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V novembrski 
noči pred 32 leti 
so bili položeni 
temelji naše 
domovine 

Nava-dno pravimo, da je 2H. november roj-stni 
dan na·še nove JIUigoslavije. Kaj -se j-e na ta 
dan leta: 1943 do-gajalo v Jaj-cu, kjer so ljudje 
za nekaj •časa pozabili :na vojno im postali 
gostitelji 14-2 udeležencem drugega zasedanja 

, A V.NOJ (Protifašis.tioni svet narodne osvobo
ditvi Jugoslavije), ki •so ;prišli iz skoraj v-seh 
delov zasedene Jugo-slavije? Več ali manj so 
imeli vsi za salho dol.go in ne!Vanlo pot skozi 
deželo, ki je H.l . aprila 1941 - podpis brez
pogojne kapli.tUJlacij-e - iz:gubila svojo su
verenost in bila razkosa-na med članice 
:>osmih sil<<, toda vsi so želeli rna tem zboru 
prenes·ti želje in voljo . t istih, ki so jih za
st()lj)ali. Slovenske :predsta·vni,ke so izvolili 
predstavniki •slo!Venskega naroda na Kočev
ske;m zbo·ru, ki je bil približno dva meseca 
pred tem. 
Na tem zbo-ru, ki je bil •zaradi čim večje var
nosti vseh v noči od 29. rna 30. november, naj 
hi izvolili organ, ki naj bi nadomestoval vla
do, kajti osvobojeno ozemlje, ki se je vztraj
no večalo, je potrebovalo neko ;predstavniško 
telo. V deklaraciji dl1Ugega zasedanja so 
prikazali uspehe Narodnoosvo-bodilne voj,ske, 
razkrinlkali vlado ubežnega kralja in vlade 
ter četnikov Draže Mihajlovica, naj,pomemb
nej-ša pa je bila odločitev, da to telo - de
janSiko prvi jugoslovanski parlament - ;pre
vzame najvišje .zakonodajne funkcije in da 
ga ho •V ·času med zas·edanje,m zastorpa-lo pred-

Na jubilejnih srečanjih, posebno tistih, 
ki izhajajo iz NOB, z enominutnim molkom 
počastimo spomin na mrtve tovariše, ki so 
dali svoja življenja in nesebično pripomogli, 
da že 30 let živimo v svobodni domovini. 
Ob dnevu mrtvih smo jim dostojno izrazili 
našo hvaležnost 1w njihovih grobovih 

sedstvo AVNOJ, izvTšno oblast pa dobi KNOJ 
(Narodni komite osvoboditve J'Uigoslavije), ·ki 
je pod Titovim vodstvom vse do marca 1945 
opravljal naloge narodne vlade. Te .odločitve 
so pomenile tJOnovno vzpostavitev državnosti. 
Poleg tega pa so v posebnih odlokih napo
vedali, da bo :nova Jugoslavija skurpnost ena
kopra.'VI!lih narodov, pobegla vlada in pa 
·Ubežni kralj pa je ne ·smeta več predstavljati 
pred svetom, o vrsti vladavine - republika 
ali monarhija - pa bodo odločali na svo
bodrnih volitvah po osvoboditvi. Uvedli so 
naslov mal1Šala Jugoslavije, ki ga je na pred
lo-g slovenskih delegatov in olb viharnem 
odobravanju vseh del-egatov sprej~l Josip 
Broz-Tito. Zasedanje so končali v delovnem 
in prazničnem ozračju, delegati so se vrnili 
v svoje enote, da bi prenesli -soborcem in 
ostalim sklepe zasedanja in navodila za na
daljni boj. 
V svetu je dejansko teklo že četrto leto vojne 
(op.: druga sveto-vna vojrna za•čne z napadoiffi 
na P.olj.sko, l. ·septembra 1939), vendar pa ni 
nič kazalo, da bi se kaj kmalu končala. Itali
ja j-e res že klonila, rnemški vojaški stroj pa 

še ni bil močneje načet. Zanimivo je, kakšen 
je bil odmev na te dogodke v .svetu. Hitler 
je prvi rea-giral, in sicer je odgovoril z veliko 
ofenzivo :na celotnem jugoslovanskem pod
ročju, rpod nemško upravo; ofenziva se je 
končala šele dobrih šest mesecev kasneje z 
de-santom na Drvar. Tedanji angleški mini
strski predsednik Churchill je obljubil vso 
voja·ško pomoč, poslal je V'ojaško misijo, 
obenem pa je odpokli-cal vojašk;o :misijo iz 
štaba Draže Mihajlovica. Ameriška in angle
ška v-ojska :pa sta rpriznali Tita za enega od 
vrhovrn~h komandantov an,glo-ameriškili za
vezniških sil v Sredo-zemlju. Kot zanimivost 
naj povemo, da je štela tedaj jugoslovanska 
NOV okoli 300.000 voj-akov. Zrnačilno - če
prav pismenega dokJUmernta o tem ni - pa 
je rea•giral sovjetski voditelj Stalin, iki je ob 
tej pril:iiki dejal, da so jugoslovanski narodi 
s tem zadali »sunek z nožem v hrbet 8o!Vjet
ski zvezi<<. Kajti Stalinova politična linija je 
bila, naj vzhodnoevropski narodi izbojujejo 
tako obliko države, kot j.e bila pred vojno, 
pravo svobodo pa naj bi j~m prinesli ruski 
vojaki. 
V ta·ki obliki in Olb skoraj do konca izobli
kovarnern državnem aparatu, ki je dejansko 
O!pra,vljal vse svoje funkcije, iko-t bi jih sicer 
v mirnih časih, je Jugoslavija dočakala iko
nec vojne. Takrat :pa se je začel nov, nič 
manj hud boj za obnovo porušene domovine, 
ki je dobila svoje temelje v -tisti novembr-ski 
noči. 

č. v. 



Ponovno 
popoln uspeh 
(na sejmu »Moda 
u svetu« v Beogradu) 

šestnajsti mednarodni sejem obla-čenja »Mo
da u svetu« je do sedaj najbogatej,ša in n a j
uspešnejša prireditev te vrste na beograjskem 
sejmu. Domači in tuji razstavlja}ci so tu pri
kazali svoje najnovejše i.ZJdel'~e - od metr
skega 'blaga, t.rikotaže, pletenin, te~stnnih 
obla,čil in modnih dodatko:v, do usnja in 
usnjenih izdelkov ter strojev in opreme za 
usnjarsko-;predelo'Valno in obutveno i,ndustri
jo. Svoje izdelke je na tem .sejmu pr~kaz.alo 
skupno 538 razstavlja}cev, od tega 421 doma
čih in 117 tujih iz 18 držav: Avstrije, Bel
gije, Ceškoslovaške, Danske, Francije, Nizo
zemske, Italije, Madžarske, DR Nemčije, Ro
munije, ZR Nemčije, španije in Veltke Bri
tanije, proi'zvajalci ~z Jovdana, Paki-stana, 
Sirije in Tajlanda pa so svoje izdelke tudi 
nepo,sredno prodajali. 
Sejem >>Moda u svetu<< ima i,zrazito posl-ovni 
karakter ter ga obiščejo mno1gi predstavniki 
veUkih in malih modnih tngov.sikih hiš iz 
vse J'l.l!goslavije pa tudi iz tujine. Tako s-o 
tudi letos prodali modnih izdellmv za sezono 
rpomlad~poletje 76 v višini 250 milijard S din, 
Poslovnnst sejma potrjuje tudi udeležba pri
znane pariške modne hiše >>Christian Dior«, 
ki se sicer redko rpo.javlja na sej;mih, a, se je 
letos zaTadi pribHžanja čim večj-emu številu 
svojih -~upcev v Jugoslaviji odločil za na
stop na letošnjem beograjskem sejmu mode. 
Glede na že omenjen :karrukter sejma daje 
tud~ naša delovna oDganizacija tej prireditvi 
velik pomen in le~ta predstavlja tudi eno 
najpomembnejših :pmpa:gandnih a~cij tako 
za krzno in usnje ~ter še :posebej za naše iz
delke iz ~omenjenih materialov. Tudi . letos 
smo pripravili fuTIJkCi:onalno in oblikovno lepo 
urejen paviljon, na katerem smo razstavili 
najnovejše kolekcije. Največ poudarka smo 
dali us:njeni konfekciji iz svinJskega velurja, 
ki je naš osnovni proizvod, nismo pa zapo-

Zlata Košuta za usnje1to torbico. Kreato1· 
Janez Repanšek 
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Del naše izl.ožbe na sejmu MODA 75 -
Konfekcija i z kwzna 

stavili tudi izdeLkov iz na.pe in v-seh vrs t 
krzna. Poudar·iti: moramo, da smo dali pri 
kolekciji iz usnjene i'n krz.nene konfekcij e 
poseben poudarek na to, da· naše izdelke pri
bližamo tudi mladim ,ter da bodo dosto:pni 
čim večjemu številu .potrošnikov obeh spo
luv. Ceprav smo tPDOizvodnjo usnjene galan
terije nekoliko zmanj-šali', 1pa zato nismo niti 
najmanj pOipustili talw pri kvaliteti kot Olbli
kuvni pla,ti lmlekcije. Napori vseh (od kre
atorjev, modela-rjev te!l: ostalih), iki so s-ode
lovali pri ~snovanju 1n izdelovanju letošnjE 
kolekcije usnjenih in krznenih izdelkov za 
beograjski sejem, so bili poplačani s pono-v
nimi priznanji, iki jih je prejelo naše pod
jet je na tej 'prireditvi, in sicer: 

- Zlata košuta za žens-ki komplet (usnjena 
in krznena konfekcija) , katerega sestavlja 
jakiil.a itz 'krzna naravne liske, kombi,nirane z 
govej·o napo v 'beige barvi, krilo ali hlače 
in. če:pica iz enake na;pe. Zlat prstan ,pa je 
pripadel tnaši mlad~ kreatorki Lidij.i K!očevar, 
ki se je .tako že zelo Z<godaj vp1sala v listo 
naj boljtši:h izoblitkovakev. 
- Zlata :košuta za usnjeno galanterijo -
ženska torbica v sivi barvi, našega kreatorja 
Janeza Repenška, kateremu je to že enajsti 
Zlati prstan in je po teh priznanjih daleč 
najuspešnejši med v~semi -oblikovalci. 
.:.__ Zla•ta platketa in diploma za k-olekcijo 
obla-čH iz s-vinjskega velurja ; 
- Diploma za kolekcijo obla.čil iz vseh vrst 
nape; 
- Zlata plaketa ,za svinjsh:~i obla.filni velur; 
- Zlata plaJketSJ za juneči anilin boks ; 
- Dipl-oma za goveji botks. 

