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4. jul ij nas spominja na tisti zgodovinski 
s-ldep CK ~PJ, s katerim je na ta dan leta 
1941. pmva•l narode Jugoslavije na oborožen 
odpor proti okupatorju in njegovim poma
ga~čenl. 

Letoš·nj i dan borca ima za nas borce in ude
ležence NOiB še poseben u:>omen. Slavimo ga 
v času, ·ki je neposredno po 7. kongresu naše 
organizacije, na katerem je rbil oprmrljen 
temeljit pregled dela v zadnjem času in 
sprejete na,loge za naprej. Kongres Zveze 
združenj borcev Jugoslavije pa je bH tudi ne
posredno po 10. lwngresu Zveze komunistov 
Jugoslavije, za katerega je dejal tov. Tito, da 
je bil zgodo:vi'lllski, zlasti po enotnosti. 
V zadnjem času je bi•la ZKJ soočena z velikimi 
problemi našega nadaljnjega razvoja, z raz
nimi odpori proti nadaljnjemu razvoju socia
J.izma. Samo odločna a:koija Zveze komunistov 
je omogočila, da so bile take 1težnje one
mogočene, .da je ZKJ utrdirla svoje vrste, 
okrepi'la svojo idejno in akcijs'lw sposobnost, 
utrdila resnično enotnost, ki se je poka
zala tako na 10. l<;ongresu ZKJ kot na lwn
gresu Zveze združenj borcev Jugoslavije. 
K·ljuJb ·Visem odporom, ki so bili v naši 
družbi, pa smo dosegli v zadnjem času ve
Hke rezulitate v krepitvi materiah1e osnove 
naše dnu~be, raZJvijanju samoupravnih .so
cialističnih odnosov in uresničhvi dejanskih 
enakopnwnosti naših na·rodov. Delo in re
zulotati bor.čeViske organiJZacije, poziti'Ven od
nos ogromne večine borcev do .problemov, 
ki so nakci!pičeni v naši .dru~bi, so nedvomno 
poka:JZaili, da je billa Zveza borcev ta:ko, ka
kor vsa .leta po vojni, š-e 1p01sebej v zadnjem 
času zveSita politiki ZKJ in tovarišu Titu, da 
je billa akHven .politični dejavnik v naši druž
bi in zanesljiv zave2l!1iik nadaljevanja naše 
revolucionarne poti; A:kitivnost ZB, zlasti še 
po piiS1111U iPre!dsednika Tita in lz'Vršnega bi~ 
roja,' je d:oka:JZala, da je bila naša borčevska 
organizacija za čistost v politiki ZKJ, rza sa
rriouprav•ljam.je 1ti jasno pot n adaljnje socia-

Glasilo delovne skupnosti Industrije usnja Vrhnika 

Krajevna organizacija ZB šmartno pri Litiji 
je razvila svoj prapor ob 90-letnioi PGD 
šmartno 

li·stične graditve. BreZJkomprom~sen odnos do 
vseh posumsov izkriv:ljanja, od nacional izma 
do drugih prot]sociaHstičnih pojavov, je po
ka;r:al, da so bili borci NOB zvesti svoji ·re
vo1uciji in .gilarvni zavezn'i1k Zveze komunis,tov 
pri njenem boju za nadaljnji razvoj revo
lucije v naši domovini. S svojim aktivnim 
delom v dmžlbeno politi·čnih in samouprav
nih organizadjah bmci dokazujemo svojo pri
·pa;dno-st in z;vestobo cil,iem revolucije, za 
orhrani,tev pridobitev NOB, za krepitev brat
s-tva in eno:tnosti, za še ,večji vpliv delav
skega razreda, .za večjo udeležbo delavcev 
v vseh >Sestavih naJšega družbeno političnega 
in samouprav.nega dogajanja. 
Ob .vseh uspehih pa so bile seveda tudi sla
bosti. V na;~ši organizaciji so bili tudi taki 
posameznki, ki so nasprotovali politiki ZK, 
s katerimi pa je v veliki večini obračunala 
sama oPgan~zacija. V prihodnje pa je treba 
take .poja'Ve še odlo.čneje in ~proti .prepre
čevati. Za naše borce ni druge izbire, kot 
dosledno uresničevanje nalog in programa 
ZKJ in de eato naša osnovna naloga, da se 
v na1šem vsa1lmdnevnem delu borimo za ures
ni'Čiltev te polit~ke. Obramba domovine ima 
v na!logaJh Zveze borcev .posebno mesto. Zato 
bo treba v prihodnje storiti vse za nadaljnjo 
k!repitev nallog, ,ki jih zahteva ,splošni ljudski 
odpor, z vnašanjem v delo zlaJsti tistih iz-

kušenj in lastnosti iz NOB, ki so odlikova.le 
borce na:še revolucije. Te pa so zlas.ti brat
stvo in eno1lnos1t, socialis-tični patriotizem, 
požrtvovalnost in hra1brost 1pri opravljanju 
nalog. 
Borčevska organizacija ni .stanovska, tem
več .politična in revoLucionarna organizacija, 
ki mora stalno •živeti. Zasluge iz NOB se 
v'isoko cenijo, ·toda samo od tega se ne more 
veono živeti. Politi-čna in družbena akti•vnost 
clanstva ZB naj bo m lajši generaciji zgled. 
Zato člani Zveze borcev ne smemo stati ob 
strani, ampak se moramo aktivneje vklju
čiti ·v V1Se tokove našega družbeno političnega 
življenja - od Socialistične zveze, prek kra
jevnih skupnosti, .samoupra'Vnih organov ·v 
delovnih organizacijah, v odbme s.plošnega 
ljudskega odbora in druge s:kupnosti. Na 
kongresu .smo borci prevzeli na sebe 'VeHko 
odgovornost, da ·s svojimi bogatimi izkuš
njami, politi-čnim ug1ledom in .v;pliv.om sto
rimo vse, da se v praJk!si čim dosledneje uresc 
ničujejo na1loge, ki .jih je postavil pred vse 
poMene d&av;ljane in ne samo člane .ZKJ 
deseti kongres ZKJ. V naši delovni ovgani
zaciji nas je bovcev maJlo. Prarv pa je, da se 
pogosteje dogovarjamo za naše naloge, zla~ 
sti pa, da .povsod, ·kjer živimo in delamo, 
s.hJšamo ·v:sa'k ·po •Svojih sposobnostih sto
riti čim več za ohranitev .tradicij NOB, za 
krepitev samolliPravljanja, neodvisnosti naše 
domovine, za še lepši jutrišnji dan! 

A.D. 



Obisk japonske 
socialistične 
partijske 
delegacije 

v· • v nasL • tovarnL 

V času od 27. do 31. maja je v Beogradu 
v ve>liki dvorani Pionir zasedal X. kongres 
ZKJ - najrvišji .politični zbor avantgarde ju
gosJovall!sekga delavskega razreda. Na tem 
kongresu so bile prisotne tudi številne tuje 
delegacije KP in ostalih naprednih strank 
z Vlsega S·veta. 
28. maia, ko je kongres delal v delovnih 
komisijah, so tuje delegacije iZJkoristile čas 
za ob irske v delovnih organizacijah v vseh 
republikah. 
Dogovorjeno je bilo, da našo tovarno obišče 
delegacija japonske socialistične stranke. V 
delegaciji sta bila dva predstavrnika, in si
cer Seiči Kocimada - predsednik komirteja 
za teorijo sociaHrzma japons•ke socialistične 
partije, in Shozo Sogijama - names•tnik na
čelnika biroja za mednarodna vprašanja. 
Delegacija je priS[Jela v tovarno ob 11. uri. 
V sejni sobi naše delovne organizacije je 
bil ob tej pri<ložnosti razgovor s predstavniki 
družbeno pohtičnih organizacij in vodstva 
podjetja. Rarzgorvori so potekali v prijetnem 
v.zdušju. Japonce je predvsem zanimalo, 
kako načrtujemo našo proizvodnjo glede na 
tržišče in kako imamo organizirano samo
upravljanje. 
Po zaključenih pogovorih si je japonska cle
legaoija skupaj z ostalimi gosti ogledala us
njarno llla Vrhn~ki in se udeležila delavskega 
:zJborovanja v čast 10. kongresu ZKJ. Na tem 
:obomvanju je govoril tudi japonski predstav
ni-k Seiči Kocimada. 
Na koncu zborovanja pa .smo .poslali brzo
j av·ko X. kongresu ZKJ in predsedniku Titu 
z naslednjo vsebino: 
Delovni ~judje v vseh temeljnih organizaci
jah zdruZenega elela IUV budno sprem~Jamo 
potek kongresa in v izoblikovanih stališčih, 
ki jih sprejema, iščemo potDclitev svoje pred
kongresne aktivnosti. Prepričani smo, ela 
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bodo sklepi X. :lwngresa ZKJ zapisani v zgo
dovino delavrskega gibanja, ker so široko 
odprli po t naši samoupravni socialistični 
družb i, katere temelj sta delegatski sistem 
in samouprarvljanje v .temeljnih organizaci
jah in kar je brez dvoma najnaprednejša in 
demokratična oblika uveljavljanja medseboj
nih odnosov med ljudmi, narodi in narod
nostmi. 
Pozdravljamo vse delegate in goste kongresa, 
še prav posebno pa pozdravljamo našega 
dragega tovariša Tita in mu ob tej prilož
nosti zagotavljamo, da bomo, tako kot do
slej, tudi v prihodnje trdno stali na stališčih, 
ki jih bo izoblikoval X. kongres ZKJ, ker 
smo prepričani, da nam je to zanesljiv po
rok za boljši jutrišnji dan. 

Delavskega zborovanja v naši novi proizvodni 
dvorani so se udeležili tudi predstavniki dru
gih kolektivov ter družbenopolitičnih orga
nizacij z Vrhnike 

Gostje z Japonske (tretji in četrti z leve) med 
ogledom usnjarne 

II. zbor mladih 
samoupravljavcev 
usnjarske in 
usnjarsko 
predelovalne 
industrije Slovenije 

18. 5. 1974 je bil v Kamniku II. zbor mladih 
samoupravljalcev usnjarske in usnjarsko-pre
delovalne iil!clustrije. Na zboru, ki :so se ga 
udeležile delegacije 19 vabljenih delovnih or
ganizacij, smo govorili predvsem o dveh te
mah: 
L Integracijska gibanja v Sloveniji 
2. Stališča o vzgoji in izobraževanju. 
MA IUV V·rhnika so zastopali 4 delegati: 
Lučb. Jurjevič (v delovnem predsedst<vu), C. 
Podbregar (diskusija o integracijskih giba-

n j ih), Dragica štirn (v komisiji za zaključke) 
in Vojko Jerina. 
Mladi, zbrani na II. zboru mladih samo
upravljalcev usnjarske in usnjars1m predelo
valne indust·rije, smo vsestran<;ko pregledali 
h ocenili položaj naše skupine, predvsem 
p3, ·ka·ko poteka združevanje in poslovno teh
nično sodelovanje. Ob tem smo tudi posebej 
obrmrna~rali kadrovsko in štipendijsko poli
tiko v na·ših delovnih kolektirvih ter premike 
Jl'l področju političnega organiziranja mla
cline. sindikatov in ZK. Na osnovi razprav 
delegatov mladih delavcev, zbranih na zboru 
mladih samoupravljalcev, sprejemamo na
slednje sklepe in stališča: 
1. 
Ugotavljamo, da povezovanje med našimi de
lovnimi kolektivi .skupine prepočasi poteka 
in da ·smo v delovnih kolektivih o doseda
njem poteku sodelovanja premalo seznanje
ni. Vsa dosedanja tovrstna prizadevanja so 
potekala v ozkih krogih, predvsem med vo· 
dHniTni delavci. Mladi delavci se zavzemamo 
za takšen sistem povezovanja, ki naj pre
raste sestavljeno organizacijo združenega de
la. Le v tem namreč vidimo možnost za 
uspešno skupno premagovanje problemov v 
naši industrijski panogi in istočasno tudi 
odgovornost za izvajanje programa, pred
vsem pa ustrezno delitev · dela. 
2. 
V naših delovnih · kolektivih se srecujemu 
z izrazitim pomanjkanjem kvalificiranih, 
srednješolskih in visokošolskih kadrov, ki je 
plod nekdanje nenačrtne kadrovske štipen-



dijsk:! politike m ladih, ki nimaJO dokončane 
ocSnovne šole. Za uspešno reševanje te pro
blematike predlagamo v ok\'iru naše skupine 
usta;J::>vitev SIS za področje izobraževanja. 
Predlagamo, ela se prouči možnost ustanovHve 
posebnega oddelka 11a fakulteti za naravo
slovje in tehnologijo. ki rbi dal našim orga
nizacijam ustrezne strokovne kadre. Pred
lagamo, da se v •podjetjih •takoj izdelajo letni 
srednjeročni i:1 dolgoročni načrti potreb po 
kadrih in da se takoj začne s podpisom 
samoupravnega sporazuma in družbenega 
dogovora o oblikovanju kadrovske po-litih 
ter ustano·v.itve ustreznega šti,pendij·skega 
s•klada v okviru občin. 
Z;:wze;-namo se za to, da se izdela poseben 
program dopolnih:.ega izobraževanja za ti:ste 
delnvce, ki niso dokonča·li osnovne šole, da 
se za to i zločijo ust·rezna sredstva ter da se 
ti cle.lavci usmerjajo v izobraževanje. 
3. 
V se:lanj i etapi razvoja samoupravnih od
n::>sov v TOZD dajemo mladi izredno mesto 
cbi~olnilnemu izobraževanju. Največ potre
bu'jemo takšnega znanja pra~r mladi dela.vci 
in· delavke. Le s primernim znanjem se bo
mo uspešno vključili v samoupravne tokove 
v naših kolektivib. Zavzemamo se, da se v 
H'lših kol ektivih tako izdela enoten program 
druž·beno političnega ir.wbraževanja, tako mla
dine ·kot sindikatov in ZK, ter da se v te 
namene i z·ločijo potrebna sredstva, da se za
gotovi jo ustrezni predavateljski kadri in pro
štor i. · Izobraževanje naj predvsem zajema 
družbeno ekonomsko usposabljanje o delitvi 
d:::hodka, o samoupravnih sporazumih in 
dru~bene;11 dogovarjanju samoupravnih or
O'anov v TOZD-in SiS, 'ter da se delavci do
~led:1o seznr.nijo s samoupravnimi akti v de
lovnih kolekti"irih. 
4. 
Za uspešno uresniči tev vseh teh nalo~ . vi
dimo mladi rešitev v .ustreznem orgamzu-a
nju akhvov mladih .delavcev v sindikatih os
novnih organi,zacijah ZK. Predlagamo V'Sem 
DR družbenim in delovnim organizacijam 
naše skupine, da se v okviru tega ustanovi 
k::m [erenca mladih delavcev na osnovah cle
[egatskeP"a sistema ter dajemo pobudo, da 
se- temu"' primerno organizirajo osnovne or
ganizacije ZK v obliki sveta ZK. S takšnim 
poli'tičnim organiziranjem menimo, da bomo 
lažje premagovali odpore in d!leme, ki se 
pojavljajo v zvezi s povezovanjem, ter elo
segl i, ·da raz•prav o teh vprašanjih ne bodo 
razvijali -samo vodstveni :kadri delovni!1 k_olek
tiVO'.' . S tem bomo tud1 lahko povecah od
govornorst posameznikov in organizacij za 
uresničite•v sprejetih dogovorov. 
5. 
Konferenca mladih delavcev v okviru sku
pine se lahko po mnenju udeležencev zbora 
ustanovi elo meseca julija. Zato je potrebno 
v aktivih organi•zirati javno razpravo ter se 
dogovoriti s predsedniki posameznih aktivov 
h delegacijami glede štev.iJa delegatov ':' 
skupni konferenci. Predlagam, da se ustanovi 
iniciati•vni odbor, ·ki naj bo sestavljen iz 
predsednikov aktivov in naj pripravi v-se po
trebno .gradivo za ustanovitev konference 
mladih delavcev. Pri iZivajanju kadrovske po
litike in izvolitvah delegatov moramo zago
toviti da bodo člani na>še konference tudi 
deleg~ti v republiški sindikalni konferenci 
ter da tako zagotovimo nujno povezavo. 
6. 
Predla<>amo, ela se v vseh aktivih mladih de
Javcev,"' ikjer zato obstajajo možnosti, orga
nizirajo aktivi mladih komunistov. O tem 
se je potrebno dogovoriti skupaj z osnov~o 
organizacijo ZK. Rok ustanovitve aktivov Je 
do · meseca julija. 
7. 
Aktirvi mladih delavcev se moramo zavze
mati in nenehno boriti za obnav·ljanje ZK 
predvsem iz vnst delavcev neposrednih pro
i:zvajalcev; zato moramo na vsaki izobraže
valni obliki seminarjev predlagati naše naj
bolj aktivne in U!~posobljene mladince za 
vstop v ZK ter jih zato primerno pripravW 
predvsem, da bodo !Seznanjeni s statutom in 
programom ZK. 
8. . 
Za realizacijo teh sklepov so odgovorni vsi 
aktivi. 