Torej ponovno kup visokih pri-znanj , ki pa 
nam dajo, še posebej glede na nekatere .pri
pombe (-o tem na drugem mestu) , marsikaj. 
Na beo,graj•skem sejmu :s-odelujemo ,z iZ<deltki 
iz usnja, in krzna šele 5 let, od takrat smo 
prej.eli že 10 najvišjih priznanj - 5 Zla-tih 
lwšut za usnjeno in ikrznen:o konfe'kcij<o in 
5 Zlatih ~ošut za izde~ke iz usnjene galan
terije. Letošn}e leto smo najvišjo :nagrado za 
usnjeno in krzneno J."oo,fehdjo prejeli na 'Čelu 
z mlado kreatorko, pravzaprav -še novimtko
začetnico. Ne da tbi hoteli tkakor koli zmanj
ševati pomen katerega koli obl~kovalca, ven
dar lahko rečemo, da je za :najvišje dosež;ke 
potrebna tudi močna in ši-r-oika osnova, tako 

glede materiala', ki ga le-ta obdeluje, njeg-o
vih s-o-delavcev ter Siplošne koncepcije in 
smeri v katero teži podjetje. Uspešni p oslov
n i rezulta,ti :pa po drugi strani tudi sami. 
p otrjtujejo pravHnost dela in po-plačujejo 
trud vseh zaposlenih. 
Smatramo, da so sredstva, ki smo jih leto.s:. 
vložili v -beo-g,rajski ~sejem povsem opravi-č
lj iva, ostali smo na čeJu proizvajalcev usnje
n ih iZJdelko:v, kar še po·sebej velja tako za 
kakovost kot oblikovno stran, kamor vseka
kor tudi sodimo. V veliki meri smo si prav 
z nastOIPi na Beograj,skem sejmu In .seveda s 
solidnim poslovanjem pridobili veliko zaupa
nje pri potrošnikih v -celi državi in je marsi
kje povpraševanje po naših izdelikih precer 
večje kot pa ponudba naših izdelkov. Marsi
kdaj za.radi nujnih potreb po i;z:v;ozu ne po
lagamo dovolj pozonno-sti na domačega kupca, 
o čemer pa bo treba temeljito razmisliti in 
domarčemu trži,šču posvetiti 'več poz-ornosti, 
da bomo doma tudi dejans~o nudili kupcem 
vse tisto, kar od renomiranega podjetja tudi 
pdčakujejo. 
še nekaj 'besed o ostalih pro-izvajalcih g-o•to
vi:h izdelkov iz usnja in tkrzna. Na splošni) 
je biLo ~opaziti velik napredek ;pri večini le
teh, tatko da so nekdanj-e velike razlike vednO> 
manjše in je splošna raven vedno višja in 
tudi štev ilo proizvajalcev se povečuje. Pr.ed
vsem se v zadnjih letih z velikimi napo~ri in 

Zlata Košuta za usnjeno konfekcija . Kreator 
Udija Kočevar 



1udi vlo·ženimi sredstvi skuša prebiti v 
ospredje - Kožarsko-tek.stilni kombinat Vi
sc;ko, ki je letos tudi dobil drugi najvi.šji 
;priznanji - diplomi' - za izdelke iz usnjene 
'in krzna'1e konfekcije ter usnjene galanteri
je. TIUdi Konus iz Slo·v. Konjic se je pre-cl
stavil z lepo in obsežno kolekcijo iz u sn ja 
jn krZJna ter prejel na,grado Priznanje mla
dih ;potrošnilkov ter Zlato plaketo· za konfek
<Ci jske i.z.deLke iz napa usnja, dočim sta To:ko 
jz Domžal in To·va-rna usnja Kamnik le'.:os 
cstala praznih rok. 
Med pr.o.izvajalci obutve .so naj vi·šje priznanje 
prejeli: 

- Kombinat B o·r.ovo Zlato košute za moško 
oObutev 
- · To·var;na obutve Astra za,greb, Zlato ko
šuto za žensko obutev 
- Des. Z.agr·eob, Zlatno lane za otroško obu
tev 
- To·varna O'butve Izbor Br·Člko, Priznanje 
mladih po.trošni:kov 
- Peko Trži·č in Jadran - Ciciban iz Mirna 
_pri Gori'Ci pa .sta prejela Zlati plaketi od 
7Jdruženja modelarjev in :kreatorjev za mo
dele, ki so jih ccenjevali obiskovalci sejma. 

Si(er :pa je bilo na .sejmu .s strani kupcev 
čutiti nekoli:ko veoj.o zadrža•nost keot prete
kla leta, ko je predvsem pri usnjeni konfek
d ji vladalo res veliko pov,praošev anje, vča.sih 
tudi celo ne glede na .kvali.teto in cene. Glede 
na zaostrene pogoje gospodarjenja in splošno 
situacijo na trgu se daneSj trgovci težje odlo
-čajo za na•kup blaga, :bolj .pretehtajo s•voje 
odločitve, ki so v prvi' vrsti odvisne od kva
litete in dobavnih pog•ojev - torej solidnega 
po.slnvanja. Tega se danes v veliki meri za
veda že večina jugosl'wa•nskih pr·O·i·zva•jalcev 
lll~nja in usnjenih izdel.lwv in lahko ugotav 
ljamo, da bo zato tudi kontkurenca n a doma
čem trgu vedno bolj ost•ra in bomo le s sprot
nim prilagajanjem trgu in izpolnjevanju 
·predvsem zgoraj navedenih pogojev obdržali 
tisti korak predno·sti, ki nas še loči od dru-
:gih. 

Posamezni 
komentarji 

K.A. 

TANJUG - I-ndustrija usnja Vrhnika - 10 
»Zlatnih košuta« 
JANA - Jeza škoduje lepoti 
POLITIKA - šta se z.biva s »Košutama« 
VEČERNJE NOVOSTI - »Košute« po redu 
ili po kvalitetu!? 

Kot že na•slovi povedo preceJi&nJ a razlika 
o o·cenah glede pravilne razdelitve »košut«, 
kar letos še posebej velja za »ko·šute«, po
deljene za usnjene in ,k!rznene irzdelke, to·rej 
za priznanja, iki jih je .prejelo prav naše 
pc;djetje. N~ vemo, zakaj .se IUV prav letos 
vrača >> malce nepričakovano zopet z dvema 
Zlatima košutama« (Jana), zakaj smo prav 
letos ozna-čeni kot >>J.ovci in :prednaročniki na 
košute« {Politilka). Ne mor~mo se znebiti vti
sa, da s o se .prav letos nekateri odlo,čili, d a 
bodo tudi oni >>lov ci na rkošute« in so bili 
prepri·čani, da jih bodo resnično >>ujeli<<. To
da rlwt se zelo rado :z;godi, jim je prav letos 

TAHJUQ 
l NDUSfRIJ.o\ USN.T:\ - VRHNIK.o\: lO"ZL\TNl l-1 KO.;:UT:\'' 

S.;~ m•ogod iš.njeg S<tjm;r "i>-lo<.ia 11 svetu" l"r\ustnja usnja iz V rh
nike poneCe rl"e "Zlatne košutr: ". Time- .ie 0\'0 pr eduzeCe prethodnu kolekci]u 
od r.•:><'~m prizn<~nj<~ "Zlo t na ko~uta" :.:aokruiilo na deset . Eksponati na ovqtodi
:;: njem š tandu ubedljin• 9ovore da je nnnracl.:t zais t0:1 rl0spei a na pr-;vO~io.··· 
Kozn<i i krznena konlekclJ.3 i knZno ~ial.:m t e.-r ija u spektru orl bE'ž d0·s-riledjiiil0.:. 
BO\'i1 pn:i\' i j~ "praznik ~a Ctč i" koji je poslovnim ljuchma 1 poset!Ocim<l pri re
cli eJ o \·aj Jt"aS renominmi pro iz,·ocijar;. 

JEZA SKODUJf.lEPOH 
Pasempotrn1,kotreee- r-----~-----,· 

no, otinila tisti nt$rtčni 
papir z napdami in pri 
priei 1e mi je od jeu roeee 
cllliskalo pred očrni. Ce 
pa si .!!abe volje, se d 
vsako, rudi naj:epic do
tivetjelnmpol~enjepo
kvuiinpote!l'Uli.. 