Pogled na novo usnjarno Kombinata Visoko 

.Službeno 
• potovanJe 

po Jugoslaviji 
v dneh od 
5e6e 12.6.74 

V tem obdobju smo se najprej 5. junija 
po.pulclne v prostorih podjetja Kožar Sara
jevo o:ziroma KTK - Vi.soko .udeležili kot 
delegati seje Saveza društava kožara, ·abu
čara i galanterista SFRJ. V dneh od 6. do 
7. junija ·smo se udeležili IV. nacionalnega 
kongresa usnjarjev, .S. junija obiskali KTK 
- Visoko, 1kjer smo se udeležBi svečanega 
odkritja spomenika inž. Rešadu Limi ter 
obiskali KTK oziroma sodelovali na pikniku. 
V kombinatu smo imeli z gen:. dir. Hodžicem 
in pom dir. NumanagiCem razgovore o so
delovanju .med obema delovnima organi.za
cijama, 'S sekretarjem občinskega komiteja 
pa o sodelovanju visošrke in v·rhniške občine. 
10. junija smo o>bis.kali Usnjars:ko,predelO'val
ni kombinat Peč, -in to na zahtevo po sodelo
vanju z IUV, ki jo je kombinat urad~o po
sredoval prek naše •zbornice ,ter o&tahh re
publiš,kih oblastnih in političnih organov. 
11. junri ja 'Smo obiskali usnjarsko tovarno 
Goce Delčev v Skopju, kjer 'smo z dir. Zo
ticem in tehn. dir. inž. Trajkovskim izme
njali nekatere izkušnje s .področja 'Predelave 
govejih :kož in dodelave laka. 12. junija pa 
se je inž. Mihelič še udeležil seje Saveta ko
žarsko-ipreradživačke gra.ne. 
Na osnovi naš~h stitkov v Visokem bo prišlo 
do konca meseca junija do rvračila obiska 
tovarišev iz kombinata ~n morebiti z občine. 
I·z Kombinata Peč pa nam bodo poslali pis
meni uradni in obTazloženi zahtevek za so
delovanje. 
V nadaljnjem podajamo nekaj informacij 
o naši udeJežbi na kongresu, o obis•ku ter 
o r<I:Zigovodh v ·posameznih krajih. 
4. nacionalni kongres zveze društev usnjar
jev, čevljarjev in galanteristov Jugoslavije -
Sarajevo · 
Otlgani:zator .kongresa je bi'l Visoški kožar
sko telkstilni ·kombinat . • Prijavljenih je bhlo 
nad 350 delegatov j.z rv:se Jugoslavije, pri
sotni pa .so bili tudi ugJedni predstavniki 
družbeno rpoliti,čnih o11ganizacij. Ker je bi:l 
poikrovitelj .predsednik SIV odsoten, je poslal 
ik:ot zastopnika sekretavja za zunanjo trgo
vino dr. Lud'Vigerja. 

Predavanja: 
dr. inž. Ludviger je imel poz·dravni govor, 
v katerem je :podal pregled razvoja panoge 
in omeni·!, da :bo Jugoslavija •kandidira·Ja za 
o11ganizacijo !kongresa med.narodne zveze us
njarskih 1kemikov IULCS, ·]<er smo dovolj 
kva'lificirani za rtakšno organizacijo. 
Inž. željko Herman in dr. Tibor Prajs sta 
predavala o uporabi natrijevega silikoflurida 
za konzerviranje kož. To staro temo sta iz
brala zato, ker .se pripravljajo na proiz·vod
njo tega produkta (SI·BBN) in jima je kon
gres s1užil za publiciranje oziroma reklamo. 
SIBEN naj bi se uporabljal predvsem pri 
Y·.<:.!cladiščenju suhih ovčjih .kož namesto Daf
·lalina. 
Dr. Geza TOTH - Chemolimpex Madžarska 
je ime:] .zelo zanimivo .predava.nje o vzrokih 
in preprečevanju luščenja laka. Zanimiv je 
naoin barvanja vsake plasti dodelave za 
'lak z •<;lrugo ibarvo, .ker se tako .lahko določi, 
•kateri sloj odstopa, Po njegovi izjavi na Ma
džars:kem zaradi sis,tema;tičnega nadzora 
pra.kti6no nimajo več reklamacij glede lu
ščenja la'k usnja. 
Inž. Bedenikovič in inž. Katušin sta napisala 
predavanje o proizvodnji šrumpf usnja. Ker 
so bil i vsi poskusi narejeni le laboratorijsko, 
pri nas ·pa imamo ~zikušnje na rednih par
tijah, lahrko bolj verjamemo našim podat
kom, predvsem o ,površinskem krčenju, kot 
,pa njihmrim 7 do 10 odstotkov. 
Dr. Martin Hollstein od podjetja Zschimmer 
& Schwarz - je imel referat o kemizmu in 
uporabi sredstev za maščenje pri moderni 
tehnologiji izdelave usnja in kt-zna. Sistema
tično je podal pregled produktov, ki jih iz
deluje njegovo .podjetje in njihov kemizem. 
Inž. Restek - Uporaba glutaraldehida pri 
strojenju kož. ,Predavanje je bilo sestavljeno 
na literarni podlagi in ·v bistvu dober pre
gled tega, .kar je bilo ·Že objavljeno •v raznih 
strokovnih publikacijah. 
Dr. Hilzinger Ciba-Geigy Basel - Obnašanje 
anilinskih usnjarskih barvil pri uporabi. Re
ferat opisuje rezultate v1cste poskusov, s ka
terimi so hoteli doseči najučinkovitejše re
zultate barvanj, to je izenačenost, prodira
nje, p:rebarvanje, 'last.nost sestavljanja in 
sveHoohstojnost. Zelo zanimiv je podatek, 
da se u1ekatere barve ;ne .smejo uporabljati 
za barvanje v Coretanih in Hagspiel strojih. 
Med te sodijo Sellaeohubraun HC iri. MX. 
Inž. Rusan - Karlovac: Organizacija proiz
vodnje v usnjarnah. Avtor opisuje med dru
gim razne neprekinjene dodelavne linije, ki 
pri l'J.as že dolgo obratujejo, in smotrne 
tehnološke postopke iz prospektov podjetij, 
ki nam doba'Vljajo strojila, kemikalije, barve 
in dodelavna sredstva. 
Inž. Marijamic - Valjevo: Izkušnje in neki 
problemi pri proizvodn.j~ rokavičarskega us
nja. Na podlagi ·zasta,rele literature (1948-
1964) je av.tor. sestavil referat, v katerem piše 
predvsem .o ,teoretičnih zadevah, o praktič-
nih irllkušnjah pa .zelo m<do. . · 
prof dr. Nikolinova, inž. Sahinovic: Odpadki 
v usnjarski industriji' in možnost njihove 
predelave. !Podan ·je .bil pregled kaličine us
njarisikih odpadkov· in · njihova predelava v 
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želatino oniroma pridobivanje glu taminske 
kisline. NHcjer ni omenjena predelava strojne 
mezd re. 
Arpad Dudaš: Prispevek k spoznavanju bi
zamov. Podan je bil obširen pregled lovišč 
po vsem svetu in v Jugoslaviji. 
Inž. čik: Vpliv nepravilnega postopanja s su
rovino na rezultate predelave lisičjih kož. 
Opisane .so bile v•rste lisic in napake pri odi
ranju in konze11viranju, 1ki zmanjšajo celot
no vrednost vseh kož za 20 odstotkov. 
Dr. Zlatko Bayer: Usmeritev usnjarske indu
strije na domačo surovinsko bazo. Avtor sve
tuje, naj se usnjarji bolj usmerijo na ,pre
delaNo domačih kož in manj m~s·lijo na na
ikup i.z dežel v raz·voju. Po >>Zelenem planu« 
bo domačih kož dovolj. Opisuje tudi, ·kaj 
vse ni bilo s torjenega in ka<l<išni ukrepi bi 
bi'li •potrebni ,za izboljšanje ocliranja, 'kon
zerviranja in tr;govanja :s kožami. 
Dragan Tomič: Razvojne možnosti usnjarsko 
predelovalne industrije Jugoslavije do leta 
1985. Jugoslovanska poraba :usnjene obutve 
v letu 1973 je bila 1,46 parov na prebivalca 
in je za preteklo obdobje 1letno rasla za 5,8 
ocls·tot<kov. Ocenjujejo, da bo :znašala .leta 
1985 2 para na prebivalca in zato bo odslej 
stopnja rasti proizvodnje •znašala •le 2,6 ocl
stotika 'letno za obdobje 1973-1985. Uvoz us
njene obutve bo :znašal 11 odstotkov, izvoz 
je leta 1973 znašal 33 odstotkov proizvodnje, 
elo •leta 1985 naj bi :znašal 50 odstot:kov od 
100 milijonov narejenih parov. 

KOžARSKO TEKSTILNI KOMBINAT 
VISOKO 
V vseh svojih obratih zaposluje 6800 delavcev 
Nova usnjarna - namok 18 .ton govejih, pre
težno avstralskih ikož. V zadnjih dveh •letih 
ni bHo nobenih dodatnih investicij :v us
njars!l·vu. Usnje rzključno •porabijo v lastnih 
čevljarskih clelsvnicah. Mezclrijo še vedno 
odmočene, nelužene kože, mezdro .pa spušča
jo v reko. V ,protZJvoclnji prevladuje črna 
barva, kvaliteta usnja, ki smo ga videli, je 
bila dobra. 
V lkr.znariji se .pozna, ela ni več Rešacla Lima. 
Tudi tam 1prede1ujejo avstraiske in domače 
·kože . 
Pelc velur ni dobre kvalitete. Ni novih stro
jev. 
Konfekcija se je končno preselila v novo 
zgradbo in dela s •polno ,zmogljivos•tjo. 
V •&tarem obratu namakajo do S 1ton svinj
skih kož- pretežno DDR krupone, iz !katerih 
izdelajo 90 oclstobkov ·ve1urja, in ruske, kjer 
je ods.totek velurja manjši. Spet :bodo začeli 
Clebti :več ov·čje nape .zaradi potreb konfek
cije. 
Modna revija Kombinata Visoko v S:kencleriji 
je bila prava paša za oči . NaJboljši jugo
·siovanstk i modni oblikova'lec Aleksander Jo:k
si•movic iz Beograda je usbvaril edinstvene 
vzorce v usnju, ki pa :so žal •Je reklamnega 
oziroma propagandnega pomena, v prodaji 
pa jih zagotovo ne bomo do.sti videli. Re
·vija je bi·la nekakšen pri!kaz jugoslovanske 
vi<Soke usnjene mode, prikazali jo bodo v 
rvseh pomembnejših evropskih središčih, z 
veii•kim uspehom so jo ,prikazali že v Diissel
dorfu v ohriru Jugoslovanske razstave. 
Modna revija je bila sestavljena iz dveh de
lov, iz športne Formule 1 in večerne Ane 
Karenine. 
.Pretežna večina vzorcev je bila iz nape, zelo 
malo i,z svinjskega velurja in pelc velurja, 
.kr.z.no je sl.uži.Jo .Je rza ovratnike in za obrabe. 
OsnovJia barva je bHa bela in črna, rv kombi
umcijah je bilo opa.ziti vse barve - svetlo 
modra, temno modra, rjava, oker, rumena, 
rdeča, zelena, bordo. Pred nami se je vrstila 
parada \kompletov, 'kO'S<timov, plaščev, pokri
·va'l, torbic, obutve. 
V Ani Karenini ·SO .moštki nosili črne, tesno 
oprijete llilače in škornje, športne jaime in 
ka~pe s ščitniki, ženske :večerne obleke do 
ta1l, ovratnrki so bi!li 1kr.zneni. 
Modno revijo Je spremlja'! ansambel kita
ristov in šeSitih .pevcev. Stroški take modne 
revije rzna.šajo gotovo več deset starih mili
jonov dinarjev. 
GOCE 'DEL6EV 1SKOPJE 
Usnjarna je v rekonstrukciji. .Zaposluje sku
paj •S <tovarno .k·leja 450 ljudi. mesečna ,pro-
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izvoclnja je nacl 70 in 80.000 m', .dnevni na
moik 18 ton, laka naredijo mesečno 30.000 m'. 
Zaradi obsežnih rekonstrukcij del je proiz
vodnja ovirana. Gradbeni del je skoraj kon
čan, pričela se :bo monta•Ža Vallero sodov -
8 lužillnih, 8 strojilnih, 8 barvilnih. V dode-
1la1vi je v kon6ni montaži 3.200 mm šiwk 
bd:ogalni stroj CaraDra iz Italije. V kotlov
nici imajo 2 stara .kotla po 3 .tone in dva 
nova po 6 ton 0Minel oziroma Termoelektro 
Beograd). Kompreso11ska postaja je na novo 
zgrajena, V· njej so 4 kompresorji različnih 
zmoglj1vosti. Kiljub visaki !proizvodnji finanč
ni kazaki za lansko leto niso ugodni - sa
mo 200 S milijonov din oS<tanka, v letošnjem 
četrtletju so bili ikomaj likvidni. Lak izde
,1ujejo 50 odstotkov jw1ečega vseh kategorij, 
vključno krave - 1.S kg, 50 odstotkov go
vejega. Največ je rahlo stiskanega, nevaljka
nega za ruske čevlje . Juneče kože predelu
jejo predvsem domače, afriške in azij.slk:e 
surovine za lak nimajo več. 
Po končani rekonstrukciji naj bi tovarna iz
delovala okrog 100.000 m ' raznih vrst usnja 
mesečno iz .25-tons.kega dnevnega namaka, 
lak usnje bo ostalo na isti ravni oziroma 
se bo količina 1pdlagaja<la <tržnim potrebam. 
Direiktor Aco Zatic je bil postavljen ·za pri
silnega upravitelja v ·Gazelo Skopje, čez 10 
dni se bo vrnil zopet v usnja11110, ker so na
rstale težave zaradi njegove odsotnosti in 
·preobremenillve tehničnega direktorja. Težak 
položaj v usnjars.ki industriji občutijo tudi 
oni in imajo občasno pomanjkanje na·ročil, 
posebno še, ker so čev.ljarji spet uvozili 
večjo količino usnja. 
(Iz !~oroči:la inž. Miheliča, inž. Strgarja in 
Goncana). 