Bilo je lepo modno do1ivetje, puv m, in ko bi 
zadnji hipec, lik pttd odhodom v letalo, ne baa 
ujela ' konekom ~sa prvesa primerU seznama 
r.u:stavnih pttdmero" n.1p-ajenib z letomjmi nat 

~~~~~inse~"!~u ~~\~;':.~ '!:jl~a~1B~:j! 
lepo, mno~o lepk kot lani in spodbudno. NW 
ju);ogonn~ modna indmtrija YSdt n rHi se 
prebujaz~imikoralti. 

ITOJIHTHRA, ne.ueJDa, 12. ORTo6ap 1975. 

lliTa ce sousa c >>KomyTaMa<< 
1jeJJ,t1He <tmpMe 11ao Aa cy ce •npernnarunc• Ha · 3naTHe HOwyre• . - Ht1je ni! epe Me A:J ce Heu 

MCH:.a y npon031!1.111jaMa 33 JJ,OJJ,Cib i!B<ltbB OBOI' BIICOIIOI' npH3H8tba 

beLfeplbe 

HOBOCTH 
JJIIUIJTII 10 PIAJ 
HA.H 10 .HIIAHTITJ!l 
Ko-Me cy ",oocaoUJI.uu uajooJbu npousac 
'II.U Koju cy ce ,,npeTn4aTu4u" ua uazpac 

>>divjačina « ušla ter nikakor ne mo-rejo .po
zabiti ·razočaranja , še •posebej , ker so se za 
svoj >> lov« temelji.to pripravili, so pa v pre
veliki želji [pO uspehu morda pri tem le na
redili kakšno napako. Po vsej verjetnosti so 
so smatrali, da bo Industrija usnja Vrhni·ka 
ob nekaterih kadl'ov.sikih ·srpremembah izgu
bila s-vojo vodilno po-zicijo na podro·č.iu 
usnjenih in ka:znenih izdelkov. Vendar pa se 
je pokazalo, da ob pravilno •vo-denem posl.o
vanju in !kvalitetnih izdelkih ni boja:z;ni, da 
bi i:z,gU!bili zaupanje ;pd potrošnikih. še po
sebej :pa sta nas ra·zveselila naša oblikovalca, 
ki sta ob ugodnih pogojih za delo znala naj.ti 
svoj s til iiil novo linijo, ki nam je :prinesla 
po-novno nagrade, poslovno pa je za nas tudi 
uspešnejša. 
Ne vemo, zakaj prav t isti, ki jim naše »ko
šute« niso najbolj pri srcu, še do sedaj ni·SO 
objavili foto,grafij na·ših nagrajenih izdelkov, 
temveč prikazujej·o predvsem tiste, :z;a ·katere 
so se »oni« odločili , da bi jih bralci lahko 

vsaj primerjali in si skušali ust•vaa:i.ti tudi 
lastno oceno. Toda slične in podobne aikci.ie, 
;skoraj bi lahtko .rekli posameznikov, nas 1prav 
·gotovo ne bodo zmedle, saj bo 'končni od
govor vedno dajal tu-cli potrošnik. 
Tudi »košutam« se za v bodoče nismo odpo
vedali in bomo še vedno >> lovci« nanje, tako 
kot ti'sti, ki nam danes to očitajo. Sicer pa 
!l.aj za zaključek podamo še prevod članka 
iz Večernjih novos.ti, ki daje kratek in ko
rekten odgovor na ·v,se očitane in namišljene 
»napake« ,pri podeljevanj;u »košut«. 
"Podelitev najvišjih priznanj na Mednarod
nem sejmu olbla-čenja v Beo•gradu ·vedno po
v:z;roči vrsto raiZličnih (ne}razpoloženj. Tako 
je bilo tudi na letošnji prireditvi, ki se je 
končala .pred dnevi. Seveda so <bili tudi letos 
nezadovoljneži v večini, 'ker - v vsaki .bla
·go·vni grupi je le €\!1a »Zlata ·košuta «, a pro
izvajakev je na stotine ... 
Na preteklem •Sejmu, se je bo.Jj kot kdaj koli 
doslej vnela o•stra razprava o »prednaro•čni
kih na .košute«, o podjetjjh, rki iz leta v leto 
osvaj,ajo sejemsko »zlato«, kar ·seveda desti
mulira ostale raz.s•tavljalce. ln rodili so se 
»modri« predlogi: menjati pravilnik tako, da 
v pdhodnje nihče ne sme zapoTedoma pre
jeti več kot dve ali t1·i »košute« ... 
Ideja o tarkih administrativ:nih omej itvah ni 
nova in se ne pojavlja samo v svetu mode, 
temve·č na vseh področjih , kjer se podelju
jejo javna .priznanja. In vedno ·se pojavljajo 
t.akra.t, ko ni drugih ustvarjalnih .sredstev za 
afirmacijo in ko se - namesto konkretne 
kriti1ke možnih nepravilnih odločitev - oseb
n e. nezadovoljstva sprrevržejo v pdncirpe. Te
daj se zahteva >>,pravica« rza vse - taka, da 
bi bili :najbo-ljši izključeni iz 'konkurence, da 
bi tudi ostali prišli kdaj :na vrsto. Morda bi 
bili taiko tUJdi vsi zadoiVoljni. T·oda vpraša
nje je: ali je to v~odbuda za ustvarjalnost? 
In še: ali ne bodo tarko ":košiUte« in druga 
podobna a:>ri,znanj a izgubila .svoj pomen, če 
se bodo dodeljevala po spisku iz zaporedja, 
na.mesto· - po krvaliteti? K. A. 

Osnutek smernic 
srednjeročnega 
razvoja TOZD lgrad 
gradbeniš.tvo 
za obdobje 
1976 do 1980 

Položaj TOZD !GRAD Gradbeništvo zno
traj panoge gradbeništva v SRS: ugotavljamo 
lahtko, da TOZD :spada v ;merilu SRS med 
manjš·o lokalno or.gani;;>;acijo združenega dela, 
tako glede ustvarjenega dohodka, kot glede 
števi'la zaposlenih in sa:edstev za rproizvod
njo. Glede na opremljenost, elkonomsko pro
duktivnost pa •spada v srednje razvite TOZD. 
Od 6,1 gradbenih podjetij v Sloveniji se na
haja naša TOZ.D na 2·6. mes.tu po ustvarje
nem celotnem dohodku v letu 1974. 
Dos·edanji razvoj panoge gmdlbeništva v SRS 
je bil zelo h~ter in je dosegel kapacitete, ki 
pokrivajo potrebe po tej dejavnosti v merilu 
SRS. V zadnjem času se :pojavljajo že viški 
kapacitet, katere bo treba usmeriti ma zu
nanja tržLšča, zlasti na Bližnji vzhod. 
Potencialni kupci naših storitev so v glav
nem TOZ.D s .sedežem na V!rhniki. Računa
mo, rda bo glavna smer naše dejavno,sti v 
obdobju srednjeročnega načrta .gradnja sta
novanj in ostalih zrgradb splošnega družbe-
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nega pomena. Zaradi kapacitet, •ki so, bomo 
morali usmeriti našo deja'V1nost tudi na vsa 
ostala področja gradbene dejavnosti ·v abči
ni. K,olikor bo investicij v lokalnem Qlbsegu 
premalo, se bomo morali orientirati na druge 
kraje, zlasti na območje Ljublj-ane. Za uSipe
šen potek in razvoj dejavnosti bomo morali 
v bodo.če :poskrbeti za zagotovitev osnovnih 
materialov, kot so cement, železo, apno, les 
in drugo. Naba:vo glavnih materialov mora
mo vršiti direktno od proizvajalcev. V ta 
namen se bomo morali pogodbeno vezati na 
te proizvajaLce. Da bqmo to dosegli, bomo 
morali prispevati svoj delež k modernizaciji 
in :povečanju ,kapacitet proizvajalcev nave
denih surovin. 
Da bodo uspehi v naslednjem obdobju sred
njeročnega načrta TOZD !GRAD gradbeni
štvo še boljši kot so bili dosedaj, je nujno, 
da bomo na prvem mestu !POSvečali vso 
skrb izboljšanju pogojev dela in življ-enja 
delav.cev. Omo1gočiti moramo vsestranski 
razvoj osebno·s.ti in tak položaj v procesu 
dru:bbene reprodukcije, da bo lahko dobro 
obveščen in i•zobražen realno ter resnično ·od
ločal o doseženem uspehu •svojega dela. 
Da se bo delav.ec OJOčutil .socialno varnega, 
materialno pr·eskrbljenega, z ZJagotovljeno 
perspektivo za sebe in svojo družino, da bo 
imel human odnos do sodelavcev in drugih 
ljudi, kuHiviran odnos do življenjskega na
ravnega okolja in da bo produktivnejši na 
svojem delovnem mestu, moramo doseči s po
stavljenim ;načrtom sledeče smotre in cilje: 
dvig produktivnosti, rentaibilnosti, ekonomič
nosti in reproduktivne sposobnosti. 
Da !bomo dosegli navedene cilj-e, moramo v 
naslednjem obdobju izboljšati ekonomsko -
tehnično .strukturo, delati 1na· integracijskih 
procesih v pan.ogi - tako v vertiikalnem kot 
v horizontalnem smis1u. Funkcionalno se 
mora,mo .povezovati tako z gospodarstvom kot 
z negospodarstvom. Izboljšati moramo orga
nizacijo in tehno1ogi:jro dela, ·strmeti za tem, 
da pride do koncentracije .sredstev in naložb, 
ter ].zboljšati kadmvsko strukturo. Izbolj1šati 
~n POS!Pešiti moramo izdelavo tehnične in ur
banisUčne dokumentacije, tako da bomo lah
Iro pra!Voča.sno pričenjali ·z novimi deli, zlaSJti 
to v·elja za stanovanjs•ko .gradnj·o. 
Razvijati moramo humane pro~zvodne odno
se dela•vcev. Delovni uspehi delavcev v 
TOZD so ·odvisni od obje•ktivnega !POložaja 
delav.cev v produkcijskem procesu, od med
ISebojiilih človeških odnosov in od dobrega 
počutja delavcev. 
Osno'Vni pogoj za humanizacijo odnosov med 
delavci je sprememba miselnosti, to je spo
znanje, da ni materialni vzpon edina pro
dukcijska v.zpodbuda, marveč blag·osta;nj.e in 
sploošno počutje ter odnosi med ljudmi. 
Povezo·vanje, sodelovanje in integracijski 
procesi z drugimi organizacijami združenega 