Razvojne 
mo.žnosti 
usnjarske
predelovalne 
industrije 
do leta 1985 
I. Usnjarska predelovalna industrija, gleda
no dolgoročno, do le ta 1985 gotovo ni brez 
možnosti, •Čeprav ni mogoče pričakovati bist
veno hitrej:šega poteka ·rCIIZvoja od .sedanjega. 
Proiz·vodnja naše veje ·bo še naprej pomemb
na, tako .za i•zvoz, :kot nudi za ,zaposlovanje 
prebrva>Istva. V razvoju svetovne usnjarsko 
preclelovallne industrije je prišlo v zadnjih 
desetih letih do veHldh sprememb . . 
DDžave proirzvajaJlke in izvoznice surovih kož 
Gpredvsem države v raz·voju) !VSe bolj .posta
jajo proizvajalke in izvozn;ice polpreclelanega 
in gotovega usnja, razvite -dr·žave .z rC~~Zvito 
živinorejo pa vse bolj uporabljajo domače 
.substitute za usnje in .so tako vedno manj 
odvisne od uvoznih surovin, s tem .posredno 
vplivajo na cene le-teh, da se ne povečujej-o 
.v nedog.Jecl. Pravi;loma raz·vite države znižu
jejo lastno proizvodnjo usnja in obutve, os<ta
olim pa se na ta način odpirajo večje izvozne 
možnosti. 
Skupina dDžav iz Evrope, v zadnjih ~etih 
rpa tudi iz Ameri,ke, se vse bolj uveljavJja 
·kot izvoznik usnjene obulive (Italija, španija, 
Grčija, J;ugoslwija, Mexirco, Brazi:lija idr.), 
ker imajo za to določene prednosti, kot so 
cenejiša delovna . sila, ·smisel ;za oblikovanje, 
razvita sprem:ljevalna industrija, pomoč vla
de. in drugo. Tak rC~~Zvoj se predvideva tudi 
v .prihodnje. 
Jugoslovanska usnjarska predelovalna indu
•Strija ima zadosti razvitih zmogljivosti, ra
zen tega je :blizu velikega tržišča, kjer se 
je že uveljavila, ranpolaga pa s strokovnjaki 

in budi .z delovno silo. Neizkoriščene mož
nosti naše živinoreje v razvoju bodo skozi 
»zelene plane« aktivirane, tako da bo v.se več 
na raZ(polago tudi domače ·surovine. Vse več
ja uporaba umetnih snovi ozi.roma tvoriv, 
ki zamenjujejo naravno usnje, bo v prihod
nosti •vse bolj zmanjšala primanjkljaj naše 
surovine. Tako bo rtudi vplivala na poprečno 
rpocenitev gotovih a11tiklov in s tem na večjo 
rporaJbo. 

II. OSNOVNE ZNAčiLNOSTI DOSEDANJE
GA R,AJZVOJA 
Dinamika in sestav proizvodnje 
l. 
Usnjarsko preclelovalna industrija se je v 
skoraj v.sem f>Ovojnem obdobju :razvijala zelo 
dinamično . . Proizvodnja Zigornjega usnja se 
je v obdobj u od 1955 elo 1973 povečala za 
štirikrat, proizvodnja usnjene obutve pa za 
.pet in polkrat. .Posebno dinamično se je raz
·vijala proizvodnja svinjskega usnja, saj se je 
v osmih leti:h povečala za šestkrat in .to od 
600.000 m' na 3;600.000 :m'. Predelava usnja v 
galanteriji in konfekciji se je rprav tako v 
letih 1955-1973 1povečala rpet in polkrat. 
Nas1protno pa se je zelo .zmanjšala proiz
vodnja poclplatnega usnja .(.zaradi uspelega 
prodora umetnih materialov), medtem ko je 
podlaga ostala na ravni ,proiZJvoclnje iz leta 
1965. Dodati je treba, da so .se v tem času 
kemična industrija, elektro industrija, in
dustrija nafte, 1kovinska industrija, gumar
ska industrija, .živ1lska in grafična industrija 
razvijale bistveno hi.treje (dva do ·šestkrat), 
naša panoga je na ·ravni tekstilne industrije, 
mecletm ko so se lesna industrija in pre
mogovniki raz·vijali počasneje. 
2. 
Tempo razvoja usnjarsko predelovalne indu
s trij e je narekoval hiter ranvoj Olbutvene in
dus trije, ki je tudi spremenHa sestav v sami 
·panogi. o;11 

1975 1961 1965 1971 
Sk·UJpaj •veja 100 100 100 100 
od tega: 
- proizvodnja usnja 52 43 34 38 
- proizvodnja ·obut·ve 40 51 55 56 
- proi:zvodnja galant. 8 6 11 6 
Umetno usnje v raznih izvedbah pri nas še 
ni v masi Vf>livalo na sam sestav uporab
ljenih materialov (majhna domača proizvod
nja, visoke carine), vsekakor pa se pozna 
vpliv preclv.sem pri ·cenah surovih .kož, ozi
roma gotovega usnja. 
Sprem,ljevalna industrija do danes 1ie sledi 
hitremu napredku in smo .zato ,glede rpomož
nih materialov, kot tudi glede strojev in 
naprav pretirano vezani na uvoz. 
3. 
Zelo pomembna znači'1nost razvoja v pre
teklosti je dosežena stopnja osredotočenja 
in integracije. · 

Industrija obutve 
zaposlenih 

od-do 

število 
·podjetij 

0/n 

Skupno 
število 0/ 0 

zaposlenih 

50-100 3 6,8 204 0,6 
100-300 10 22,7 1.906 5,5 
300-500 7 15,9 2.766 8,0 
500-1000 11 25,0 7.449 21,6 

1000-in več 13 29,6 22.153 64,3 
~kupaj_: __ _ 44 foo,o 34.478-100,0 

50~100 7 15,9 396 2,3 
100-300 19 43,2 3.703 21,2 
300-500 10 22,7 3.821 21,9 
500-1000 4 9,1 2.750 15,8 

1000-in več 4 9,1 6.766 38,8 
Skupaj: - 44 100,0--17A36loo-;-o 

V obutveni industriji sta kar dve tretjini 
vseh •zaposlenih v podjetjih, iki imajo nad 
1000 delavcev. 
V un:sja11ski .industriji je bila dosežena prav 
tako močna koncentracija, predvsem v us
njar.~~i.~nduS<triji y ~~Sloveniji. V .celi Jugo
•S'laVlJl Je v 8 podjet]l'h :z nad SOO delavci ;za
po&!enilh kar 54,6 Ofo delavcev iz usnjarn. 
Zdvuževanje je .potekalo v ·raznih oblikah. 
Najbolj!še TeZillltate sta v SR Sloveniji do
segla Industrija usnja Vrhnika in Kombinat 
KONUS v 1Slov. !Konjicah. V preteklem letu 
je naredil pomemben korak tudi Kožarski 
kombinat •V Visokem z integracijo Koteksa 
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Dvorišče usnjarne pripravljeno za asfaltiranje 

KOžAR - Sarajevo in Tekstilno industrijo 
VITEKS Visoko. Centrotextil v Beogradu or
ganizira veUko interesno skupnost proiz
vodnje in prometa, ·postavljeno strogo na 
načelih zdru~enega dela. V Bosanski kraji
ni se okmg ·BOSNE organizira 2druženo pod
jetje nekaj večjih organizacij združenega de
Ja usnjarjev in čev.ljarjev. 
4. 
Doseženi rezultati nam narekujejo, da mo
ramo še ogromno storiti, da bi se lahko pri
bližali dosežkom enake industrije v razvitih 
državah. 
Produktivnost v celotni industriji Jugoslavije 
je rastla v obdobju 1960- 1971 po stopnji 
5,5 %, v industriji usnja in obutve pa samo 
s stopnjo 2 %. Pra•v v produktivnosti so še 
ogromne rezerve, ki jih .bomo morali po
iskati; do tega pa nas lahko pripelje samo 
boljša organiziranost, osredotočenje, speciali
zacija proizvodnje kot tudi kadrov, in ne 
nazadnje ustrezen razvoj industrije, ki 
spremlja usnjarsko predelovalno industrijo. 
5. UVOZ - IZVOZ 
Usnjarsko predelovalna industrija sodi v Ju
goslaviji v izvozno indust11ijo. Izvažamo čez 
1/3 skupno proizvedenih artiklov iz usnja 
in krzna. V zadnjih treh letih je delež naše 
industrije 7% od celotnega izvoza Jugosla
vije, kar ne predstavlja malo, če računamo, 
da je na primer vrednost osnovnih sredstev 
samo 1 % od celotne industrije. Gledano s 
.strani· vloženega dinarja je uspeŠDI:>St orga
niziranosti vloženih sredstev velika, saj nam 
daje en vloženi dinar 0,70 din izvoza. 
Uvozili smo v zadnj ih treh letih 56,8 % 
izvoženega ali v skupnem industrijskem uvo
zu 2,3 %. V celoti gledano je za državo naša 
industrija vsaj s strani izvoza vsekakor za
nimiva. Pri tako tesni povezavi z drugimi 
državami nas zato vsekakor močno prizade
nejo tudi vsa monetarna gibanja, predvsem 
pa velika nihanja pri cenah surovih kož, kar 
je bilo posebej opazH•i v letu 1971 in 1972. Na 
osnovi navedenega bi bilo pričakovati, da bi 
bila usnjarsko predelovalna industrija, za 
surovinsko in energetsko industrijo, kot »iz
vozna« lahko deležna določenih prednosti 
ali olajšav, da bi se tako lahko še hitreje 
razvijala. 
III. OSNOVNI PROBLEMI DOLGOROčNE
GA RAZVOJA 
Analiza problemov v dosedanjem razvoju 
nam lahko omogoči boljše nadaljevanje dela. 
Kadrovski problemi nastajajo v glavnem za
radi tega, ker je nemogoče dobro nagraditi 
kreativne strokovnjake, ki tako zapuščajo 
proizvodnjo in odhajajo v trgovino, kar je 
posebno značilno za kadre v usnjarski indu
striJi. Nezanimanje mladih - možnih kandi
datov za odgovorna delovna mesta, predvsem 
v proi•zvodnji, to potrjuje. Dosežena akumu
lacija ne predstavlja zadostne osnove za sa
mostojni in skladni dolgoročni razvoj, saj 
poslujemo s kar 68- 76 % sposojenimi sred
stvi, to pa seveda zmanjšuje samostojnost 
in učinkovitost v poslovnih odločitvah, vi
soke obresti pa zmanjšujejo akumulacijo. 

(V obdobju 1970-1973 so skupni stroški 
obresti zajeli kar 32,6 % ostanka dohodka). 
Po oceni je dober del krivde za n:izko aku
mulacijo v nizki produktivnosti, saj je na 
primer v ZDA produMivnost kar 5 do 6 krat 
večja od naše. 
Pogoste sistemske spremembe negativno vpli
vajo na odločitve, ki so vezane na perspek
tivo, zato je nujno z dolgoročnim osnutkom 
razvoja gospodarstva postaviti stvari v čvrste 
okvire. Nenehno se pojavljajo nove težnje 
po neorganiziraTIIi. nadaljnji rasti zmogljivo
sti, kar bo prav gotovo zmanjševalo učinek 
naložb, če računamo samo že danes slabo 
izkoriščene zmogljivosti. Poraba težkih suro
vih kož se je v obdobju 1956-1971 podvojila 
(33.300 ton - 65.000 ton), odvi·snost od uvoza 
pa se zmanjšuje, kar se vidi v naslednjem 
pregledu: 

Uvozna Domača 

surov ina surov ina 

1955. 42 58 
1958. 32 68 
1960. 53 47 
1962. 38 62 
1965. 47 53 
1968. 36 64 
1970. 48 52 
1971. 36 64 
Iz prikazanega je videti, da se je domača 
surovinska osnova razvijala VZJporedno, ozi
roma še nekaj hitreje. V obdobju 1956- 1960 
smo letno predelali 19.300 ton domačih težkih 
kož, zadnjih pet let pa kar po 39,200 ton. 
čeprav se je tudi poraba uvožene surovine 
povečala od 16.500 na 26.600 ton, (60 %) pa 
je v % vsee111o domača surovina v porastu. 
Razmerje med uvoženo in domačo težko su
rovino v skupni porabi 

Uvožene 
surovine 

Domače 

surovine 

Poprečno 1956- 1960 46 54 
Poprečno 1961-1966 42 58 
Poprečno 1967-1971 40 60 
Razvoj kmetij-stva in ztvmoreje po zadnjih 
načrtih naj bi še krepil domačo surovinsko 
osnovo. 

IV. ZAMISEL DOLGOROčNEGA RAZVOJA 
PROIZVODNJA, UVOZ, IZVOZ, PORABA 
Osn10vo razvoja čevljarske industrije t\·o
rita ocena domače porabe in ocena stopnje 
uvoza in izvoza. 
Domača poraba usnjene obutve je dosegla 
v letu 1973 1,46 para na prebivalca, v letih 
1960-1973 pa je poraba rastla za 5,8% letno. 
Leta 1985 naj bi domača poraba prišla na 
2,0 para na prebivalca, kar pa je porast samo 
2,6 % letno 1973- 1985. Uvoz usnjene obut\·e 
je dosegel v letu 1970 kar 14 % domače po
rabe. S povečano trgovillio z državami v raz
voju se bo večal tudi uvoz cenene obutve in 
to okrog 11 %za obdobje 1973- 1985. Izvoz 
danes predstavlja 33 %, Y letu 1985 pa naj bi 
se povečal za 50%; to je s•icer ze1o smelo 
gledanje v prihodnost, vendar nam samo 
tako velik izvoz lahko omogoči proizvodnjo 
100 milijonov parov usnjene obutve v letu 
1985. To pomeni letno rast proizvodnje 7,5 °o, 
izvoza pa 13,2 %. 
Projekcija proizvodnje in porabe 

v milij. par ih 
--------------------------~ 

1960 1973 1980 1935 

Proizvodnja 15,0 41,8 70,0 100,0 
Uvoz 0,04 2,6 4,0 8,0 
Izvoz 1,5 13,5 34,0 60,0 
Poraba 13,5 30,9 40,0 48,0 
Poraba na prebivalca 

(v parih) 0,7 1,46 1,8 2,0 
štev. prebival. (v 000) - 20.966 22.256 23.629 

Indeksi in stopnja . . :.:ra:.:s.:.:ti ___ --:-::'=--- -
1973 stop- 1980 stop· 1985 st?P· 1985 stop-

-------------------~19~6:.:0_~nj~a-~19~7~3 __ ~nj~a __ ~19~7~3-~nJa ____ 19~nja_ 

Proizvodnja 
Uvoz 

279 8,2 167 7,6 239 7,5 143 7,4 

Izvoz 
Poraba 
Poraba na prebivalca (v parih) 

229 
209 

Ob praznovanju 90-letnice PGD šmartno so 
zaslužni člani društva prejeli priznanja. Ve
čina od njih je tudi v IGD usnjarne šmartno 
(na sliki: priznanje prejema zelo delaven 
član PGD in IGD Vekoslav Janekovič). Več 
o jubileju gasilcev šmartna bomo napisali 
v prihodnji številki našega glasila 

6,6 
5,8 

154 6,4 308 10,9 200 14,9 
252 14,1 445 13,2 176 12,0 
129 3,7 155 3,8 120 3,7 
123 3,0 137 2,6 111 2,l 

Razvoj čevljarske industrije je seveda naprej 
osnova za programiranje usnjarske industri
je. Poraba podplatnega usnja se je v letih 
1965-1970 zmanjšala za 1/3 (od 222 gr na 70 gr 
na par), poraba zgornjega usnja pa se je 
gibala med 25 in 22 dm' za par. Hitri skok 
cen surovin kož v letu 1972 in 1973 je dal 
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\'diko možnosti kemični industriji, ki je po
nudila subst-itute za zgornje usnje, in ta tež
n_ia se bo še močneje nadaljevala . 