Poleg že zgrajenega objekta nadaljuje 
»Igrad« z gradnjo stanovanjskega objekta, 
namenjenega za solidarnostna stanovanija 
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PosTavno stanovanjski objekt, ki ga gr·adi 
TOZD Igrad gmdbeništvo 

dela v okvirih, ki jih opredeljuje nova usta
va: v naslednjem .srednjeročnem obdobju bo 
TOZD vseka·kor morala težiti za tem, da se 
bo nadalje ip::w.ezovala z drugimi TOZD in 
OZD in to predv.se:m s iistimi, s katerimi bo 
najlažje in najuspešneje realizirala ;postav
ljene cilje. 
Razvijati j.e treba samoupravne odnose v 
TOZD talli:o, da bodo delavci resnično odlo
·čali o ustvarjenem .rezultatu dela. Doseči je 
treba tako raven .samoupra:VIne za·vesti. da bo 
vsa problematika v zvezi z delom in življenj
skimi pogoji delav·cev sestavni del samo
rupravnega odločanja v TOZD. Za dosego teh 
cilje'V je .trelba nadalje razvijati zavest in 
z;nanje delavcev, tako da bodo dejansko spo
sobni dobro gospodariti. Iskati: je treba bolj
še in nove rešitve v zvezi z informir anjem 
in oovešrča:nj .em dela'Vcev. Le dobro informi
·ran in ob'Veščen delavec bo lahko tudi dober 
samouprav lj alec. 
Predvi,devamo, da se bo TOZD v naslednjem 
cbdabju .srednjeročnega načrta razvijala ne
koliko počasneje, kot se je v preteklem ob
dobju. Letni indeks rasti: celotnega dohodka 
po •cenah iz 3·1. 12. 1974 naj bi bil 12 '0/o, kar 
je za petletno obdobje 60 Ofo. Za dosego tega 
cilja, rki je postavljen višje, kot je v repu
bliški in občinski resoluciji, bo potrebno do
seči boljšo kadrovsko .strukturo delavcev, to 
je: zaposliti več delavcev z večjLm strokov
nim ZJnanjem, i•zboljšati oskrbo z Teprodukcij
skim materiaLom in iZJboljšati socialno ter 
ma.terialno rast TOZD. 
Na1oge, ki si jih nalaga TOZD s tem načr
tom za srednjemčno obdobje, za izboljšanje 
pogojev dela, življenjsikega in družbenega 
standarda zaposlenih, bo uresničevala v svo
jem okviru, v okviru OZD in prek samo
<Upravnih skupnosti in krajevnih .skupnosti. 
Te naLoge so predvsem: 
- rkadr,ovska politika: na•črtno je treba ·v.o
diti kadrorvs:ko politi:lw v TOZD. Za.pos :~o·vanje 
novih delavcev mora 1biti usklajeno z eko
noms:k1o .potrebo in utemeljitvijo. Izboljšati 
in dvi•ga•ti je treba kvalifikacijsko .strukturo 
.zapo•slenih delavcev. Delavce je treba !pravil
no razporejati IIla delovna mesta, tako da bo 
za vsakega upoštevana njegova .strokovl!lost 
in usposobljenost. štipendijska politika mora 
biti jasno za·črtana za srednjeročno in dolgo
ročno obdobje ier moTa biti sestavni: del ka
dr-ovs:ke rpol:itike v TOZD in občini. Sistema
tično je treba vzgajati delavce tako strakov
nJO !kot vsesplošno z raznimi tečaji, seminarji 
in z dopolnilnim izobraževanjem na višjih 
šolah. V tem ·obdobju !predvidevamo· pove
čati število zaposlenih delavcev za 105 ali 
indeks glede na leto 19•74 142,85; 
- .politika delitve osebnih dohodkov : Merilo 
za delitev osebnih dohodkov mora biti ustva•r
jeno delo. Zato je treba vsa dela ovrednotiti 
tako, da delavec ve, koliko bo dobil za do-
1očeno opravljeno delo. Dosledno j.e treba 

speljati in dodela•ti sedanji ,sistem nagraje
vanja po delu. Pri tem •se bomo posluževali 
pr.eizkušenih normativov časa v gradbeni
štvu SFRJ in SRS. Razmerje med najvišj~m 
in najnižjim osebnim dohodkom naj bo ta•loo, 
da bo stimulativno vplivalo na doseganje 
boljših rezultatov dela-. Nirkakor se ne sme 
razmerje n:agirbati k uravniloviki. Pri delitvi 
osebnih dohodkov se moramo držati samo
uprav nega sporazuma o osnovah in merilih 
za raZipor.ejanje dohodka, in delitev sredstev 
za osebne dohodke v gradiben1štvu; 
- .reševanje stanovanjske problematike de
lavcev : Iz;delati je treba podroben narčrt re
ševanja .stanovanjske proble,matike delavcev 
v TOZD : Pri tem je tr.e'ba upoštevati: stano
vanjske razmer-e, v 'katerih živijo delavci se
da·j, mlade družine in kadrovska stanovanja. 
Sredstva za reševanje stanovanjsikih v.prašwnj 
bodo predvsem iz lastnih vtrov in solidar
nostnega sklada v okviru :stanovanjske skup
nosti. še nadalje je treba težiti za tem, da se 
čim več sredstev odvaja .za staiilovanjsko 
gradnj,o. Pri po·rabi teh sredstev se je treba 
držati dogovora v •O'bčini, da se pospešuje 
družbena gradnja S'tanovanj in da se daje 
le določ.en .procent sredstev za individualno 
.gradnjo. Izkoristiti je treba sredstva ·solidar
nosimega .sklada in sredstva, <ki se ZJbi:rajo na 
banki. Le rZ na.črtnim reševanjem tega pro
blema bomo ·postopno rešili najosnovnejša 
vprašanja delavcev, to so stanovanja; 
- izO'braževanje, kulturna dejavnost in re
'krea.cija.J dela•vcev: V bodočem obdobju je 
treba nam€1Iliti več sredstev za splošni dvig 
izobrazbe dela'Vcev. Zagotoviti: je treba sred
stva in možnost, da se delavd lah·lro 'ku1tur
no udejstvujejo na vseh področj'i:h kulturnega 
življenja. Omogočiti je treba •pogoje, da se 
delavci lahiko udejstvujejo na telesnokultur
rnem podmčju. V ta namen je treba negovati 
in vspodbuja.ti delavce, da .se udejstvujej.o 
masovno raznih 'špo·rilno rekreativnih iger. Za 
to dejavrn•o1st je treba v letnih in .srednje<roč
nem načrtu predvtdeti določena finančna 
sredstva; 
- družbena prehrana zaposlenih delavcev: 
Da bodo delavci sposobni opravlj'ati vsako
dnevne naloge, je treba posvečati vso skrb 
dobm ·orgaruzirani prehrani delavcev. V .ta 
namen je treba v na•črtova.nem obdobju re
šiti vprašanja zagotovirt:ve kvalitetne prehra
ne ali v lastni menzi. ali v sodelovanju z 
drugimi TOZD. Za reševanje te.ga vprašanja 
je treba predvideti pOJtrebna materiaLna .sred
stva; 
- da bo vsak delavec USjpos,o'bljen za obram
bo 'svoje domovine, je treba sistema•tično 
ustvarjati in zag·otavljati po•goje za usposo
bitev delavcev rv ·Obrambnih pripravah. V ta 
namen je treba v letnih načrtih kot iudi v 
srednje['Orčnih programih .predv~deti potrebna 
sredstva; 
- za uresničevanj·e skupnih potreb delav~ev 
je treba uresničevati poli.tiko interesnih 
skupnosii, kiot so: zdravstveno varstvo, za
varovanje - pO'kojiili.nsko in invalidsko za'Va
rovanje, otmško varsivo i,n druge skupnosti, 



ki :prispevajo za srplošni dvig standarda de
lavca v z,druženem delu. 
Razvojni 1progra;m stodtev ·orziroma proizvod
nje v ,s.rednjeDočnem obdobju od leta 1>976 do 
19:80 bazira na zmogljivosti in kapacitetah, ki 
jih ima TOZD sedaj in na povečanju kapa
citet v načrtnem obdobju. Zmogljivo:sti TOZD 
se do:Lo•čajo po številu zaposlenih delavcev in 
()ipravljenih efektivnih urah ter na mehano
·opremljennsti s 'katero TOZD razpolaga. 
Usmeri.tev, iki jo rpredvidevamo v srednje
ročnem programu .se naslanja na eno od gl:av
nih dejavnosti, to je stanovanjska gradnja. 
P·redvidevamo, da mnramo za rešitev s'tano·
vanjskega vprašanja na Vrhniki letno z,gra
diti .povpre:čno 80 stanovanj. Poleg tega bomo 
morali ustvariti nad polovico :predvidene re
alizacije z drugimi gradnjami, kot •so: javne 
:z;gmdbe - šole, vrtci, trgovine in industrij
ski ·objekti. Za realizacij>o predvidenega pro
grama del se homo morali iz,popolniti ta,ko 
ka:d11ovsko knt tudi :s sredstvi za proizvodnjo. 
P·O predvidevanjih xmčrta za srednjeročno 
·obdobje bo na.ša TOZD Lahko pokrila vse 
potrebe po gradbeni dejavnosti na Vrhniki 
in olmlici. Seveda se tu posta:vlja vprašanje 
konkurenčnosti nasproti drugim i:zvajalcem 
gradbenih del, kvalitete in hi'tre ter or,gani
zimne gradnje. 
Ena glavnih nalog v planskem obdobju je, 
da se uspnsobimo za izv.ršitev vseh navedenih 
naiog. Pri na·črtovanju srednjeročnega pro
grama mnramo nujno doseči to, da bnmo 
vključili v našo oper.ativo čim več lokalnih 
surovin in materialov. To na:m bo omogo
-čilo da bomo, lahko •gradili pn konkurenčnih 
.cen~h k;ar mo·ra biti izhodiščni cilj, zla:sti v 
duhu 'stalbilizacijskih ukrerpov. Razvijati ron
ramo sisteme gr.adenj z opeko, ·katere bo v 
p:rihodnj e na vrhniškem področju dovolj. 
Na·črtovati in upoštevati mnramo tudi dej
stvo, da se nahajamo· v bližini Ljubljane in 
da bo povpraševanje IPO :stanovanjih čedalje 
večje. Zato mnramo poleg blokovne gradnje 
o11ganizirati tudi individualno stanovanjsko 
gradnjo na ,področju med Vrhniko in Ljub
ljano, tako da postanemo .prmizvajalci org~
nizirane individualne stanovanjske gradnJe. 
Kupcu mo·ramo nuditi hišo v paketu, z upo
števanjem vseh variant dograditve. 
Pri iz,vajanju pl'ogmma gradnje moramo nuj
no ra:zvijati lmpacitete za'kljuanih del. To pod
ročje je v sedanjem času zel·o :problematično 
in deficitarno. Zato je v srednjeročnem na
črtu treba upoštevati razvoj in usposobitev 
t eh dej,avnosti tako, da bo kot na1ogam, ki 
se :po•sta,vljajo !P['ed njo. V načr.tnvanem ob
dOibju je nujno rešiti vpTašanje mizarske de
lavnice, da bo sposobna zadostiti potrebam 
izde1Jkov po nal'očilu. Prav tako je treba raz
vijati lastne •obrtne kapacitete za inštalater
ska dela ter tista dela, ki so na trgu najbolj 
deficitarna. Ra~čistiti je treba vprašanje mož
nosti poV'ezave in sodelovanja TOZD rz. dru
gimi organizaci'jami, ki se ukvarjaj.o z za
ključn~mi deli v gradbeništvu. 
Ocenjujemo, da bodo še nadalje kritični ma
teriali želer.w, cement itd. RešiteiV cementa se 
predvtdeva z i~gradnjo c.ementarne Anho!Vo. 
Reš.itev železa pa z ~graditvijo železarne Ba
tuje. Opečnih 1proirzvodnv bo v načrtovanem 
obdobju dovolj, :saj bo šla v pogon moderna 
opekarna v Sinjr gorici. Težje je vprašanj'e, 
katerega :bo treba ·tudi rešiti, je pesek in be
tonski .agregati. Za dobavo peska moramo 
nujno usposobiti peskok01p čelo, 'katerega že 
urejujemo. Treba ga je 1e mehani;zirati. Za 
betonske agregate ,s•e moramo .pov·eznvati s 
kamnolomo,m Verd. ~ot kritLčni: gradbeni 
materi,al ostane ·še mivka, katere je iz leta v 
leto manj, in !bomo morali iskati ustrez,ne 
nadomestke, to prevsem z načinom obdelave 
ometov. Prav tako bo čedalj:e večje pomanj
kanje lesa, ki ga bomo morali nadomestiti 
z drugimi materiali in s sodobnej,šo metodo 
gradnje, ta1:ko, ki zahteva manj lesa. 
Predvidevamo·, da bomo v letu 19'80> ustvaril; 
104,000.000din celotne realizadje. Od tega bo 
dohndika 41,000.000 din Ln čistega dohodka 
3,100.000 din. Vse je račrmano .s cenami na 
dan 3·1. 12. 19,74. 

V načrtovanem obdobju moramo vložiti več 
sredstev za nabavo osnovnih sredstev, zlasti 
za mehanizacijo, ,zagoto,viti si mo,ramo tudi 
dovoljna obratna sredstva. V letih 197·6 do 
19,80 ;predv:ideva,mo vlaganja v obratna in 
,o,snovna !sredstva skupaj 25,862.000 din. Od 
tega v gospodarske naLožbe 115,545.000 din, v 
povečanje ob ra tnih sr.edstev 4,560.000 din, 
ostalo, tn je 2,7'57.000 din pa za ·odpla·čevanje 
anuitet in razna posojila. Za družbeni stan
dard predvidevamo nalnžbe v višini 6,600.000 
din. 
Povprečna poslovna sredstva v letu 19•80 bodo 
znašala 19,,030.000 din, od tega osnovna 
10,549.000 din in obratna 23,29:6,000din. Sred
stev skupne porabe bo 15,5H2.110 din, srredstev 
rezervnega sklada 4,217.319·d in. 

Srednjeročni 
razvoj TOZD 
Usnje plast 
v obdobju 
1976-1980 

V našem TOZD imamo že izdela:r1 osnutek 
ce1otnega srednjeročnega plana za obdobje 
nas:Lednjih petih let. 
Izdelan elaborat je· v ·skladu z osnutkom se
parata srednjeročnega plana razvoja za us
nja:Dsko predelovalno industri>jo, ki nam ga 

je posredovala gospoda~ska zbornica SJ.ove
nije. 
Pri izdelavi na:črta je bHo naše osnovno izho
dišče, da se bomo tkot trgovska dejavnost s 
svoj im bodočim delom vključili v enotno in 
uspešno delo naš·e OZD IUV. 
Izdelan osnutek srednjeročnega plana je v 
našem TOZD že v •raz:pravi po naših samo
upravnih jedrih. 
Povzetek o mnžnostih realizacije temeijnih 
načel in !POSlovnih ciljih iz našega progra;ma: 
V realizaciji izvedbe .srednjeročnega načrta 
morramo v naši OZD Ol'ganizin:-ati enotno tr
govsko prodajno tpolitLkn, ki bo omogočala 
racionalno po,sl•ovnnje. Naša skupna obveznost 
je, da bo vloga trgovske mrež,e vključena v 
srednjeročni na,črt naše OZD. Za izvedbo tega 
programa je nujno čim prej izdelati samo
upraiVni sporazum, ki bo usmerjal komercial
no politiko, enotno prodajno mrežo in ustvarr
.ial najboljše ,pogoje, ki bodo lmri1stni za pro
izvodnjo in trgovino. 
V razvojnem inve:scbicij:skem načrtu moramo 
vsa razpoLožljiva srredstva namenskn investi
rati v iz,gradnj·o lastnega centralnega prodaj
nega skladi:š·ča v Ljubljani. Samo· z novim 
prodajnim skla'Cliščem nam bo možno ustva
riti naloge, planirane v našem srednje.ročnem 

načrtu. 
V naše sktu,pno delo pa moramo vgraditi nove 
družbennelmnomske odnose, na osnovi ustav
nih na:čel, da bo neposredni pmizvajalec lah
k·o odločal o rezultatih ustvarjenega dela. 

Plan prometa srednjeročnega načrta 
v obdobju 1976- 1980 

Plan prometa v letu 197'6· 271.000.000 din 
Plan prometa v letu 19•77 294.000.000 din 
Plan prometa v letu 1978 319.000.000 din 
Plan prometa· v letu 19,79 346.000.000 din 
Plan prometa v letu 19>80 37•5.000.000 din 

Razčlenitev pl'ometa po delovnih enotah bo
mo planiraniH vsaki1č pred začetkom posLov
nega leta. 

Raz,člerriteiV prometa po delovnih enotah bo:no planirali vsaki·č pred začetkom 
poslovnega leta 

Razpoložljiva sredstva za izvedbo srednje1·očnega načrta 

l. Pos1nvni sklad 
2. Dol!goročni krediti 
3. Kratkoročni krediti 
4. Rezervni :sklad 
5. Sklad skupne pombe 
6. Osnovna sredstva 
7. Obratna sredstva 
8. Plasmaji KTO 90 

V novem obratu konfekcije usnja so dani 
pogoji za vzdrževanje reda in urejenosti 

Stanje per 
31. 12. 1974 

ND 

36.076.990 
4.407.418 
5.054.632 
1.611.80S 
2.666.976 
6.388.24·5 

25.149.747 
4.949.67:6 

Planirano per 
31. 12. 1975 

ND 

42.000.000 
4.000.000 
4.000.000 
1.952.000 
3.417.000 
7.941.777 

30.000.000 
4.500.000 

Smatramo, da so raz,polnžlijiVa finančna sred
stva dnvolj močna gaTancija, da bomo lahko 
uspešno realizirali planirani poslovni uspeh 
v prvem letu srednje·ročnega načrta. Za na
daljnjo izvedbo srednje11očnega načrta v na
slednjih letih pa .planiramo tudi vzpol"'edno 
sora:z;merno rast la·stno ustvarjenih srredstev. 

Poslovna razmerja med TOZD in OZD 

(PredLogi. in osnutek za vlo:go trgovine v OZD 
v obdobju 19>76-19,80) 
V naši OZD imamo vse pogoje, da v srednje
ročnem na,č.rtu programiramo in uresničimo 
tako !Sodelovanje med trgovino in proizvod
nj:o, ki bo dmelo obojeskansik!i interes tp() 
združitvi dela in sredstev. Predvsem pa mo
ra,mo oDgani:zaci}sko formirati v okviru OZD 
enotno trgnvsko rnre·~n, !ti bn na doma·čem 
trž1šau sposobna izvrševati prodajo lastne 
pmizvodnje. V novih prodajnih oblikah mo
ra biti naša 1JI1govina nDganizirana ta:ko·, da 
bo dej ansko nastopala v imenu Industrij.e 
usnja Vrhnika in tudi v tej obliki širiti ugled 
in renome na,ših p11oiz.vodnilh TOZD. S taikim 
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na·činom poslovanja si bo trgovina ustvarila 
zaupanje ·kupcev in tudi v sestavu celotne 
OZD si bo pridobila ti·sto mesto, ki ji po nje
ni v1ogi rpri:pada. S .takim poslovanjem bomo 
posLoval·i racionalno in v korist naših skUJp
n ih interes-ov. S hitrejšim spreminjanjem od
nosov med <pl'oizvodnjo in trgovino bomo 
ur-es.ni.Oevali nova ustavna načela , ta·lm da bo 
naša tngovina kot usJ.užnostna deja·vnost po 
naj.krajši poh po•sredovala proizveden•o bla.g·o 
na.šemu kupcu. 
V zv·ezi z našo obrazložitvijo predlagamo, da 
se v :srednjeročnem načrtu programira tudi 
vloga trgo•vine v OZD. 
Uspešno izvedbo ceJ.otnega <p'I'ograma zahtev
nih in obsežnih nalog našega srednjeroočnega 
plana za dbdolbje 197t6-1980 nam bo možno 