Prognoza proizvodnje in porabe zgornjega 

Proizvodnja 
Uvoz 
Izvoz 
Poraba 
Poraba v inc!. usnjene obutve 
Poraba za par v ind. obutve (m') 
Proizvodnja usnjene obutve (000 v parih) 

1973 
1960 

Proizv.oclnja 97 
U\'OZ 158 
Izvoz 37 
Poraba 111 
Poraba v inc!. usnjene obutve 119 
Poraba za par v inc!. obutve m ' 89 
Proizv. usnj ene obutve (000 parih) 134 

Računajoč na tak porast se bo poraba zgor
niega usnja na par zmanjšala elo leta 1985 
od 22 na 15 m'. 
Polizdelki in gotovo usnje bo v večjem od
stotku zamenjalo današnj o mednarodno trgo
, ·ino s surovimi kožami. Uvoz gotovega us
nia naj ne bi bil večj ' i od 13-15 %. Pri 
zgornjem usnju se bo še bolj povečala kon
kurenca, zato bodo možnosti za izvoz še 
manjše. 
Proizvodnja usnjene ko111fekcije in galanterije 
bo spremljala tempo razvoja skupine usnjene 
obutve. Zaposlenost je v obdobju 1960-1970 

25 let 
poslovnega 
sodelovanja s 
firmo Haefelin 

če bi kateremu od naših že pred leti upo
kojenemu delavcu v skiladišou gotovega usnja 
ali v .sortirnici gotovega usnja omenili ime 
Haefelin1, potem bi se prav gotovo spomnil, 
da, to je podjetje v Franciji oziroma Parizu, 
ki je •takrat kiupovalo naše uSillje_ Res je, 
vendar je podjetje AD Haefelin and FKS 18 
R:ue de Be1sunce, Pariz 10, tudi danes eden 
od naših največjih kupcev. 
Podjetje Haefelin sicer ni gigantska trgovska 
organ~acija, toda že rveč kot 25 :let U!spešno 
sode1uje z nami. .Lahko trdimo, da je bilo 
to sodelovanje vedno na poslorvni ravni rz do
sti obou1Jka za lojalnost in tudi prijateljsko 
raz;položenje. Gospod Haefeli!Il. stareJši je bil 
po IL :svetovni vojni eden piWih lrupcev iz 
inozemstva. Kakor nam je 1sam že večkrat 
pripovedoval, je v rt:istih letih prišel v Ljub
ljano z 1veljavnim potnim listom in virzlumom 
za Ljubljano. Iz Ljubljane se je hotel od
praviti na Vrhni!ko, vendar je bilo za to po
trebno posebno dovoljenje, iki. ga seveda go
spod Haefelin 111i imel. Kllj,ub vsemu je uspel 
urediti vse potrebno in abi:ska1li Vrhniko. 
Sedaj, ko je že praznoval svoj življenjski 
jubi,lej 80 let, se še vedno rad in z dosti 
nalkllonjenosti ,spominja svojega prvega po
vojnega prihoda na Vrhniko. 
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rastla po stopnji 4,5% v letih 1970-1985 naj 
bi rastla počasneje (2 %), kar bi v 15 letih 
pomeni'io povečanje zaposlenih od 45.000 na 

usnja v 000 m' 

1970 1973 1980 1985 

8.918 8.872 12.200 15.600 
850 1.340 1.600 1.900 

1.160 430 800 1.000 
8.608 9.582 13.000 16.500 
7.847 9.351 12.100 15.000 
0,252 0,224 0,173 0,150 

31.074 41.762 70.000 100.000 

Indeks i in stopnja rasti 

stop- 1980 stop- 1985 stop- 1985 stop-
nja 1973 nja 1973 nja 1980 nja 

- 1,0 141 5,0 180 5,0 128 5,1 
16,5 119 2,5 142 3,0 119 3,5 

-22,5 186 9,3 233 7,3 125 4,6 
3,5 136 4,5 172 4,6 127 4,9 
6,0 129 3,7 160 4,0 124 4,5 

-3,8 77 -3,7 66 -3,4 88 -2,5 
10,3 168 7,7 239 7,5 143 7,4 

62.000 pri rasti procluktivnost,i po stopnji 
3,5-4%. 
Glavna naloga v prihodnosti nam mora biti 
povečanje produktivnosti in boljše gospodar
jenje. 
Na osnovi navedenega bo imel razvoj usnjar
sko predelovalne inclustPije v prihodnosti ne
kaj bistvenih znači.Jn10sti. 
- Skupna končna proizvodnja se bo bolj 
prilagajala substitutom usnja. Pričakuje se 
večja poraba predvsem domačih substitutov. 
- Izvoz bo prekoračil 50 % proizvodnje in se 
tako pri:blihl italijanskemu v zadnjih letih. 

Srečanje z Jeanom Haefelinom ob 25-letnici 
poslovnega sodelovanja 

Tako, kot se je pri nas spremenil proiz
vodni program obdelave ,svinjskega usnja, 
se je seveda spremenila 'tudi prodaja usnja 
v Francijo. Dobro se še spominjamo, ela smo 
pred leti v Francijo izvažali ·svinjsko vege
tabil usnje, da pa danes izvažamo krom us
nje, predvsem oblačilni velur in nekaj ma
lega obutvenega veliurja. Seveda bi podjetje 
Heafelin še vedno kupovala vegetabil usnje, 
če bi ga lahko nudili. V celoti gledano pa 
je osnova za p01Večanj.e našega iZlvoza v Fran
cijo predvsem solidna !kakovost našega us
nja, saj je to osnovni dejavnirk, ki prhnlači 
ali odbija pro~Zlvajalce usnjene konfekcije. 
če še upoštevamo, naj iJzJdelki iz našega usnja 
zadovoljujejo zahtevne okuse pariškega lrup
. a, potem moramo razumeti zahteve glede 
kvalitete, ki j~h postavljajo proiz;vajalci us
njene konfekcije v Franciji. 
Ob 25-letnem jubileju 'Smo predstavniku pod
jetja Haefelin g. Jeanu Haeferinu izrazili. željo, 
da bi se na·še medsebojno sodelovanje tudi 
v p'l"ihodnje razvijalo tako uspešno kot doslej. 

R.K. 

- Modni oblikovalci bodo odločilni dejav
niki pri uresničevanju načrtovanega iZ\'oza. 
Po obdobju uspešnega sodelovanja z dežela
mi, ki imajo organizirano industrijo za us
merjanje mode v Evropi, moramo osnovati 
jugoslovanski center za obutev (ali za vse 
usnjene proizvode). 
-- Osredotočenje v panogi, podprto s kadri 
in, moderno tehnologijo, mora dati pobudo 
za poslovno tehnično sodelovanje spremlje
valne industrij e, ki je do sedaj zaostajala. 
- Dinamični razvoj v prihodnosti bo imel 
trdno oporo v domači surovinsk<i osnovi, 
ker bo živinoreji v okviru programov pro
izvodnje hrane posvečena večja skrb. 
- Moč111o povečanje izvoza usnjene obutve 
in galanterije bo zahtevalo energične ukrepe 
pri organiziranosti in zaščiti interesov sku
pine obutve in galanterije pred neloja'lno 
konkurenco. Ta organiziralllost se bo tudi 
v prihodnje odražala na osnovi društvenih 
dogovorov in samoupravnih sporazumov. Gle
ele na težave z obratnimi sredstvi pričaku
jemo stalno sodelovanje pri uporabi sredstev 
Direkcije za materialne rezerve za uvoz pol 
predelanih surovih ,kož. S tem bi pripomogli 
organizi1·anemu delu, odkupu in prometu 
z domačimi kožami. 
Dosedanji napori naše industrije, ela se 
prebije v sl\'upino izvoznic, in njen uspeh 
,. tem so rezultat velik·ih naložb, ki se še 
niso začele vračati. Predvideni razvoj lahko 
bistveno izboljša in utrdi položaj, kakršen 
pri-pada tej industriji, predvsem \' evrop
skem prornetu usnjenih proiZ\'OdO\'. Orga
nizacijski in drugi ukrepi naj imajo to iz
hodišče. 
Iz referata DRAGANA TOMicA na IV. kon
gresu usnjarjev, čevljarjev in galanteristov 
v Sarajevu 1974. Inž. Jože Mali 

Ob zaključku 
šolskega leta; pregled 
dejavnosti učencev 
izven obveznega 
šolskega programa 

Mesec junij pomeni v šoli čas, ko pregle
dujem.o delovne uspehe, zaključujemo šols·ko 
leto in se pripravljamo na novo. Ker smo 
del vsega opravljenega želeli tudi letos po
kazati navzven, smo na šoli Ivana Cankarja 
na Vrhniki 6. junija odprli razstavo o var
stvu okolja in spoznavanju krajevnih skupno
sti ter pripravili nastop obeh šolskih pev
skih ZJborov in gojenJCev glasbene šole. Ob 
tej prilo~nosti smo se, v prisotnosti staršev, 
poslovili od učencev 8. razreda ter najboljšim 
med njimi razdelili knj-ižne nagrade. 



Učenci osnovne šole IVAN CANKAR so lepo 
pripravili razstavo o varstvu narave in spo
znavanju krajevnih skupnosti 

Razstavo so pripravili člani raznih krožkov. 
Naravoslm,ci so uredili zbirko lišajev, ki naj 
pokaže onesnaženost zraka okrog Vrhnike, 
ter zbirko kamen im Na turističnem prospek
tu so nbrali vse posebnosti, po katerih se 
odlikuje naš kraj. Mladi fotografi so se po
stavili z lepimi posnetki, likovniki pa z ris
bami o varstvu okolja. Na to so opozorili 
tudi zbrani izrezki iz časopisov, ua tudi spi
si učencev nižjih razredov, kako so z metlo 
in grabljami pvispevali svoj delež za lepšo 
podobo Vrhnike. Del razstavnega prostora 
so zasedli mladi jamarji in s fotografijami 
ter jamarskimi pripomočki domiselno opo
zorili na svojo dejavnost. Z izdelki so se 
lahko pohvalile tudi članice krožka za 
ročno delo. Razstavljene lončnice pa so do
kazova<le, da je tudi med mladino precej 
ljubiteljev cvetja. Nazadnje je razstavo obo
gatil tudi odgovor predsednika republike 
tovariša Tita na čestitko, ki smo mu jo po
slali za rojstni dan. Okrog tega se je vedno 
sklanjalo največ gledalcev in se veselilo pis
ma. Morda se je komu zdela razstava na 
videz skromna, toda za vsako zbirko, zapi
som, fotografijo ali risbo je bilo več ur 
ali celega šolskega leta. Bistvena pridobitev 
ni le v zbranem gradivu, ampak v spremi
njaju odn10sa do narave in v osveščanju mla
dih, kaj nam preti, če bomo do okolja brez
brižni. če pdštejemo tovrstni vzgoji še de
lovno akcijo učencev od S. do 8. razreda, 
ko smo pobrali odpadke od pavka v Vevdu 
skozi Retovje in Močilnik do spomenika na 
Drči, okrog Partizana, ob živi meji v bližini 
šole, pri Cankarjevem spomeniku, zlasti pa 
še po Trojici, potem lahko trdim, da so bila 
gesla o varstvu narave v šoli spremen~jena 
v dejavnost. V parku pred šolo že dalj časa 
ni smeti, vse to po zasiugi mlajših učencev, 
ki redno skrbe za čistočo. Upajmo, da mladi 
tudi kasneje ne bodo brezbrižni do okolja, 
ko bodo soodločali o pomembneJših stvareh 
za varstvo oko}ja, kot je pospravljanje sme
ti! Naše delo bi lahko bilo še uspešnej•še, 
če bi odgovorni za snago odpeljali vse nbra
ne odpadke tin če akcija ne bi bila omejena 
zgolj na učence obeh šol in nekaj prizadev
nih občanov. 
Hkrati z razstavo smo pripravili tudi glas
beni nastop. Da bi bH pestrejši, smo povabili 

k sodelovanju tudi vrhniško glasbeno šolo. 
Tako so se nekateri naši učenci pokazali 
kot gojenci glasbene šole in dobili zaslu
ženo priznanje ob 111astopu v domačem oko
lju. Naša dva pevska zbora sta zapela naj
boljše pesmi, naučene v tem letu. Deset čla
nov pa je prejelo v priznanje za večletno 
sodelovanje v zboru knjigo Ladka Korošca 
>>Na tista lepa pota«. 
Pri.Jožnost smo izkoristili tudi za podelMev 
priznanj učencem osmega ranreda, ki so se 
najbolj i·zkazali pri raznih dejavnostih. Teh 
imamo na šoli precej. Pri organiziranju· ni
mamo samo tega namena, ela bi učenci ko
ristno porabili prosti čas, ampak da bi ob 
za vse enako določenem učnem načrtu raz
vijali svoje posebne sposobnos·ti, se vzgajali 
v odgovornosti prevzetih nalog, postajali 
samostojneši in se twajali v samoupravne 
odnose. 
Najpomembnejše pa je, da se ravno ob ta
kih delo~'nih oblitkah spreminja odnos učen
cev do šole, odnos med učenci in uoitelji 
pa postaja pristnejši. Učenci se lahko uve
ljavijo tudi z drugimi vrednostmi, ne samo 
z učnim uspehom. Bi1i pohvaljen pa je za 
vsakega pomebno doživetje! Lepe knjižne 
nagrade je poleg pevcev dobilo še 14 učen~ 
cev, ki so se odlikovali z delom v mladin
ski organizaciji, v krožkih, zlasti v zgodov.in
skem, OZN in likovnem, ·pri jutranjem šol
skem poročevaku, pri urejanju šolskega ča
sopisa, pri matematičnem in drugem de'lu. 
Prav gotovo med vsemi učenci ni 111obenega, 
ki ne bi ni!kdar sodeloval pri nobeni de
javnosti ali akciji. Brez sodelovanja velike 
večine bi še tako lepo zastavljen delovni 
načrt ostal mrtev na papirju. Zato naj bi 
veljala pohvala tudi vsem drugim, ki so 
kakorkoli ;pomagali, da je življenje v šoli 
bogatejše in zanimivejše, čeprav njihovih 
imen ni bilo med nagrajenimi. 
žal nam je, da je bilo na razstavi in na
stopu premalo obiskovalcev. Res ni bil to 
dogodek, ki bi se po kulturni pomembnosti 
meril z gostovanjem priznanih umetnikov 
ali s čem podobnim, ibil pa je naš. Tudi iz 
takih je sestavljen10 kulturno življenje v kra
ju, zato nimajo prav vsi tisti, ki tarnajo o 
kultumem mrtvilu na Vrhniki, pogrešamo 
pa jih med obiskovalci te in podobnih dru
gih prireditev. Zlata zrnca -se skrivajo med 
peskom in ne med S'kalami! M. A. 

DA ali NE ob 
letošnji razstavi 
diplomskih izdelkov 
absolventov Tehniške 
srednje usnjarsko 
galanterijske šole 
v Domžalah 

Dobili smo vabila, na rkaterih je pisalo: Ab
solventi Tehni·ške srednje usnjarsko galante
rijske šole iz Domial vas vabijo na odprtje 
razstave diploms<kih izdelkov, ki bo v poča
stitev •rojstnega dneva maršala Tita 24. ma
ja v dvorani komunalnega centra v Domža
lah. Odz-vali smo se vabilu, prisluhnili na
govoru letošnje aJbsolventke Bojane Krulej 
in predsednika invršnega odbora občinske 
skupščine tov. Viljema Dr.zeniča. >>Nismo ne 
pesimisti, pa •tudi ne pretirani optimisti«, 
je med drugim v :nagovoru dejala absol
vent-ka v imenu mnogo obetavne genera
cije. Ali so bile te besede namenjene nam 
v premislek, ali •Se je pa v njih skrivala zre
lost bodo6ih samoupravljalcev, .ta čas tudi 
ni pomembno. čutHi smo le, ela ta mladina 
pričakuje od nas •samo topel sprejem oziro
ma razumevanje pri vključevanju v naše 
vrste. In ni:č več. ·~dolbi jim odrekel? ln če 
temu dodamo se izrečene najbolj·še želje 
za usrpeh •letošnje in bodočih generacij v 
imenu občins:ke skupščine Domžale, je bilo 
uSrtvarjeno več kot prijetno vzdušje pred 
ogledom razs•tavljenih predmetov. 
Kaj smo videli? 68 diplomskih elel iz vseh 
štih·ih področij usnjene galanterije je bilo 
od vseh prisotnih gotovo deležnih iskrenega 
prirznanja. 'Prepričali smo •se lahko, da s tako 
ljubeznijo rkrojene i.zdelke lahko ustvarja •le 
mladina, ·ki je ·V času ·šolanja svojo stroko 
resnično -v-zljubitla. To je za stroko prijetna 
ugotov1tev. V,prarŠanje je Je, ali znamo ta 
kapital vedno dobro inkoristiti. 
Razšli smo se. rPo splošni oceni smo videli 
mnogo več, kot smo pričakovali. še več. 
Ne verjamem, da rbi lahko kjerkoli v svetu 
na podobnih prireditvah v·ideli več. Pa je 
nam, ki živimo s stroko, to dovolj? Odgovor 
bomo težko dobHi. 

Obiskovalec 

Z razstave galanterijskih izdelkov absolven
tov galanterijskega oddelka TSUGš Domžale 
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Spremembe 
v obračunu 
osebnih 
dohodkov 

Obraču_n ?seb~1ega ·~ohodka, kakršen je bil 
dosedaJ, Je bil grajen na neto .tarifni po
s.tav•ki 1s tem, da je bil iz obračuna viden 
slkupni neto osebni dohodek, razna nadome
sti.la in dodatki, odtegljaji in :kot ostanek 
zneska, <ki je bil iZ!Plačan delavcu. 
Iz takega obračuna oni 'bilo videti ela se 
iz . osebnih dohodkov plačujejo razi~e vr.ste 
pns,pev•kov za .financiranje skupne in sploš
ne porabe. Dosedaj so .se namreč prispevki 
za f!nancir<!nj_e sku:pne ~n. splošne porabe 
obracunavah 111 •placevah 1-z neto osebnih 
dohodkov s tem, ela se, ne glede na spre
membe <prispevn!h stopen in prispevkov, zne
~ek neto osehmh dohodkov ni spreminjal 
m delavec •teh sprememb J1i čutil. Mars~kdo 
mogoče ni niti vedel, da iz osebnih .dohod
kov financiramo splošno in skupno porabo. 
Pr_i .tem načinu obračunavanja in plačevanja 
pn:spev·~ov se niso sprem:ill1jali neto osebni 
dohodki, temveč bruto osebni dohodki. 
Gled~ na ustavne določbe, pa tudi glede na 
clol~cbe z_aikona o obra?unavanju in vplače
vanJu pnspevkov pa Je bruto osebni do
hodek tista kategorija, ki izraža vrednost 
delavčevega dela. Določitev raz.Jičnih bruto 
ose~·mih dohodkov, <torej različno ovredno
tenJe enakega dela .zaradi .neenakomerne 
obremenitve posameznih vrst osebnih dohod
kov s prispevki za financiranje splošne in 
S•kup_ne porabe bi ~~ilo v nasprotju z določ
ba~11I usrt:ave. Zaradi tega moramo preiti na 
na~elo bruto obračunavanja in plačevanja 
pnspvevikov •za ·skup~o :in splošno .porabo. Pri 
obr;;tcunu neto t_anfmh postavk na bruto, 
to Je za ugotovitev osnove od ,katere se 
bo_do v prihodnje obračuna~ali in plačevali 
Pl'lSpev·ki, moramo .uporabiti enoten <količ
nik za vse delavce ene organizacije zdru
ženega dela. Za našo OZD oziroma e;a Vrh
nilko zna·Ša ta količnik 1,4314. 
Prispevki za financiranje skupne in splošne 
.porabe v letu 1974 iz OD, 1ki so doseženi z de
Ion;. v polnem .delovnem času, .z najmanj po
lovico delovnega časa in v času, ki je v ·skla
du z zakonskimi določbami daljši od polnecra 
delovnega časa, so: "' 
1. ob~inski davek. iz OJ? iz ~elovnega razmerja 
2. pnspeve.k za ·fmanmranJe •temeljne ~zobra
ževa•lne Slkupnosti 
3. prisrpevek za financiranje temeljne skup
•nos•ti. otroškega v~wstva · 
4. pnspevek za ,financiranje republiške skup
nosti otroškega varstva 
S . . pr~spevek za :zdravstveno zavarovanje 
6 . .pDlsp~vek za invalidsko pokojninsko za
varovanJe 
7. ·prispevek za financiranje temeljne kul
turne skupnosti 
8. prispevek za. financiranje republiŠlke :kul
•turne skupnosti 
9. prispevek za finanicranje telesno"ku1turne 
s·kupnosti. · 
Prispevki, ki se plačujejo i.z osebnih dohod
kov, doseženih z delom, krajošim od polovice 
'polnega '<;iel?vn~ga č.a~a, ter z delom upoko
Jencev, ,lm mso Izgublh status upokojenca .so: 
l. n:bčinski davek iz OD iz delovnega 'raz
mena 
2. republiški davek iz OD iz delovnecra raz-
merj~ po posebni stopnji "' 
3. pnspeveJk za financiranje temeljne izobra
ževalne skupnosti 
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4 . .p11ispevek za financiranje temeljne kultur-
ne skupnosti · 
S . . prispevek za financiranje republiške kul
turne skupnosti 
6. pri,spevek za ·financiranje telesno-.kulturne 
skupnosti 
7. prispevek .za invalidsko in pokojninsko za
varovanje .za nesrečo p11i delu 
Prispevki, ki se obračunavajo in plačujejo 
iz osebnih dohodkov, doseženih z delom iz
ven rednega delovnega časa v •lastni aH dru
gi O.ZD, so: 
l. občinski davek iz OD iz delovnega raz-
m~a -
2. republ<iški davek i.z OD iz delovnega raz
merja po .posebni stopnji 
3 . .pri<spevek za financiranje temeljne izobra
ževalne skupnosti 
4. prispevek za financiranje temeljne kul
turne skupnosti 
S. prispevek za financiranje republiške kul
turne skupnost.i 
6. prispevek za financiranje telesno•kulturne 
s1kupnosti 
7. prispevek za zdravstveno zavarovanje 
Po pregledu prispevkov, ki se obračunavajo 
in plačujejo iz osebnih dohodkov, omenimo 
še drugo Slpremembo v naoinu obračunava
nja. 
Ta .sprememba je v tem, da je •treba nekatere 
prispevke obračunavati .po stopniah, ki so 
dogovorjene na področju, :kjer ima sedež 
TOZD (.p.ri nas Vrhnika), to so tako imeno
vane sedežne stopnje, druge pa po stopnjah 
dell'V•Čeve.ga S1ta'lnega bivališča oziroma PO
dročja, kjer stalno prebiva delavčeva dru
žina . . to ·SO domicilne stopnje. 
Po domioilnih stopnjah se obračunavajo pri
s.pev,ki iz OD, s katerimi se financirajo sa
moupravne interesne skupnosti, pri .katerih 
je ·zacrotavlianje in uživanje pravic vezano 
·na kr~i stalnega prebivališča temeljne skup
nosti otrošik:ega varstva, temeljne izobraže
valne skuunosti. temeljne kulturne ,skupno
sti. repubHš<ke kulturne skupnosti, telesno
kulturne skupnosti). I.zjema so 'Pri ·tem pri
speV!ki i,z osebnih dohodokv tistih delavcev, 
katerih stalno bivaUš·če ali stalno bivališče 
njihovih družin je v dru~i .republiki; zanje se tudi ti prispe'v.ki obračunavajo po sedež
nih stopniah. 
P" preračunu enot OD oziroma neto tarif
nih .postavk na bruto bodo :v novem sistemu 
finanicranja splošne in skupne porabe pre
jemali delavci v tisti delovni organizaciji za 
enako delo raJzlične .neto osebne dohodke. 
Te .razli<ke v neto OD bodo nastajale iz dveh 
raz:logov: 
1. r<~7!like zaradi vrste .prispevkov, ki se pla
čuieio iz osebnih dohodkov (npr. osebni do
hodek redno ,zaJPoslenega delavca ie dru
gače obremenjen ·kot osebni dohodek upo
kojenca, ki zaradi :ponovne .zaposlitve ni 
izgubil statusa upokojenca). 
7. . razlike ,zaradi razliičnih stopenj prispev
kov, :oo katerih so se delavci na različnih 
uodročjih odločni financirati samoupravne 
interesne skupnosti (skupno porabo). 
V Hustracijo navajam nekaj ·slovenskih ob
čin in slkupno bruto obremenitev (vsoto pri
spevnih stopenj iz OD) v teh občinah: 

Občina Skupna brt. obrem. 
Vrhnika 30,14 
T~itiia 30,14 
Ljubljana 30.10 
Domžale 30.1S 
Postojna 29,S1 
Maribor 30,4S 
Celje 29,29 
Ljutomer 31,39 

Za nrimer vzemimo delavca s stalnim bi
vališčem na Vrhniki in delav.ca s stalnim 
bivališčem v .Postojni. Oba ~mata enako bru
to tarifno postavko oziroma ibruto OD, toda 
različen .neto OD, zaradi .tega, ker je OD 
delavca iz Vrhnike bolj obremenjen s pri
spevki kot OD delavca iz .Postojne. Delavec 
z V1:1hnike bo torej do'bH nižji neto OD kot 
delaJVec iz Postojne. 
V prihodnje bo torej 1z obračuna osebnih 
dohodkov viden skupni bruto OD, skupni 
pris,pevek i•z OD, neto OD, nadomestila in 
dodatJki, razni odtegljaji in ostanek za iz
plačHo. Greta Prebil 

Naš portret: Ludvik Kramberger 

Naš portret 

Ludvik 
Kramberger 

Ludvik Kramberger je bil rojen 23. avgusta 
1919. leta v Benediktu v Slovenskih Goricah, 
kjer je tudi obiskoval osnovno šolo. Po kon
čanem šolanju se je izučil za usnjarja pri 
lastniku Kirbišu na Sv. Trojici (zdaj Gra
dišče) v Slovenskih Goricah. V tej mali us
njami je delal do vojne, po vojni pa se je 
zaposlil kot eden prvih delavcev v tovarni 
usnja šmartno pri pok. Knafliču. O svo
jem delu, o iZikušnjah in svojem življenju 
nam je v razgovoru povedal veliko zanimi
vega. »Spomintjam se še dela v usnjarni pri 
g. Kiorbišu, ki je bilo zelo težko. pa tudi raz
novrstno. Predeloval i ·smo vse vrste surovin 
od govejih in junečih kož, pa krzna, do svi
njine. Delo je bilo večinoma ročno, tudi 
strojev še ni bilo; če pa so bili, smo jih 
ročno poganjali kot na primer cepilni stroj . 
čeprav je bilo delo težaško, pa je bilo za 
izučitev poklica - usnjarja zelo poučno, saj 
sem si prav z roč111im delom nabral mnogo 
izkušenj tudi o tehnologiji in predelavi usnja. 
Po vojni te usnjarne ni bilo več in zaposlil 
sem se pri Knafliču v Tovarni usnja šmart
no. Lahko rečem, da sva skupno s tov. 
štefancem 1S. 10. 1946 potegn:ila prve kože 
iz jam. Stara usnjarna je bila v prostorih 
današnje krznarne. Delo je bilo skoraj v ce
loti ročno, saj si je to sam lastnik KnafJič 
najbolj želel. Vsako kožo, ki smo jo prede
lovali, smo morali žigosati in lastnik 'je 
delavce za vsako napako klical v sortirnico 
na odgovornost. Lahko pa trdim, da je bilo 
zaradi tega delo kvalitetno iii skrbno. 
Leta 1947 smo zastavili z gradnjo nove us
njarne, saj je bil tu, kjer zdaj stoji obrat, 
takrat še travni:k. Po 8-urnem delavniku smo 
delavci udarniško gradili tudi tovarno. Raz
deljeni smo bili v brigade in '\'se nedelje in 
popo1dneve smo tekmovali med seboj, kdo 
bo ·več naredil. Veliko nas je bilo večkratnah 
udar.nikov, sam opa sem bil tudi tolikokrat, 
da se števila več ne spominjam. Udarniško 
nismo gradiJ.i samo •tovarne, temveč smo 
si uredili tudi keglji·šče, ki ·pa ga je kasneje 
tovarna prodala, kar je veli'ka škoda, saj 



j e bil to le rekreacijski objekt za delavce. 
Kosili smo tudi travnike, ki so bili last pod
jet ja, zgradiM smo prvotno kotlovnico itd. 
Sad tega napomega dela pa je bil nov obrat, 
k.i smo ga spravili v obratovanje jeseni 1949. 
leta. Počasi so začeli tudi prihajati stroji in 
delo je bilo za sponnanje lažje, čeprav glede 
na raznolikost artiklov še vedno težko. Kože 
za poc\platno usnje so večkrat tehtale tudi 
do 100 kg. Izučenih usnjarjev ni bilo vel•iko, 
zato smo morali poprijeti za vsako delo. 
Tudi sam sem zato izmenjal mnogo delov
nih mest in bil sem pri struženju, blaži
r anju, prevzemal surove kože, bil sem iz
menovodja, zdaj pa sem sorter v >>mokrih« 
oddelkih usnjalllle. Dela je vedno veliko in 
lahko rečem, da zdaj odnos elo elela pred
vsem pri mlaj§ih delavcih ni vedno dober, 
J:·=r je tudi disciplina nekoliko slabša. Prav 
izmenovodje bi morali imeti večjo avtoriteto 
in z bolJšo organizacijo neposredno vplivati 
na kvalitetnejše elelo. Vsi vemo, kam nas 
je pripeljalo pred nekoliko leti neodgovor
n o elelo posameznih vodilnih ljudi; zato se 
mora·mo zavedati, ela je s priključitvijo k IUV 
obrat mnogo pridobil. ZamenjaLo se je vod
st vo, kar nas je privedlo do vidnih uspehov, ki 
j ih sedaj lahko ·pokažemo. Zavedati pa se 
moramo, da ti uspehi ne pridejo sami, prav 
tako tudi ne dobiček in le še z vestnejšim 
delom bomo lahko napredovali. To je tudi 
m oja osebna želja. Seveda pa ·si želim tudi 
z:dravja, ela bi še naprej lahko kaj pripo
mogel k podjetju, v katerm sem preživel 
28 let svojega življenja.« 
Lu dvik Kramberger je že 25 let člalli IGD 
obrata šmaPtmo, prav tako je že vrsto let 
član pmstovoljnega gasilskega društva šmart
llC> in je ob praznovanju 90-letnice tega dru
ši -,,a prejel tudi priznanje. 

Kako smo 
poslovali v 
mesecu 
maju 197 4 

P roizvodnja po obratih 

B.B. 

Usnjama Vrhnika 246.048 m ' 
šče tinama 7.437 kg 
Usnjama šmartno 72.419 m ' 
Krznarna šmartno 17.548 m ' 
Usnjarna šoštanj - samo svinjina 70.355 m ' 
Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija rorzna šmartno 1.916 m ' 
Konfelkcija usnja šmartno 8.924 m ' 
Konfekcija usnja Vrhnika 4.887 m ' 
Ga•lanterija Ljlllbljana 4.916 m ' 
Realizacija po obratih 

Umjama Vrhnika 
ščetinama 

N din 
36.012.893.90 
1.316.157.05 
1.350.207.00 
1.390.000.00 
2.424.171.90 

10.816.188.85 

KonJ. usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 
Usnjarna šmautno 

3.016.339.60 
429.978.45 
820.869.90 

69.843.10 
57.646.649.75 

$ 1.243.500 

Krznarna šmartno 
Konf. krzna šmartno 
Konf. usnja šmartno 
Delavnica Ljubljana 

izvoz v maju 1974 
Izvoz I.-V. 1974 
Poprečni OD 

Skupaj 

$ 5.353.682 

Porprečni OD je znašal za 184 ur za mesec 
m aj 2.375.44 N din na enega zaposlenega. 
Bolniški izostanki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu 
m aju zaradi bolniških izostankov (vključno 
tudi porodniški) 1.67 izgubljenih delovnih dni. 

L. Blaževic 

·Mačka 

Nekatere vrste 
živali so 
zaradi lepega 
krzna v 

• nevarnostL 

Moda vzorčnega krzna (mačk) je v zadnjih 
letih usodno vplivala na uničevanje najlep
ših živali. Danes so leopardi, gepardi, jagu
arji in tigri postali zelo redki. Nujno je ome
jiti lov, ki ga zahteva bogato mednarodno 
tržišče. 