realizirati, če bomo· v.sak na svojem delovnem 
mestu izvrš·evali vse obveznosti, ki izvirajo 
tz dela. V okvi11u naše OZD pa .s.e moramo 
v·si TOZD rpovezati v enotno gospodarsko 
skupnost, ki bo neločljiva gospodarska orga
nizacija rzdruž.enega dela. Vsem zaposlenim 
pa moramo omogočiti nepos•redno upravlja
nje in razpolaganje z .rezultati ustvarjenega 
dela. 

Izhodišča 
za srednjeročni 
razvoj TOZD 
lgrad opekarne 

v. J. 

Pri srednjeročnem programu razvoja TOZD 
OPEKARNE je po·trebno upoštevati nas1ed:nje 
izhodiš·čne toč.ke: 

I. SUROVINSKA BAZA 
II. KADRI 

III. PROIZVODNE KAPACITETE 
IV. ASORTIMENT PROIZVODOV 
V. ENERGETSKI VIRI 

VI. RAZISKAVA TRŽiš CA 

I. TOZD OPEKARNA trenutno a:a.zpolaga z 
minimalnim lastnim nahajališčem gline pri
merne za proilzvodnjo opečnih izdelkov. Po 

Od izkopa pa do odlagališča pri opekarni bo 
potekal. prevoz gline po transpo1·tnem traku 

6 

Proga za pomik bagm je ši1·ša kot širokotima 
železnica. Vzporedno z njo postavljajo 
monterji transportni trak za glino 

ocenitvi je tega zemljišča ca. 30.000 m 2 , Id se 
v •poševnem pasu razteza ob desnem bregu 
Ljubljanice. 
Opisani pas z.emljišča glede na njegovo oži
no ni mogo·če sepa!ra.tno eksploatirati. V po
štev pride dokup oziroma pr1dobitev po.treb
nih pov11šin, tako da ho bagerska proga ozi
roma širina odprtja: glLnokopa dolga vsaj 200 
metrov. 
Vodstvo TOZD OPEKARNE je še v do.govoru 
z Ljubljanskimi mlekarnami, kot lastnikom 
zemljiš·č, ki pridejo v poštev. Iz dosedanjih 
raz,g,ov.orov :se da sklepati, da omenjeni last
nik ne Ibo natstpm•toval prenosu uporabnih 
pravic. To pa za•radi tega, ker je rastlinska 
kultur aJ na teh površinah skromna in tudi ni 
izgle dov, :da bi se povr.šine mogJ.e meliori-zi
rati. 
V prvi fazi si bomo prLzadevali :pridobiti po
leg 30.000 m 2 zemljišč, s kat•erimi že razpola
gamo, še 62.000 m 2• 

Pri izkOipU celotne po•vrš•ine v globino 15 m, 
bi nam za sedaj zadostovalo: 
2.2.547 m 2 lastnih ·površin, ki v prvi fazi: pri
delo v poštev + 69.613 m 2 odkupljenih ali na 
drug način pridobljenih površin = 92.lo60 m 2 • 

Za rupoštevanj.e pro•gramirane lwUoine in vr
ste opečnih izderklov ob letni porabi' ca. 
60.000 m3 gline za dobo 20 let. 
Kompleksne raziskave koli.čin in kakovosti 
gHne je v letu 1·972 izdelal za,vod za raziska
V·O materiala in ~onstrukci'j v Ljubljani. Raz
iskave so bile izvedene le na enem delu 
zahodnega Lj,ubljanskega barja. Rezultat raz
iska:v pa je ug·o.t01vitev rzalog .gline na tem 
področju za d01bo 46 let, kar že opravičuje 
konkr.etna investicijska vlaganja. 
Pri obravnaJVti Lzhodiš·ča za: srednjero·čni raz
V·oj v odnosu na .surovi:r1:s1ko bazo, mo•ramo 
izhaj.a•ti iz dejstva, da .se vprašanje zagoto
vitv·e su'!'ovinske baze v vsakem primeru ob
ravnava za: daljše obdobje. 

II. Glede na uvajanje nov·e tehnologije z mo
dernimi stroji in dokaj ·zahtevno avtoma.ti,ko, 
je razumljivo, da bomo potrebovali tudi kad
re z dctkaj zahtevnim !ZIIl.anjem. 
Sistematizacijo delo'Vnih mest .smo pripravili 
smni, čeprav .smatramo, da .bi jo bil dol~an 
izdelati in predložiti v razpravo pl'ojektant 
tehnoLoškega postopka. 
Iz .naše sistematizadj.e delovnih mest sledi, 
da Jbi v sami proizvodnji od izk·o,pa gline do 
izhoda ŽJganih izdelkov iz Uu.nelslre peči po
trebovali 27 delavcev naslednjih kvaHfikacij: 

7 delavoev PK 
15 delavcev KV 

5 delavcev VKV 

Računamo, da bomo del kad!'ov, predVISem 
i,z vrst PK i:n KV dobili iz vrst kolektiva 

V podaljšku nove opekarne bo zg1·ajeno 
pokrito odlagališče gline 

stare O/pekarne. Ti delavci bodo prišli v po
štev od itzkopa •gline ~n vse do oblikovanja 
suwvih izdeLkov. 
Problem nastaja :pred:vsem pri kadrih. ki bo
do upravljali s termično centralo, umetnimi 
sušilnicami in tunelsko ,pečjo. Za upravlja-· 
nje s temi napravami bo ·potreben tehnično 
usposoblj-en kader, katerega .si bo treba pri
dobiti s pomočjo intenzivnega usposabljanja 
na sličnih napravah doma al1i na tujem. 
V bodoče bo naša TOZD morala formirati 
lastne tkadre s štipendiranjem v obstoječih 
strolwvnih šolah. 

III. Načrtovana :kapacLteta no•ve opekarne je 
35,000.000 opečnih enot na leto. 

To pred:stav~ja 5,833.000 ~osov modularnih 
bl•O'kov dim.: 29·9 X 190 X 190 mm, vsak tak 
blok pa v•sebuje 6 opečnih en'O't. 
Razumljivo je, da •opekarna v za.četkJU obra
tovanja še ne bo mogla dati na•črtovanih ka
pacitet. Med gla•vne vzroke za to štejemo ne
zadostno števd1o etažnih vagoneto·v za sušil
nice in vagonetov, ki potujejo skozi tunels1k0· 
peč. 

V prihodnje bi bilo treba dokupiti š·e 20 va
g.onetov ZaJ tunelsko pe•č, s tem bi bila v ce
Ioti zagotovljena na•or:tovana pr.oi:zvodnj:a, ka
kor tudi rezerva vagonetov za primer okvare. 

IV. že v prejšnji točki smo se lllekolill:o do
taknili asortimenta proizvodov. Omenjen je 
modularni !blok, kakršnega proi:wajajo· tudi 
ostale •O!peka11ne v Slov.eniji. 
Razumljivo je, da bo (potrebno iskati novih 
izdelkov z lastnostmi, tkii bodo zanimive za 
kUJpce in i•zvajalce. Tehnolog.i v naši opekami 

Nov bager za izkop gline že montiran na 
začetnem položaju izkopa 



"Klasičen« prevoz gline z vagoneti iz glino
kopa do odlagališča v stari opekarni 

v sodelovanju •S strokovnjaki i.z ZRMK de
lajo na rproiz.vodnji izdelkov i•z »:POTotoll1a«. 
To j·e mešanica naše gline, •ki je pokazala od
lične rezultate s \I)enjen~m polistirenom v raz
merju 60 Ofo .gEne in 40 Ofo penjenega po1isti
rena. S tem po·stopkom bi lahko pro-izvajali 
blok v modulamih merah ,z izredno zmanj
šano volumensko težo in odličnimi rezultati 
topLotne prevodnosti. 
Poleg na:vedenih ugotovitev pa !Z .goto•vostj.o 
računamo !Z dose-ganjem :p.ovečanja proizvod
nih kapacitet v sušilnid in v tunelski peči, 
ter občutnim prilhrankom tehnološkega goriva. 
Poleg nave-denre možnosti obogatitve a•sorti
menta, nam v mejah dimenzij obstoječe opre
me rpreostarne še cel niz možndh novih oblik 
uporabnih iz.delJmv, l"ot so: poro-lit plošče, 
razni elementi: za s.trapne konstrukcije in lah
ki elementi za predelne zido'Ve. 

V. Za napajanje nove opekamre z .električno 
ene-rgijo s lužita. dva transforma·torja, od ka
terih ima vsak po •630 kVA zmogljivosti, to
rej skupno 1.26·0 kVA. Kjonična obtežba obra
ta se glede na instalirane elektro motorje 
predvideva na 800 kV, kaT nam eagota.vlja 
u..<>klaje-nost rtra.f·o •postaje z dejansko olbtežbo. 
Vs:a;ka. redukcija elektriočme ene~gije pa bo 
utegnila pov,zročiti precejšnjo škodo na iz
delkih, vloženih v tunelski :peči. Odvajanje 
dimnih plinO'V je rešeno s .pomočjo ventila
t orja ustrezne .kapacitete. Redu:kcija bo torej 
v vsakem primeru ,prek>inila sistem odvaja
nja dimnih plinov. 
V iwg.ib navedenih kvarnim pojavom, bi bi
lo zelo 1pri:poročljivo predvideti naba'Vo agre
gata :~:a .pr•oizvodnjo lastne električne ener
gije z zmogljivostjo 800 kW. 
Kot tehnološko goriv;o je predviden ma.zut, 
za kar ima qpekarrna montirano mazutno po
stajo kapadtete 200m3• Dnevna. poraba ma
zuta se predvideva od 12 do 14 ton. Vods.tvo 
opekame si je že po•g·odbeno zagotovilo po
t rebne k:Jo1i·čine tehnološk:Jega ,goriva. 
V doglednem ča,su je v neposredni bližini 
nove opekarne predvidena .i.nsta1ac.ija plino
voda. Vse termične napratVe dbrata ·so prire
jene rt;ako, da bo z določenimi doda1;nimi 
sprememlbami mo·žno uporabljati tudi pJ.in 
lmt cenejše in manj škodljivo tehnološko go
rivo. 

VI. Pri .sedanjem trendu poSIPešene graditve 
stanovanj, ni boja!Zni za !plasiranje predvi
denih proizvodnih kapacitet. Sama lokacija 
nove opekarne je z.elo rprimeTna glede na 
relacijo v odnosu na ljubljans·ko tržiš.če z oko
lico. Znano je tudi, da se bodo zaradi po
manjkanja .gli.ne na obrobju Ljubljane zmanj