Problem so poskušali rešiti takole : gre za 
vzrejo mačk. V Nemčiji vzgajajo zelo lepe 
leoparde, od katerih dobijo neoporečne kože. 
To je krzno potomcev najiepših p rimerkov 
leopardje vrste po kvaliteti vzorca in meh
kobi -dlake. Vzgojeni so prav tako kot pi
ščanci na .farmah in v skromnih 9 do 10 
mesecih dosežejo velikost za zakol (o.p.), za 
ta postopek res ni moč uporabiti drugega 
izraza. To je krzno, ki ga strokovnj-aki takoj 
spoznajo, ker je nenaravno popolno .in brez 
vsakega znaka življenja v d ivjini (napake) . 
V sak s poklicnim očesom zlahka ugotovi, ela 
krzno ni »pravo«. Vendar je proizvodnja 
majhna, nekaj deset plaščev na mesec. Na 'ta 
način niso v stanju, da bi zadovoljili nena
sitna povpraševanja na tržišču. In k akor tu
di narava ni vsemogočna, se zgodi tole: kjer 

je poraba večja od proizvodnje, je obračun 
hitro tu - uničevanje v.rst. 
Kako smo prišli. v tak položaj? Odgovor ni 
težak. 
Znano je, ela za normalno konfekcioniran 
plašč potrebujemo 12 kož ozelota, ali 5 ja
gua-rjev ali leopardov ali najmanj 3 tigre. 
Gina Lollobrigida pa si je v Londonu pred 
nekaj leti kupila plaš·č, v katerem je nek 
časnikar naštel nič več in nič manj ·kot 10 
lepih tigrov. In dejstvo je, da so v zadnjem 
desetletju vsako leto pobili približno 200.000 
ozelotov, 20.000 jaguarjev samo v Južni Ame
riki in 50.000 leopardov v Vzhodni Afriki; 
dokler jih je še kaj bi'lo. 
Po večkra1mih poizkusih sta UlCN (Medna
rodna 'Zveza za >zaščito narave) in Mednarod
na zveza trgovcev s krznom sidenili dogo
vor, na osnovi katerega je slednja sprejela 
obveznost, da se od pave kakršnemu koli trgo
vanju .s krznom živali iz vrst, ki so trenut
no najbolj ogrožene( tiger, panter, snežni 
leopard, morska victra in vidra iz la Plate) 
in ela bo prekinila za 3 leta prodajo krzna 
leoparda in geparda . · 
V odstotkih računano prodajo na mednarod
nem trži-šču 1 odstotek krzn mačk, 80 od
stotkov kl1zn vzrejenih živali (nerci, lisice, 
perzianer, nutria itd.) 19 odstotkov krzn dru
gih divjih živali, ki trenutno niso v nevar
nosti kot bober, bizam, jazbec, veverica, 
kengoru itd. 
Ti dogovori so napovedovali uspeh, toda 
vsem je jasno, da plašče iz krzn mačk še 
vedno izdelujejo in prodajajo. Zaščita vrst 
tigrov, panterjev bo vse dotlej nemogoča, do
kler se ne bo spremenila miselnost ljudi, da 
pomeni nositi krzno teh .živali sramoto na
mesto zavi>dljiv uspeh, in dokler modne re
vije ne bodo kazale drugačne mode. 

Katere živali so najbolj v nevarnosti? 
Tiger. Od 40.000 živečih v Indij i okrog leta 
1930 jih je preživelo sedaj le 1850. Med temi 
je izumrlo nekaj lepih vrst, kot na primer 
čudoviti tiger iz Balija. 
Panter (imenovan panter - želva). Krznarji 
so ga odkrili leta .1,821. živel je v najbolj 
nepristopnih džunglah Burme, Nepala in In
dokine. Ne ve se, koliko jih je še ostalo, 
a so zelo redki. 
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Snežni leopard. živi v gorskih verigah Azije: 
Altaj, Hindukuš in Himalaja, na višini 5000 
metrov, a to ni :zadostovalo, da bi se obdržal. 
Gepard. V začetlm je živel pov.sod po Afriki 
in Aziji do Indije. Toda njegovo področje 
se je močno skrčilo. živi še v delu Afrike na 
sevem in od azijske vrste je ostalo le nekaj 
stotin (mogoče le clesetin) v Perziji, Turkme
niji in Afganistanu. 
Leopard. živi (teoretično) v številnih vrstah 
in podvrstah po vsej Afriki in delu Azije, od 
Rusije - severozahodne in Male Azije do 
Kitajske in Koreje in do Cejlona in Indone
zije. Sedaj je zelo redek, bodisi v Aziji kot 
v Afriki, in je že izginil v Južni Afriki. 
še pripomba biologov: v naravi poznamo 
naravno i.ZJbiro, kjer sl~botni in slabši odpa
dejo. Lovci pa iščejo trofeje in izbirajo ob
ratno, iščejo najbolj vitalne, najvrednejše, 
najlepše primePke. 
Zaradi tega motiJva pride v živalskih vrstah 
do upadanja in reprodukcija je vedno slabša. 

Neprijeten 
dogodek 

M.V. 

Na dan obletnice ustanov:itve OF -27. apri
la - je bH na Vrhni·ki organiziran in izveden 
koncert, na katerem so 'sodelovali veliki or
kester in plesni onkester Doma JLA iz Ljub
ljane ter nekateri znani solisti. Organizatorji 
koncePta so, kot se .za takšne prireditve 
spodobi, postavili na oder lep šop nageljnov. 
Običajno se po končanem nas•topu nageljni 
podarijo izvajalcem, oziroma kapelnHm or
kestra. Tega dne pa se na Vrhniki to ni 
!Zgodilo. Zakaj? Morda 'Zato, ·ker posamez
niki na Vrhniki žele povsem svojstveno po
trditi besede velikega rojaka : >>VRHNIKA 
PREčUDEN KRAJ?<< Morda zato, ker na
stop izvajalcev ni zadovolji•!? In še, morda 
zato, .. . ? 
Očividci pripovedujejo: >>Po •končanem kon
certu, ko so poslušalci že pričeli odhajati, 
je eden ,j;zmed prisotnih, ki pa je bil isto
časno tudi pomemben zastopnik organiza
•torjev, vzel nageljne in jih izročil svoji ženi. 
Vsem, ki smo bili ,pri.če temu dejanju, je 
bilo v tem trenutku silno neprijetno, še 
zlasti, ker smo videli i.zvajalce .in kapelnika 
orkestra, kako neprijetno so bili presene
čeni. · Najbrž kaj takšnega še niso doživeli 
po svojih nastopih.<< Ena izmed prisotnih je 
želela in upala, da se da izredno kvaren 
vtis še popravi•ti, zato je odhitela iz dvo
rane za »režiserjem<< opisanega dejanja. Nje
no prigovarjanje, naj ·vrne nageljne, pa je 
bito brezuspešno. 
Kakršenkoli komentar k temu je najbrž od
več. Menimo, da si zastopniki organizatorjev 
·takšnih in podobnih kulturnih prireditev na 
V·rhniki, in še :zlasti glede na njihovo po
membnost, ne bi smeli privoščiti tudi tako 
»drobnih madežev<<. 
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Bilo me Je 
sram 

Mor da naslednje vrstice ne sodijo v naš 
časopis, morda z n jegovo vsebino kršim 
osnovni namen našega občila, ki ·v glavnem 
obvešča in piše o pozitivnih stvareh, pa ven
dar mi nekaj veleva - napiši, odločitev o 
objavi pa prepusti uredniku! Tako posku
šam s toliko večjo vnemo, čeprav novica ni 
iz kolektiva, pa vendar zadeva tudi naše ljudi 
iz kolekti·va. Za kaj torej gre? 
Nekaj dni v tednu pred 17. S. 1974 je visel 
na oglasnih deskah na Vrhniki in tudi v na
šem koleMivu plakat, i2lpisan z velikimi črka
mi »KONCERT<<, ki je vabil ob pol osmih 
zvečer na glagbeno prireditev dveh instm
mentalnih solistov in koroškega akademske
ga okteta. ·Prireditev se je kot ponavadi .za
čela s po1urno zamudo, verjetno Jz taktič
nih razlagov, da bi se nabralo čim več po
slušakev. ki Jih ni hotelo biti. Konce11t se 
je začel, toda kako porazno. Dvorana je bi'la 
skoraj prazna. Razen nekaj deset sedežev, 
zasedenih s šolsko mladino, ki ,je dobila vs•top
nice za koncert zastonj, bi lahko vse ostale 
poslušalce spravil v dve do tri vrste tako, 
da sta bili dve tretjini dvorane prazni. Da, 
bilo me je sram, za sebe in za vse Vrhni
čane. Erukrat se ponudi priložnost, da ii 
skoraj ta•ko kot domov pride zopet eden naj
kvalitetnejših oktetov na Slovenskem, ti pa 
greš nemo mimo, kakor da se nič ne dogaja. 
Mar smo ob tem tempu dvHizacije res tako 
otopeli, da ne potrebujemo več tistega, kar 
nas je ustvarjalo, združevala, budilo narodno 
zavest in notranje lbogatHo? Prireditev je bila 
vredna ogleda in posluha. Bilo je prijetno in en
kratno doži·vetje ter upam da delim miš
ljenje vseh, ki so tej prireditvi prisostvovali. 
Ali ni ob 1aki prHoŽ!nosti umestno ·Vpra
šanje - in to prav :zdaj, ko smo se spora
zumeli za financiranje dejavnosti splošne 
in skupne pombe in med njimi tudi .temelj
nih kulturnih skupnosti - čemu to, ko pa 
mi kulture očitno ne potrebujemo? Zakaj 
naj bi celoten ko:JekHv in družba dajala tako 
zelo drugje potrebna dena11na sredstva za 
nekaj, kar je mrtvo, neplodno- nepotrebno? 
Tisti nekateri .ljubitelji glasbe in petja pa 
naj si svojega konjička •Sami financirajo. 
Mogoče · posp.Jo;šujem, vendar bi tako slabo 
obiskovane kulturne prireditve, ki jih itak 
ni veliko, lahko še in še naštel. Razen, če 
mogoče za kulturno prir editev štejem ne
kaj dni zatem naslednjo »ku}turno<< prire
ditev, ki je obetala strip-tease in ko je bila 
dvorana polno zasedena, čeprav je bilo tre
ba za .to veliko manj reklame. Ko pa je bilo 
tako težko pričakovano razgoličenje odpo
vedano, se je po dvorani raz•leglo žvižganje. 
Mogoče je to tkultura, ki si jo mi želimo 
in rabimo? Sramota! R. K. 

Pri~~li - odšli 

V mesecu maju 1974 se je v Indus.triji usnja 
Vrhnika zaposlila 47 delavcev, 29 delavcev pa 
je prenehalo delati. 

a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
prišli: Drago Brkic, Miro čosic, Miloje De
spiC, Dušan Hrvačanin, 01ga Ivanovic, Danko 
Janjic, Ljubomir Janjic, Anton Klasinc , Emil 
Kogovšek, Milan Končar, Draško Kvočka, 
Božo Lučka, Marija Maglajic, Ljubiša MajkiC, 
Marija Miklavčič, Milomir Milovanovic, Ne
deljko M~deka, Verica Nagode, Irfan Pa
jazatoviC, Magda Perolaj, Zdravko Pilirpovic, 
Franjo Pranjic, Oragan Stamenic, Mališa Ti· 
motijeviC, Marko Tomic, Tomislav Tosic, Ja
nez Tratnik, Jozo Vrtaric, Radivoje Dukano
vic, Drago Durdevic, 

c) TOZD lgrad Vrhnika (gradbeništvo): 
Marko Saksida; 
odšli: Milivoj GrbiC, Vojko Jazbec, Janez 
Kenk, Jože Merlak, Boško Milojevic, Suada 
Nakic, Aleksa Pavlovic, Mitar Pavlovic, Fmn
či,ška Rus, Ratomir SpaleviC, Branko Sterle, 
Gvozden Toclorovic, Peter Vavken, 
Yojaški rok je šel služit Branko Jeram . 

- skupne strokovne službe: 
prišli: Karel Korošec, Marjetka Pirnat, Alen
ka Videnovic, 
odšli: Martin žugelj, 
vojaški rok je šel s1užit U1>ban žirovni.k. 

b) usnjama šmartno: 
prišoli: Roman Grošelj 
i:z JNA se je vrnil Avgust Zajec 
odšli: Franc černe, Alojz Fortuna, Anton 
Pregelj , A~bin Seručar 
voja:ški rok so šli služit: Pavel Končina, 
Franc Kos, Rajko Zupančič 

c) lgrad Vrhnika (gradbeništvo): 
priš·li: Franjo čančar, Gojrko Jukic, Qazim 
Kryezy, Muhamed Ljttbijankovic, Radenko 
Majstorovic, Osman Mešninovic, MHorad Pe
jic, Nedeljko -Ratkovic, Majda širok, 
odšli: Radomir Cunjak, Dragoja Dojčinovic, 
Radovan Stojnic, Vojislav Stojnic, Mitja ša
lamon, Milorad Zec 

d) TOZD lgrad (opekama): 
priš-li: Ahmet AbdakoviC, Mehmed Tepic. 
V TOZD maloprodajne mreže in trgovske 
mreže v Ljubljani se ni nihče zaposlil, prav 
-tako tudi nihče ni prenehal . delati. 

NAši UPOKOJENCI 

V mesecu juliju bodo praznovali: 
l. Franja Dobovični.k 
2. Marija Fortuna 
3. Jak ob Gladek 
4. Ana Jokan 
S. Marjanca Kovač 
6. Vinko Moškon 
7. Jakob tPavlovčič 
8. Vinko Pivk 
9. Franc ·Prek 

10. Peter Sečnik 
11. Jakob Urh 
12. Kristina Vučenic 
13. Jakob Založnik 

J . Babic 

58 let 
55 let 
64 ·let 
60 let 
56 let 
62 let 
65 let 
71 let 
75 let 
57 let 
74 let 
60 let 
73 let 

Vsem slavljencem iskreno čestitamo; obenem 
čestitamo tudi upokojenki Pavii Pajser, ki 
je 19. junija praznovala 54. rojstni dan. 

J.Babic 



Sestanek z m!"adinci Delamarisa na ladji 

Vtisi 
udeležencev 
delovne akcije 
v Strunjanu 

ž e v ·preJSllJl š tevHki Usnjarja je ·tov . . Pet
kovšek opisa•l nekaj svojih vtisov z obiska na 
naši mlad~nski delovni akciji v :počitniškem 
cbmu v Strunjanu od 27. do 30. aprila. Kot 
j e bilo omenjeno, je šel z nami tudi tov. Klo
buča·r, da bi ··vodil 'naše delo. Ko smo prispeli 
y Strunjan, smo si najtprej ogledali okolico 
d oma in elela, ki jih bomo morali opraviti 
v teh štir;ih dneh. Dela je bilo veliko, ·ker vse 
leto ni nihče skrbel za okolico in notranjos·t 
počitniškega doma; zato smo si takoj raz
d elili delo in z vso vnemo začeli. Dekleta 
so •pospravljala po "Sobah, mi :pa ·smo urejal-i 
cl i'o ri.šča in vrt. Zvečer so .nam tov. Klobučar 
in .gosta, tov. Majnik ter •tov. čermak, vsi 
t rije udeleženci NOB, govori.Ji o razvoju par
tizanstva v S.J.oveniji. Naslednji dan smo 
z,godaj nadaljevali z delom, nato pa. smo 
imel•i srečanje z mladinci iz Delamansa v 
Izoli. Na krajšem in zanimivem potovanju 
z ribiš·ko .ladjo tovarne smo se pogov3Jrjali 
o delovanju mladine na Vrhniki in v Izoli, 
ter o takrat zelo aktualnem problemu z Ha· 
,J,ijo. 
Mi smo jih povabili na Vrhniko, da si ogle
dajo tovarno in okolico Vrhni·ke. Mladinci 
iz Izo·le pa so nas povaJbili na ribarjenje 
z rvbiči Delamarisa ter na njiho·v vsakolet
ni praznik, rih<i·ško noč. 
PopoLdne nas je sredi dela :presenetil dež, 
tako da smo morali opustiti delo zunaj in 
smo vsi skupaj urejali notranjost doma. 
Tudi naslednj-i dan je deževalo. Zvečer smo 
se zopet pogovarjali s •tovariši iz NOB in 
o ra-znih dogodkih, 1ki so jih doživljali med 
bojem. Po.govo·r je bil sprO'ščen in •i•zredno 
zanimiv. Mi smo vel1ko spraševali, oni pa so 
nam z vnemo odgovarjali na vsa vprašanja. 
Tako smo dobili jasnej1šo sliko, •kako težak 
je bil boj rz:a osvoboditev naše Jugos·laViije. 
Zadnji dan se je vreme toliko izboljšalo, da 
smo lahko uredili še ostale stvari v in okoli 
doma. Ta delovna akcija je bila izredno 
zanimi·va . Kako nam je uspela, pa naj oce
nijo drugi. Upam, da bomo lahko kmalu 
spet poročali o kak!šni naši akciji. 