šale kapacitete proi:zvodnje- opečnih izdelkov. 
Gradbena podjetja, iki se bavijo izključno z 
graditvijo stanO'Vanj, bo troeba učinillovito s•e
maniti z nespornimi .prednos•tmi opečnih iz
delkov napram 'VSem ostalim gradbenim ma
t·erialom. A. A. 

Kako smo poslovali 
v letošnjih 9 mesecih 
v primerjavi z lanskim 
istim obdobjem, 
pokažejo naslednji 
podatki: 

Namok kož 

svinjsik.e kože 
goveje kože 
ovčje ·k:Jo·že 

skupaj 

Proizvodnja 

ton 
ton 
ton 

ton 

•svinjsko usnje s ceplj. m2 
goveje usnje s ceplj. m2 
goveje podplatno in tehnično usnje kog 
krzno m2 
sortirane ščetine kg 
poraba usnja v usnj-enih 
koenfekcijah in galanteriji m2 
poraba krzna v l~onfekciji krzna m2 

~*a ~~ 

Celotni dohodek 

Usnjar1ska industrija s .kon.fekcijami 
Opekama in gradbeništvo 
Tr.govinska dejavnost 

šivanje krzna v dodelavi krznarije 

I.-IX./75 

13.891 
5.106 

572 

19.56·9 

3.10·9.90•1 
89·2.132 
482.007 
201.1308 
75.780 

183.004 
19.325 

4.905.59·4 

I.-IX./74 Indeks 

12.974 107 
4.6-11 111 

503 114 

18.088 108 

2.72'6.806 114 
710.385 126 
494.046 98 
154.242 13·1 
6~6.8•63 113 

174.765 105 
17.145 113 

5.184.943 9·5 

Plan za Indeks 
leto 1975' dos. 

plana 

18.640 99 
7.315 93 

785 9•7 

26.740 913 

4.000.000 104 
1.420.000 84 

350.000 184 
240.000 112 
105.000 96 

280.000 87 
30.000 8•6 

6.710.000 97 

808.9•9!8.00'7 617.59,8.467 13·1 1378.200.000 123 
180.7·65.402 159.83•6.003 113 2>64.700.000 91 

46.997.07•5 42.180.372 111 57.100.000 110 

Skupaj OZD 1.03,6.7·60.484 81-9•.6-14:842 126 1.200.000.000 115 

Izvoz - v dolarjih 

število zapo-slenih (-i.zračun iz ur) 

Usnjarska industrija .s k,onfekcijami 
Qpekarna in gradbeništvo 
Trgovinska dejavnost 
Sk:Jupne strok:Jovne shwbe 

Skupaj 

12.45(}.223 10.311.351 121 

2.353 
323 
156 
99 

2.931 

2.310 102. 
294 110 
14'5 108 
95 104 

2.844 103 

16.000.000 104 

2.355 100 
319 101 
155 100 
100 99 

2.929 100 

I.-IX./75 I.-IX./74 Indeks leto 1975 Indeks 

Povprečni mesečni os·ebni dohodek 
na 1 zaposlenega 2.994,15 2.348,96 127 2.503,65 119 

S seje predsedstva 
republiškega sveta 
Zveze sindikatov 
Slovenije 15. oktobra 
1975 
Stališča o usklajevanju sistema pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja z ustavo 
SFR Jugoslavije 

Predsedstvo republiškega sveta Zve,ze sindi
katov Slo'Venije je na 1•6. seji 1'5. oktobra le
tos, obravnavalo po•tek usklajevanja zakonorv 
o pokojninskem in invalidskem zava~ovanju 
Jugoslavije ozir:o:ma sistema pokojninskega 
i:n inva-lidskega za/Varovanja z ustavo SFRJ. 
Na osnovi predloženega gradiva 
(- in·forrmacije zveznega 'komiteja .za delo in 
zaposlovanje o .predlogih ZJa uskladitev za
kona ,z usta'Vo SFRJ, 
- infoo:tmadij-e ['epubil.iškega IS>ek·retariata za 
elelo in skupnosti 1pokojninskega in invalid
skega zaV~arovanja SRS o uslkla·jevanju po
kojnins:ke.ga in invalids·kega zavarovanja na 
osnovi us-tavnih .amandma•jev in popravlja
nj u ZJakonov v letu 1'9>7.2 ter o nalogah v zve
zi s tem po sprejetju ustave, 
- ,zabelook:Je s .sestankov po-Htičnih in .stro
kovnih delavcev RS ZSS, RK SZDL, CK 
ZKS, gospodarske zbornice SR !Slovenije, re
publiiškega .sekretariata· za dlel·o, skru:pnosti 
pok:Jojnin-sikega in invalidskega zava•rrO'Vanja 
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SRS ter inštituta ;za delo SRS od 4. aprila 
in l. oktobra 1975) 
je sprejelo nas-lednja stališ·ča in sklepe: 
l. Predsedstvo v celoti sprejema ugotovitve, 
mnenja iln predloge udeležencev sestanka 
predstavnikov družbeno:poUU.onih mgani,zadj, 
gospodal'ske zbornice SRS, l'epubliškega se
kretariata. za delo, skupnosti 'Polmj:ninskega 
in invalidskega 21avarovanja SRS in inštituta 
za d·el•o SRS od 4. apr.ila" in l. oktobra 1975. 
2. Predsedstvo posebej iZJpostavlja ugotovitev, 
da sedanji sistem Ln ·zvezni zaikon o pokoj
ninskem in invalidskem zavar.ovanju ni za
snovan na načelih nove ustave, •zaradi česar 
je .tr.eba začeti temelj'it .proces vsebinsi~ega 

usklajevanja tega sistema z ustav·o. Do•ločene 
rešitve za to področj-e mora vsebo•vati že za
konodaja o združenem delu, da Ibo ta del so
cialne vaDnosti delavcev nerazdelen del in 
nadaljevanje delovnega pr.ocesa ter delav·če
vega .polo·žaja v združenem de•lu. 
Predsedstvo RS ZSS ,zato predla,ga, naj zvez
na skupš·čtna določi nov rok, ker vseh nujnih 
vsebinskih spre;memb v sistemu pokojnin
skega in invalidskega zavarovanja ni mog1oče 
opraviti milmo :zakonodaje o ZJdruženem delu 
in 'brez portrebnih analiz in ocen o nadaljnjih 
družbenoekonomskilh in političnih odno.sih. 
Pristojni organi in stmkovne službe v fede
raciji in republiki naj izdelajo akcij1S1ki na·črt 
str.okovnih opravili ob upoštevanju :potrebe po 
političnem ocenjevanju rešitev in dilem, kar 
naj omogoči, da bo naloga uspešno oprav
ljena v do·loočenem r·oku. Akcijski na•črt naj 
vsebuje konkretizacijo nalo1g (nosilce in ro
ke), ki jih je treba opravi•ti v federaciji, re
publilkah in avtonomnih pokrajinah t-er sa
moupravnih interesnih skupnostih pokojniln
skega in invalidskega zavacr-ovanja. 
3. V roku, določenem z ustavnim zakonom, 
to je do 31. decembra 19-76, naj se izvede, 
skladno •s 1prej.šnj•ilffi 'stalLš·čem, najnujnejše 
uskladitve zakona. Republiški svet Zveze sin
dikatov Slovenij-e bo o predLogu, ko bo le-ta 
pripravlj.en, posebej razpravljal in zavzel v 
zvezi z njim s•tališ·ča. Dosedanje predJoge v 
informaciji zveznega komiteja d-ela in zapo
slo•vanje pa sprej-ema predsedstvo le •!mt in
formacijo o nekaterih vprašanjih, ki jih je 
treba razrešiti ž·e v letu 1976. 
4. StalLš•če predsedstva j.e, da med naloge za 
uskladitev :zakona o pokojninskem in inva
lidskem zavaro\čanju z ustavo v letu 1976 ni 
mogoče vnesti novih pravic. Take pobude je 
treba obraV'!1avati :v okviru gLobljih uskladi
tev sistema z ustavo. V sedanjih nCIIporih za 
stabilizacijo gospodarstva pa tudi ni mogoče 
širiti pravic in rz. nezadostno proučenimi re
šitvami obremenj•evati združenega dela z no
vimi obveznostmi. 

Za predsedstvo RS ZSS 
predsednik 
Janez Barbori·č 

Na rob pariškemu 
sejmu- kaj 
in kako dela 
naša konkurenca 

V :prvem .sestavku se;m pi.s:al o tem, kako so 
pri predelavi svinjskih l~ož zlasti napredovaU 
Ma·džari, ter kaj in kako delaj•o naši kon
kurenti iz daljnje Japonske, ZDA i n Brazi-
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lije. V današnjem sesta·\čku pa bom pisal še 
o prizadevanj1ih Vzhodnih Nemcev, Angležev, 
Škotov, Špancev, Franco.zov, Italijanov, Bel
gijocev, Nizozemcev, Rusov ter ostalih v·zhod
nja•k ov ter s tem sklenil kompleten pregled 
o tem, kaj in .kako dela naša k·onkur·enca. 
Vzhodni Nemci poleg ž•e priznane in doseže
ne kvalitete na podmčju obutvenega nubuka 
v svojih ·usnjarnah, zlasti v »Alfelbaumu << 
(Cleve-Neustadt) in »Einheitu << - (Pi:isneoe.k) 
•vztrajno napreduj·ejo na oblačilnem planu. 
P.o kvaliteti so se sedaj že toliko :popravioli, 
da jih je treba tudi tu omenja.ti med tistimi, 
ki hitro napredujejo. Zaruim[vo je tudi to, 
da so njihovi tradici·cnalni surovinski bazi, 
tj. krupcmcm, sedaj dodali še ce1e 'kož-e, ven
dar ne vem.o, s 1koUko tovTstne surovine raz
pola,majo za predelavo v ohlači1ne namene. 
Njihova barvna paleta je vse bogatejša in 
bi Jahko .trdil, da so VZ)hodni Nemci nasploh 
v svetu po asortimentu najbogatejši, saj pl"o
iz:vaj.ajo !Poleg vegetabiLnega 'asorlimana 
svinjs•k·ega u&nj.a široko ipaleto krom stro·je
nega usnja za obutvene, galanterij,ske, .tapet
niške, knjigoveške ,1dr. namene. Vzhodni 
Nemci svoj plan substitutov govejega usnja 
s centralno v·odeno po1itiko in razisko
valnim delom VZ)tra jno vodij'o skladno z na
cionalnimi interesi in raoiona,Jnim usmerja