V.J. 

V prejšnji številki Usnjarja smo zapisali, 
da bomo vprašali •tov. Klobučarja, .kako je 
bil zadovoljen z delom v Strunjanu. Obiska-l 
sem ga v njegovem 1prijetnem domu v Jam
niku. Kljub temu, da sem ga zmotil sredi 
dela pri urejanju prostora za male živali, 
je rade volje odgovoril na postavljeno vpra
šanje. 
"z delom mladih v času a·kcije sem bil zelo 
zadovoljen. Brez prigovarjanja so opravili 
·vsako elelo, za katerega smo se clogovor.ili, 
da ga je potrebno opraviti. Vsega dela se
veda nismo mogl'i opraviti, ker nam je naga
jala s•labo vreme, ker nas je bilo premalo 
in navsezctdnje, ser ·smo bili premalo časa 
v Strunjanu. 
Menim, ela .bi morali v prihodnje akcijo tudi 
·bolje .pripraviti. Matel'ial, za ·katerega smo 
se .dogovo.rili, :bi moral biti pravočasno do
stavljen na delovišče . Za akcijo bo treba 
organizirati večjo skL~pino mladincev. 
čeprav smo bili ob morju, nam je bilo ob 
večerih zaradi slabega v remena preveč hlad
riJ, prav Lako tudi ponoči, ker je bila vsa
kemu dodeljena ·le ena odeja. No, ·kljub ome
njenim pomanjklJivostim pa sem z delovno 
akcijo mladi·ne v celoti zelo zadovoljen. Ni 
nas družilo samo elelo. pač pa predvsem 
prijetni t·ovari81ki večeri. ob katerih sva s 
tov. J.vom Majni•kom - Džemsom seznanjala 
mlade z dogodki iz NOB. Tov. Josip čermak 
pa jim je <govoril o varnostno obveščevalni 
s·lužbi. Moram reči, ela sem bil presenečen , 
s .kolikšno zavze tos tjo so nas spraševali o 
teh dogodkih. Ob teh večerih smo naš.Ji tudi 
čas za razne šale, tako ela je bilo vzdušje 
zelo prijetno. 
Prijetno je ,bilo tudi srečanje z mladimi iz 
Delamarisa. Zan imivo je bHo slišati, •kako 
ost•ro so reagirali na početje italijanskih fa
šistov in še zlas ti .predsednik mladinskega 
aktiva, ki je po rodu Ital-ijan. 
MisUm, ela je treba takšna srečanja med 
mladimi organi•zirati tudi v prihodnje.« 

Predsednica SVETA DELEGATOV Magcla 
Ko čič 

Pt·edsednik DS TOZD usnjarna šmartno Fra
njo Melavec 

Iz dela 
samoupravnih 
organov 

Odbor za medsebojna razmerja in delavski 
svet TOZD usnjarne šMARTNO sta s-prejela 
med drugim tudi naslednje sklepe: 
l. Sprejet je bil investicij-ski program za ·le
to 1974 za vse odclehke TOZ-D v skupni vsoti 
okrog 700.000.000 S din. 
2. Iz sredstev sklada skupne porabe je ele
la v ski svet name111il za financiranje družbe
nih dejavnosti na področju 'litijske občine: 

S din 
za dograditev nadvoza v Litiji 21,000.000 
v s·k·lacl ,za pospeševanje gospo-
darstva v občini Litija 10,000.000 

- Osnovni 'ŠOli Franca Rozmana 
Staneta, šmartno pri •Litiji -
za opremo šolske kuhinje 3,000.000 

- ZZB Litija - za gradnjo počit-
ni•škega doma v Banjolah 1,000.000 
Gasilskemu društvu šmar-tno 
pl1i Litiji 500.000 
Krajevni o11ganizac. ZZ,B šmar.t-
no pri Litiji za razvitje prapora 400.000 

- Občins·kemu odboru Rdečega 
križa Litija - za socialno ogro-
žene občane 200.000 
Mladinskemu aktivu TOZD 
šmartno 200.000 
Gasilskemu društvu Kostrev-
nka 200.000 

-Odboru borcev V. SNOUB Ivana 
Cankarja, Ljubljana - ,prispe-
vek k izdaji ·knjige 100.000 

skupaj 36,600.000 
3. Odbor za medsebojna Tazmerja je odobdl 
i.z sredstev sklada skupne pora:be nakup ga
•raže za 1,650.000 S din, ki jo bo uporabljal 
tov. 1Ivan Trdin. 
Ocl:bor za medsebojna razmerja in deiav.ski 
svet TOZD usnjarna VRHNIKA sta sprejela 
naslednje sklepe: 
l. Od predvidoma ·razpoložl.iivih sredstev za 
stanovanjsko gradnjo v letu 1974 te temeljne 
ovganizacije 540.000.000 S din je okrog 20 
odstotkov rže •razdeljenih med prosilce 
107.800.00 S din za kredit za individualno 
stanovanjsko gradnjo. 

lJ 



Preostala .sredstva - 440.000.000 S din -
pa so namenjena za nakup oziroma gradnjo 
druŽJbenih ·stanovanj. :Pri ceni okrog 400.000 
S din :za m' stanovanjske površine dobimo 
za ta denar 20 dvosobnih stanovanj. 
Odbor za medsebojna razmerja TOZD se še 
ni odloči:!, a:li naj za ta denar kupimo sta
novanja v :bloku, gradimo svoj blok, ali pa 
postavimo vrstne hišice (mogoče na zem
ljišču nekdanje vrtnarije). Da bi se lažje od
ločil za obliko gradnje najemnih stanovanj, 
je odbor zadolžil svojo delovno skupino, da 
pregleda naorte za blok na Vrhniki, ki bo 
Zigrajen iz sredstev občinskega solidarnost
nega sk,Jada (če bi se za takega odločBi tudi 
mi). Splošni sektor pa je zadolžil, da poišče 
pri projektants'kih organizacijah na vpogled 
načrte za gradnjo vrstnih stanovanjskih hiš. 
2. R1biški družini - Vrhnika je odbor :pri
zna·! 11 ,407.000 S din odškodnine za uničen 
stalež rib in i:zpad prirastka rib zaradi ·Škod
nega dogodka ob koncu avgusta 1973. 
S l. januarjem 1974 je povečal redni letni 
znesek odškodnine Ribiški družini Vrhnika 
za povzročeno škodo na ribjem življu in 
vodni flori Ljll!bljanice z 1,600.000 S din za 
5.000.000 S din. 
3. Krajevni skupnos-ti - Vrhnika je delav
ski ·svet dodelil 9,000.000 S din za asfaltiranje 
cest nasel ja Lošca (Vrhnika), 
in krajevni skupnosti - Rovte 1,000.000 S din 
za asfaltiranje ceste v dolžini 1200 metrov. 
Ta denar bo či-pan iz lastnih izločenih in 
neporabljenih sredstev za financiranje dejav
nosti krajevnih skupnosti na področju občine 
Vrhni·ka. K. I. 

Spoštovano 
uredništvo 
Usnjarja 

Ker pisem uredništvu, vas seveda najprej 
prav lepo pozdrav,ljam. Nikakor pa nisem 
pozabil na ostale člane kolekitiva. Torej vse 
prav lepo pozdravlja vaš vojak Boris Rus. 
Verjetno vam_ bi pisal ·že prej, če me ne bi 
stalno pošilja.Ji v prekomando, odkomando 
in kaj vem, kam še. Najprej sem služil 
v Slavonski :Požegi. Tja sem dobil eno :šte
vilko ·vašega Usnjarja, za kar se vam prav 
.lepo zahva:ljujem. 
Sedaj sem v Sisku. Malo bliže doma sicer, 
pa je še vseeno kar precej daleč. V :tola~bo 
pa mi je zaenkrat le :to, da je dni za slu
ženje roka vedno manj. 
Ali ste .že ·slišali to smešnico? 
Dva šipta.rja nameravata ponoči v mesto, 
seveda prek ograje. Ko ·se eden pri.pravi, da 
spleza čez ograjo, se oglasi stražar: »Stoj, 
ko ide?« šiptar .zamijavka in že je prek ogra
je. Priprav! se :že drugi in, ko stražar .zopet 
·vpra:ša, kdo gre, se ta oglasi, »Druugga 
mmmaččaka! « 
Kaj je bilo potem, pa zares ne vem, ker 
nisem bH ne stražar, niti nisem bil v vlogi 
šiptarja. 
Trenutno sem v Sisku. Nisem gotov, če bom 
tu tudi ostal. Morda mi boste poslali še 
kakšno števi·l·ko Usnjarja, zato vam ·pošiljam 
naslov. 
Boris Rus 
V. p. 2901/~0 
44002 Sisak 
Končal bom s to svojo kurjo pisavo in vas 
vse še enkrat prav lepo pozdravljam iz ne 
.preveč lepega mesta Siska! 
Vojak in vaš član kolekitva Boris 
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Ob razstavi 
malih živali 
na Vrhniki 

človek ne bi verjel, koliko malih živali re
dijo pri nas širom po Sloveniji in Jugosla
viJ i, če ne :bi od časa do časa obiskoval 
razstav, na katerih prikažejo rejci le neka
tere svoje živalce. žal je tovrstnih ·razstav 
bolj maio. Zadnje čase se tudi ustanavljajo 
nova društva in klubi v tistih krajih Jugo
slavije (Bosna, Kosovo, Makedonija), kjer 
tega doslej ni bilo. Ta društva združujejo 
aojitelje vseh panog in strok v reji malih 
Živa'li. Poleg teh pa je vedno več speciali
ziranih društev, :kot npr. društvo gojiteljev 
malih živali, ki ima svoj sedež v Novem 
Sadu . . Pri tej zvezi je v teku obsežna reorga
nizacija. Spremenila bo statut zveze in se po
govorila z ·vsemi društvi, da se 1povežejo 
z osrednjo jugoslovansko zvezo LMž. Naše 
društvo LMž je v aprilu 1974. leta priredilo 
razstavo malih živali, ki ni bila največja, 
toda 106 kle~k je bilo polnih. če pa bi imeli 
večji prostor, bi napolni.Ji z živalmi kar 160 
do 170 kletk . .Razstava Mž, čeprav zanjo ni 
bilo dovolj reklame, je bila ·kar dobro obi
skana in lahko rečemo, da smo uspeli. Obisk 
na razstavi iz Vrhnike in ostalih krajev Slo
venije je bil več kot zadovoljiv. Naj to ugo
tovitev zapišem .takole, da je bil skoraj vsak 
obiskovalec začuden, presenečen, .zakaj v 
k'letkah so bile :take pasme živalic, da jih 
mnogi obiskovalci sploh ·še niso videli ali 
poznali. Res je, da je taka razstava nekakšen 
ži,valski vrt, saj so bile razstavljene izbrane 
in pri nerejcih doslej neznane •pasme ozi
roma vrste Mž. 
Razstavljenih je bilo: 
kuncev - 12 vrst 
kokoši - 27 vrst 
golobov - 19 v11st 
ter želve - polhi - papige itd. 
Skupaj 213 razstavljenih živali. 
Kako so bili obiskovalci začudeni, ko so 
videli velilke belgijs:ke orjake - sive, že
leznosive in bele, nemške lisice, holandce 
črne in havana pisane, velike činčile, mo
drega dunaj.čana, dalmatinskega rexa, fran
coski sreberc, ti.iringer, blackenten in Rdeči 
novozelandec. Naj,več pozornosti so vzbu
jali sivi orjaki in nemški li:sci, ki jih je bilo 
po MevHu največ. Podobno je z golobi, zalkaj 

Bdgijski orjak 

priznajmo, naši ljudje poznajo pretežno 
mes·tnega goloba. Na naši razstavi pa smo 
lahko videli belega, rjavega, črnega in ru
menega kinga, najtežji med njimi je tehtal 
1230 g; vse pozornosti so bili vredni romun
ski beli ·pismonoši, pismonoši v raznih bar
vah, visoki leteči prevrtači, galebčki, malte
zeri, pavčki , kodravi beli golob, rimljani in 
drugi. Na razstavi smo imeli priložnost si 
ogledati tudi želve, po.Jhe, fazane, race iz 
družine kokoši, ki so zelo popestrile raz
S·tavo. Razstavljene so bile naslednje druži
ne: zlato rumena italijanka, zlato rumena 
amerikanka, astralorps, golovratka črna, bela, 
črna p limut.ka, zlato rumena olenata in 7 
raznih barv priHikavih pišk. Razstavljenih 
živaH niso ocenjevali, ker je •spomladanski 
čas neprime.ren. Po oceni obiskovalcev je 
razstava zelo uspela, saj so rejci pokazali 
svoje najboljše in najlepše živali. Kljub te
mu :pa člani društva ugotavljamo, da je iz
bira živali še vedno preskromna, saj nam 
manjkajo še nekatere vrste, kot so ovnači, 
sreberci, abska, havana, rexi in druge vrste. 
Na zadnjem sestanku DRMž smo~ se tudi 
dogovorili, da bomo v pozni jeseni organizi
rali ocenjevalna razstavo Mž v novih klet
kah, le če bomo dobHi za to primeren pro
stor. Ob koncu najbrž zapisek o tej raz
stavi ne bi bil popoln, če se ne bi dotaknil 
v,prašanja, :kako se člani našega kolektiva 
ukvarjajo s kakršno koli živaljo, ki pomeni 
tudi elelo, da jo je treba hraniti, čistiti itd. 
Stik z živ<rljo je tudi najboljši uvod v ,ra
zumevanje skrivnosti .življenja in razmno
ževanja bitij ter ohranitev živalskih vrst. 
Zato ni nič čudnega, da se približno 30 od
stotkov članov kolektiva ukvarja z živalmi 
ali goji kahšno koli živalsko vrsto, oziroma 
da je v DRMž aJMivno včlanjenih okrog 20 
članov našega kolektiva ali 30 odstotkov 
članstva našega društva. 
Ob zaključku razstave ugotavljamo, da sta 
številen obisk in veliko zanimanje za male 
živali veliko priznanje rejcem in društvu. 

J.O. 

Pa v se to 

Končno tudi nekaj bolj optimističnega o na
ših čistHnih napravah. 

Ljubljanica ne bo več tako umazana 
Industrija usnja na Vrhniki je .že .pred dal j
šim časom zgradila ·ČistHne naprave za svoje 
odpadke. Ko pa so začele delovati, so ugo
tovili, da »proizvajajo" okrog 80 kubičnih 
metrov mulja dnevno. Gre za mulj, ki vse
buje strupene uranove soli in ga je treba 
.pred uporabo za nekaj časa deponirati. Tudi 
samo mesto ureja 6stilne naprave in je na 
naj:boljši poti, da ne bo več umaza:lo Ljub
ljanice. Tako lahko pričakujemo, da se · bo
mo vsaj v gornjem toku Ljubljanice kmalu 
spe t brez sk11bi .kopali. žal pa se prav lahko 
zgodi, da bodo v kra1!kem postale hude one
snaževalke ,Ljubljanice obrobne vasi ob reki, 
ki seveda nimajo urejene kanalizacije. 
(Povzeto iz »NA:šA KOMUNA X/5, stran 8) 
Piscu citiranega članka ni zameriti, ker ni 
bil dovolj seznanjen s :sestavo našega mulja, 
ki se tlvori na ~čistilnih napravah. Najbrž bi 
bilo mnogo pomembnejše, če bi naš mulj 
vseboval uranove, pa čeprav strupene soli. 
člani kolektiva vemo, da smo še v naprej 
povsem navadna usnjarna in ne »atomska 
svinjama<<. 

Urednik 



Razgovor 
ob delu 

V zadn jem času prihaja k nam veliko de
lavcev \r.praševat za delo. Po večini so to ne
kvalificirani delavci iz drugih republik. Sko
raj vedno pa je tako, da pridejo pray ta
·krat, kadar jih trenutno ne potrebuJemo. 
Moramo jih odsloviti, čeprav neradi, kajti 
pride lahko čas, ko bo delo v taki stopnji, 
el a bi nam kateri zelo prav .prišel. 
Odločili smo se v-prašati nekaj takih ljudi, 
ki ostanejo pri nas, od kod so, kako živijo, 
ali imajo morda kakšne določene načrte za 
naprej, 1kakšni so ti načrti in podobno . 
. Pripovedovanja posameznih so si bila ne
kje zelo .podobna: 
- Medo Begic je doma iz Cazina, star je 
21 let. Pri !.gradu je zaposlen kot NK delavec 
že od septembra 1973. leta, prej pa je že eno 
leto delal v Ljubljani in na Reki. Ko je tako 
p red dvema letoma odšel od doma, je pu
sti l doma mamo in pet bratov ter •tri sestre. 
Od otrok dva še hodita v šolo. 
Na vprašanje, vka_ko se yočuti tu, ·pr~yi, ~~ 
ni s•labo o nacrtlh pa se ne more mc recr. 
- Milan' DoNiC iz Omarske. 18 Jet je star, tu
cli on je NK delavec . . Prvič se je zaposlil ': 
Liki, in sicer je tam delal šest mesecev, sedaJ 
pa je že deset mesecev pri !gradu. 
Doma ima še starše in mlajšo sestro. Za
služek pošilja domov materi, nekaj pa si 
zadrži za svoje potrebe čez mesec. 
Pri vo jakih še ni bil in pravi, da bo tu de
lal, dokler ne bo tudi to za njim. Tudi po
tem se misli vrniti. rad bi si ·pridobil tudi 
kakšno kvalifikacijo, če bi bilo mogoče. 
- Zlatko Franko\·ic - Slavonska Požega, 22 
let, KV zidar. 
P1·i na.šem podjetju dela že od leta 1968. 
l'vled tem časom je •bil •tudi nekaj mesecev 
v tu jini ter prav'tako pri vojakih. 
V kl~aju, od koder je~ živijo ~e starši,. J:>rat 
pa je v Sloveniji poroce~1. Tud1 sari}. m1sh v ~a 
poroko. Z denarJem, kl ga zasluz1, p_rezlv
l ja sebe in otro·ka,_ glavna skrb pa ~uJe, ela 
b i dobil stanovanJe. lgrad mu ga Je ze 0:):>
liubil in sedaj čaka, da si ustvari dom m 
družino. 
- Majdin Krnezi - Mlečane (Kosovo), star 
je 24 let, dela kot PU zidar. 
P-rvič se je zaposlil v Beogr~du, i~~ sicer je 
bil tam š-tiri leta, opotem pa Je pnsel '! Slo
ve·:l ijo. Trinajst me~ecev je c!-el~l pn Ko
munalnem stanovanJskem rpocl]et.JU na. Vrh
niki, sedaj ·pa je ~e _deset mese~e': pn nas . 
Dela za ženo m tn smove. Vp~a•sah smo g~, 
kako je zadovoljen ~ stan<;>van]~m, p~ pravi, 
da bi lahko lbHo bolJe ureJeno m tuch hrana 
ela mu ne ustreza. 
Nekaj časa bi rad še ost~l tu, kJ.t;r _je, po
tem. rpa se bo verjetno v.rml k dn.1z111L 
- Osman Mešinovic je star 19 let, doma pa 
ie j,z Velike Kladuše. 
K lcrraclu je prišel prvič že leta 1971 in je 
delaT dve leti in pol. Za nekaj časa, približ~o 
sedem mesecev, se je vrnil do~?V,. v ma]t~ 
letos pa je spet •prišel v ~lov~m]O 1~. sedaJ 
elela kot PU zidar. Doma ImaJO stars1 malo 
zemlje, ·kjer živijo -še tri se.stre in pe~ .. bra
tov, od katerih je eden tud1 v Slovem]l za
časno zaposlen. 
- Samil Raša je prišel k nam iz Ja:blanice 
maja leta 1973. Star je 19 Jet in to mu je 
prva zaposliotev. Dela kot NK delavec. Pravi, 
ela je tu zadovoljen, le, če bi bilo malo več 
denarja, bi bilo bolje. Tudi njegov brat dela 
v Sloveniji, poleg njiju .pa je v družini še šest 
otrok, ki so mlaj.ši. 

- Halid Ružnic nam je povedal, da je doma 
iz Cazina in je star 22 let. 

- Stojan Vrabčic, doma je iz Maričke, 19 let 
je stal'. 

Zaposlen je že od julija 1971. leta, medtem 
pa je bH pri vojakih. To mu ni oprva zaposli
tev, prej je že delal .dve •leti v Zagrebu. Star
ši živijo še ·s tremi sinovi, ki •so mlajši od 
njega, dve starejši sestri pa sta že poročeni. 
Tu se ·počuti dobro in bo ostal, dokler bo 
mogoče. 

Prvič se je zaposlil septembra l~msko leto 
kot NK delavec. Doma ima še očeta in ma
ter, zaslužka pa ne pošilja domov, živi sam 
zase. 
Delal bo, dokler bo mogoče, večjih načrtov 
n1ma. 

- Milenko Stojnic - 23 let mu je, prišel 
je iz Prijedora, kjer ,živi njegova družina. 
Je poročen in ima hče!' ko in sina. Dela kot 
KV zidar, prvič je prišel k nam leta 1969. 
Pravi, da mu stanovanje v barakah ne ustre
za , 1preclvsem zaradi higienskih razmer po
greša kopalnico, pa tudi hrana bi lahko bila 
boljša. 

Kot vidimo iz njihovega pripovedovanja, ve
čina od njih živi po sistemu >>kar bo, pa bo«. 
Skoraj vsi so .izrazili željo, da bi se radi 
vrnili domov. želimo jim, da bi zaživeli dru
žinsko življenje med svojimi ljudmi čimprej , 
dokler pa se ne vrnejo, naj jim bo med nami 
čim lepše. 

• Poletni verzl 

- - -----........__ ..... -- -- _".--~ 

.........----_..----- ~~-

Oja, kot lansko le t-o , 
vse tudi letos bo: 
saj vreme spet nagaja 
in cene prav ta!ko. 
Oja, ampak drugače 
z dopustom letos je, 
nič več 111i kolektivni, 
po starem spet je vse. 

Ko so >>Strunjan« delili , 
brez jeze pač ni šlo, 
pa vendar navsezadnje 
vse v redu je bilo. 

Namakal v slani vodi -
ki najbolj čista ni -
bo naš usnjar utrujen 
revmatične ·kosti. 
Ne bo mu treba kreme, 
sai na.fita v morju je; 
četudi vedno dražja, 
zastonj namaže te. 

Kdor pa z zalivom našim 
več zadovoljen ni, 
v Daimacijo in Istro 
se z avtom zapodi. 

A tak, bolj z mini plačo, 
bo raje kar doma 
in s tem bo zadovoljen, 
kar mu narava da. 
Objema'! bo ženičko -
naj to ne stane nič 
in cenam zaželel bo, 
naj vzame jih hudič! 

Kdor pa si zida hišo, 
garal bo ves dopust, 
ko spet pr-išel bo v službo, 
ga bo le sama >>kust<d 

A ta, ki poleg službe 
na zemlji še gara, 
se kar boji dopusta, 
saj bo garal za dva. 
Krompir bo ·okopaval 
in travo bo kosil. 
Počival pa takrat bo, 
ko bo pod rušo gnil! 

Vrtičkar pa gredice 
zalival bo zvesto, 
ko plel bo, okopaval, 
ogrel si bo telo. 
V Dragamaciji •preljubi 
prav isto sonce žge, 
kot na Vrhniki tej dragi -
tu •sred' Slovenije. 

Premišljeval bo ribič, 
kje dbe naj lovi, 
Ljubljanica preslavna 
kot sam dihur sn1l'di. 
Je kalna, zasv1njana, 
v njej živega ni nič; 
v zasmrajenem vodovju -
bi crknil še hudič. 

V plan1~nskih pa domovih 
planinec užival bo, · · 
·ko tam, v gneči hudi, 
sušil si bo telo. 
Poslušal bo . smrčanje, 
na pogradu bo spa[ 

K.M. 

in zjutraj, ves polomljen, 
se na vrhe podal. 

A punca lahke sorte 
bo štopala vsak dan; 
seve, le boljše znamke: 
Mercedes, Karavan, itd. 
Za dinarje, devize 
dobilo se bo vse: 
objeme in poljube 
in, kar še zraven gre! 

Lenuh bo brez dopusta -
kot prej ·počival bo -
po krčmah in kavarnah 
prekladal bo telo. 
Bo pil umetno vino 
in žganje špiritno, 
pretepal se s pijanci, 
oh, to mu bo lepo! 

Po svetu z avtom fural 
so ta in oni bo, 
dokler bo ·kaj benzina, 
dokler kaj v žepu bo. 
Na delo suh se vrne 
in avto bo razbit! 
Oj, ti dopust presneti, 
naj gre se vrag solit! 

A drugo leto znova 
vsa zgodba se prične; 
m arcla ko kaj drugačna -
na brž pa dos ti ne! 

I.M. 

: A~v 
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Ekipa kegljačev je od udeležencev IUV do
segla najboljšo uvrstitev (stoje od leve proti 
desni Kržmanc, Pleskovič, Plestenjak, Molk; 
čepita Obid, Petkovšek) 

VI. usnjariada 
1974 

Letošnja »USNJARIADA« je bila •izvedena v 
organizaciji usnjarske tovarne UTOK Kam
nik, .ki letos slavi 50-letnico obstoja. Tekmo
vanja so bila v ·peti:h športnih panogah, in to 
v malem nogometu, kegljanju, streljanjti z 
zračno pusko, :šahu in namiznem tenisu. 
Med 13 nastopajočimi podjetji smo bHi tudi 
športniki - amaterji iz našega kolektiva. 
Naša uvrstitev v posameznih tekmovalnih 
panogah: 
a) Mali nogomet- V. mesto (12 nastopajočih; 
zma2:ovalec - JADRAN CICIBAN - Mi·ren 
pri Gorici) 
b) Namizni tenis - VI. mesto (12 nas•topa
jočih; zmagovalec- UTOK- Kamnik) 
c) šah - III. mesto (13 nastopajočih: zma
govao!ec - UTOK - Kamnik) 
cl) Streljanje - VII . mesto (11 nastopajočih 
zmago valec - Tovarna usnja Slovenj Gra
dec) 
e) Kegljanje - Il. mesto (12 nastopajočih; 
- PLANIKA Kranj) 

IZID TEKMOVANJA (vse panoge) V SKUP
NEM SEšTEVKU TOčK: 
l. Utok, Kamnik 11 
2. Plani.ka, K·ranj 13 
3. IUV, Vrhnika 12 
4. Konus, Sl. Konjice 7 
S. Toko, Domžale 10 
6. Peko, Tržič 9 
7. TU, Slov. Gradec 8 

8. TU, šoštanj S 
9. Jadran Cidban 

10. Alpina, žiri 
11. Trio, T·ržič 
12. Koteks, Tobus 
13. Ing. obutve 

N. mesto 
14. TLO, šentjur 

2 
6 
3 

4 

12 
9 
7 

11 

9 ·10 14 56 
11 12 10 55 
6 9 12 46 
8 6 11 43 
s 11 13 40 

8 7 8 8 40 
10 12 J 1 36 
6 10 3 9 33 
4 2 13 s 24 
1 3 7 7 20 

4 6 16 
s 4 2 1 15 

4 8 

pri Celju 1 S 
Kot vidimo, smo obdržali III. mesto, ki smo 
ga doseg.Ji tudi na Usnjarijadi v Kranju leta 
1973. 
V '.posame.znih panogah so nastopili naslednji 
člani kolektiva: . 
a) Mali nogomet - ~M. Sarač, J. Starčevič, 
M. Starčevič, V. Bizja<k, D. Paritelič, J. Iva
M. Starčevič, V. Bizjak, D. Pantelič, J. Ivali
čevič, M. Maričič, B. Oblak, S. Golubovič) 
b) Namizni tenis - (V. Mlinar, J. Berginc, 
J. Prvinšek) ' 
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c) šah - (J. Prvinšek, V. Mlinar, M. Urbanc, 
D. Nikolčič, J. Mahkovec, L. ·Popovič) 
cl) Streljanje - (J. Kokalj, M. Klisarič, G. 
Kržič, Malnaršič) 
e) Kegljanje - (IP . . Petkovšek, A. Kržmanc, 
J. Molk, J. Obid, F. P·lestenjak, F. Ples·kovic) 
če ocenjujemo dosežene rezultate naših tek
mC?valcev, smo lahko povsem zadovoljni, 
klJub temu, da so ·nekatere malce razočarali 
nogometaši in igralci namiznega tenisa, ker 
smo jih pred za•četkom Usnjarjade najvišje 
uvrščali (izhajajoč iz rezultatov lanske Us
njarjacle v Kranju). 
Omeniti je treba, ela so ženske ekipe nasto
pale tudi v streljanju z zračno puško. žal 
med nj imi ni bilo naših, ·po zaslugi nezadost
ne resnosti organi,zatork iz vrst n1:ladinske 
ol'gan1zac ije. Ni odveč, če ob tej priložnosti 
ponovno poclčrtamo pomen Usnjariacle, ka
tere cilji ni,so in ne smejo biti samo rezul
tati zgolj prestižnega pomena na športnih 
področjih, ki naj •pospešujejo vsestransko 
športno udejstvovanje članov kolektivov v 
teku celega leta. Istočasno pa srečanja na 
Usnjariadi krepijo prijateljske vezi med so
delujočimi športniki in .kolektivi, iz katerih 
vrst izhajajo. 
V bodoče pa je nujno potrebno v okviru 
naše, sedaj že ·kar precej številne delovne 
organizacije, pri-četi .z bolj sistematičnim in 
načrtovanim delom za razmah rekreativnih 
športnih dejavnosti članov kolektiva, bodisi 
po.cl okriljem sindHmlne organizacije ali ust
rezne službe v podjetju. Podpora za dosego 
bo·ljšega ·stanja na tem ·področju, pa čeprav 
morda samo moralna, pa naj bi bHa moč
nejša ne samo s strani samoupravnih or
ganov in družbeno polit~čnih organizacij, pač 
pa tudi od vodilnega in vodstvena osebja. 
Enotna ocena udeležencev Usnjariade 1974 
je, da je bila organizacija odlično izvedena. 

P.P. 

S tekmovanja balinarjev 

.. L4'1A !V·· 

1 

Sindikalno 
tekmovanje 
balinarjev 

<'' • ! 

V organizaciji druš-tva upokojencev in pod 
p;)krovitelj,stvom občinskega sindikalnega 
sveta je bilo izvedeno v mesecu maju tekmo
vanje balinarjev iz delovnih organizacij Vrh
ni'ke. Tekmovanje je bilo na novo urejenih 
ba:lini6čih društva upokoje :1cev. Sodelovalo 
je devet ekip. 
Doseženi rezultati in uv.rstitev posameznih 
sodelujočih ekip: 
l. Gozdno gospodarstvo 7 
2. Upokojenci 
3. Uko Verd 
4. Liko Bor 
5. Kovinarska 
6. Elektron 
7. Postaja milice 
8. IUV 
9. žito 

5 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 

3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 

+35 
+ 5 
-.f 
+20 
+ 2 
- 7 
- 18 
-i- 3 
- 35 

Kot je videti, našim udeležencem ni šlo naj
bolje od rok. Morda je eden izmed vzroko,
tudi v tem, ,]cer jih je večina pred začetkom 
tekmovanja uvrščala na prvo mesto? 
Pohvaliti je treba društvo upokojencev za 
S;)]i::ln;) izvedeno org<mizacijo. številni gle· 
clalci Jl:l tekmovanju so dokaz, ela je zani
manje tudi za to vrsto rekreativnega športa 
1n Vrhniki precejšnje. P.P. 