njem surovin. Tudi paleta svinjskih cepljen
cev, od V·elutil'anih do kritih (•za razne po·rab
ne namene), njihov.o svinjsko predelavo 
bogati, 4 njihove speciializirane tovarne, če
prav ne z večjim letnim namolmm od 10.000 
ton, pa so .si morale delo razdeliti. Vsa nji
hova komercialna aktivnost pa se navzven 
v-edno oclJV'ija .preko »I:nterpelza<< - Leipzig, 
pri čemer so ekspertne količine svinjskega 
usnj;a močno limitirane, nekaj več pa pro
daj•o seveda •galanterijskih .izdelkov in drugo
vrstnega konfekcioniranega svilnjsk·ega usnja. 
Po :pomembnosti bi naše konkurente z Otoka 
moralli omeniti morda že prej.e .saj so na 
obla·čiLnem planu prav tako :pok~zali v zad
nj-em času resne namere in so pr:i velurju že 
pokazali močne kva•litetne pr-emike. Včasih 
smo bili pri otočanih na,vajeni, da so· tako 
Škoti kot Angleži in Irai na svojih nacional
nih ra,zstav.nih prostorih (>>British leather 
federation<<; >> IRICH TANNERS«) .mzstavlja
li ·Svoj vegetabilni asortiman, pri čemer smo 
usnja:rje oziroma proizvajalce po :imen~h ali 
celo osebno .po·znali in so vsebovani v naših 
poročil.ih preteklih let . Srečevali smo tudi 
pos·kuse ·otočanov na področju kruponskega 
svinjskega nubuka ali velurja, kot npr. pri 
KOHNSTAMMU- BECKENHAM, ki že nekaj 
časa prLpada P1ittar.dovi grupi. (Pittard je 
najbolj znan rokavičar na svetu naspLoh in 
je najavljal svoje namere tudi pri svinjini, 
vendar zaenkrat je še niso :razstav:ljal i. De
laj·o pa po·leg •roka.viočarskega usnja še ševro 
tn oblačilno kozje usnje, medtem ko prede
luje KOHNSTAM tudi l'azne eksotične vrste 
kož) . 
Naša pozornost pa Je letos obrnj.ena pred
vsem dvema usnjarnama, iJn sicer PAVLOVA 
LEATHER COMPANY (TH) LTD << (ABING
DON - ON - THAMES OXON) in W ADE & 
Company (NOTTINGHA!M). Obe usnjarni :pri
padata g1iJgantu BOOTH & CO. (INTERNA
TIONAL) - LONDON, ki ima .svoje :prodajne 
organiz,acije, agencije in usnja·rne "' Angliji 
ozir.oma Združene;m kraljestvu, Novi Zelan
dijli , K•eniji, Ugandi, Avstraliji. ZDA, Nige
riji in ima pnle•g usnjarn v An1giiji š·e usnjar
ne v Afriki - ·skupno -sedem. Poleg že na
vedenih · ima v Angliji še usnj:arno >>Charles 
Tanner.ies«, ter usnjar1ne v Keniji, Nigeriji, 
Tanzaniji in Ugandi. 
Imeli smo priltko voditi razgovor s tehnič
nim direktorjem te velike kor:poraoije g. J. 
JAOKMAN tako na njihovem razstavnem 
opr·ostoru kot tudi na našem, ko nam je vr
nil obisk in si ogledal naš·e usnje in kvali
teto. Njihova >>Pavlova leather<< je kvalitetno 
že kar napredovala pri svinjskem ve1urju i'n 
svoj e d.IZkušnje fz proizvodnje pralnega obla
č:ilnega usnja (tako velurja kot na.pe iz raz
nih vrst suro'Vine) poskuša· kar najhitreje pre
nesti na svinj,s·ki velur. Kvaliteta svinjskega 

usnja iz druge njihove usnjarne, ki je p~·a,.
tak•o specializi:rana za oblačilna usnja, pa 
je precej slabša. G. JACKMAN je za,tr
jeval, da delaj.o .svinjski velur le •s kratkim 
proizvodnim ciklUSOim parih dni, vendar tD' 
v slučaju Pav1ove ne drži, saj je usnje pri
marnega oprij·ema in kvaLitete, pri. WADE: 
pa najbrž res poskušajo ·z :glaV'o s,kozi zid kot 
Wclverine in delajo velurje JPO kratki teh
nologiji. Kljub vsemu prav od njih lahko 
prilčakujemo še nadaljnjih uspehov in kon
kurence, zla,sti, če bo odiranje v ZDA bo.Jj 
steklo., saj na to tudi l'a•čunajo. G. JACKMAN' 
je tUJdi malo potožil, ' da je tež.Jro voditi 7 to
v.a•rn iJn potova.ti v dežele Afrike urejat de
lika.tne probleme in ob tem no•siti gla,vo na
procdaj. 
Od ostalih Angležev, ki so omembe vrednr. 
zaradi svinjske predelave, je treba omeniti. 
še močno GARNAR SCOTBLAIR LTD (BER
MONDSEY-LONDON), ki z,družuje 7 usnjarn, 
od katerih >>GARNAR BOAK<< .prOiizvaja ve
getaibilni svilnjski asu•rtiman in pničenj.a tudi. 
s svinjskim velurj·em, vendar 1slabe ·kvalite
te, trdega in suhega oprije,ma in slabega iz
gleda vlaken. 
Izgleda pa, da •se v okviru grupe še ena 
usnjarna, speciaLizirana za obla·či1na usnja,. 
peča s štartno predelavo svinjine, saj je :bilc· 
videti na di1Ugem delu razstavnega 1pro·stora 
p·od .pultom nekaj boljšo kvalit-e·to •svinjskega 
velurja. 
Zanimalo nas je tudi, kaj je do sedaj dosegei. 
;pri svinj·ske,m •velurju najpoznanej.ši proiiZva
j.alec ov·čjega oblač.ilnega .pralnega usnja 'Ir 
Evropli in svetu >>GOMSHALL AND ASSO
CIATED TANNERIES<<, ·ki ~družuje več
usnjarn in 'Pl'Oi•ZV'odnjo .res kv;aloitetne•ga obla
čiLnega usnja Ln krzna. Iz ra:zgovoro·v, ki. 
smo jih vodili IZ g. Adam CHROMNIAKOM, 
ki ·govori 11 jezi,kov, smo. izvedeli, da proda
j.ajo tudi Slavonij:i in smo se s predsta1vniki. 
Slavonije celo srečali na Gomsh:allovem raz
stavnem prostoru. Svoje apetite po predelavi.. 
svinjskih ·kož so opustili, pa čeprav so s-e kar 
resno 'pripravljali, da svoj asc•rtiman ovčje
ga in kozjega velurja ter pralnih usenj do
polnijo s svinjsldm velurjem. 
Od Slpecializiranih trgov·skih hiš za svinjsko 
usnje je poleg Jacobsa v Parizu vedno pri
sotna tudi >>ALMA<< - London •in v okviru:. 
nacionalnega !'azstavnega prostora še nekaj 
trgovskih hiš, ki se ukvarjajo ,z vegetabilnim 
svinjskLm aso,rtimanom in podloga. španci 
so bili letos s ·svi,njskim velurjem zastopal1Ji. 
le z enim proiiZvajalcem, .in .sicer ;z >>GENIS 
Y RIUS S. A.: - (VICH), kjer je svinj.s.kd!. 
velur uvedel i.ng. Bolhar. Ce hi delali rang 
lestvico glede na kvalit-eto, potem bi morali 
špance postaviti zaradi te to:val1Ile ob 'bok 
brazilskemu vrhu oziroma, kar 1Se velurja 
tiče, v ~gornji dom kvalitete, čepl'av našega 
,jn madža:rs:kega nivoja še niso dosegli, so pa 
enakov.redni japon•s•ki in brazilski kvaliteti 
ozimma kvaHte1Jnemu vrhu teh !boljših opro
izvajalcev. Velur prodajajo po v~s.okih cenah_ 
Nasproti nam .so bili ;zelo pDijateljJS~o raz.po
loženi in so v šali dejali, da Franco sigurn<;> 
ne hi ilmel nič proti sodelovanju ;z nami. V 
zadnje,m času del:ajo odo ca. 2.0.000 m~ svinj
skega velurja m-esečno. Izgleda 'Pa, da su. 
edini, ki v Španiji zaenkrat .predelujejo svinj
ske kože v oblačilni velur. 
Od F•ranco~ov je imen oziroma proizvajalcev, 
ki •so mzsta:vljali svinjsko usnje manj kot v 
preteklem letu. Nekateri od nj:ih (iz Graul
hete) se ukvarjajo s ·pr.edelavo japonskega in 
kitajskega polizJdelka •v anilinsko podlago ali 
slalbše vrste ·velurja. Od tistih, ki so raz
stavljali in to slab velur, so sledeči: USINES 
DU REY- {GRAULHET), DREYFUS & CIE 
- (STRASBOURG), TANNERIE DU LANG
UEDOC (GRAULHET), TERRA Y & CIE -
(GRENOBLE). Pmizvodnja vseh teh je n-e le 
koliočinsko majhna ~z 1i:zjemo .podl·oge), pač: 
pa ·~ot rečeno tudi slaba in tzgleda, da 
Francozi še zlepa ne bodo na tem podr~č}u 
kaj dosegli. 
Italijani .so imeli s svinjskim vel'l.l!rjem v Pa
rizu le enega predstavnika jn sicer je .to bila 
usnja-ma REX di FABRIZIO CIAMPALINI 



Hitra in uspešna intervencija vodje oddelka, 
ki je na srečo tudi gasilec, je preprečila, da 
se požar ni razširil v dodelavi TOZD TUS. 
Vemo, da pri nas najpogosteje nastajajo po
žari na strojih, k.je1· nastaja prah (bmšenje , 
suho cepljenje, suho st1·uženje). Poznamo tudi 
povzročitelje (iskl'e od brusov, pok'Ua1·jeni 
!ežaji, trenje ventil.atorjev, trenje zamdi na
vitja kože na delovni valj itd.). Ker ni JOD
odstotnih tehničnih možnosti za preprečitev 
le-teh, da pa se jih vsekakor zmanjšati, mo
ramo te naprave spro·tno čistiti, 1·edno pre
gledovati in sproti odstranjevati napake in 
pomanjkljivosti. Suhi filtri zagotavljajo bolj
še mikroklimatske pogoje in neprime1·no 
manjše st1·oške za energijo, s stališča požarne 
varn'Osti pa so znatno manj prime1·ni, kot 
vod'ni filt1·i 

Notranji transport z žerjavi v mokrih 
oddelkih TUS ni samo tehnično zahteven, 
pač pa predstavlja tudi nevarnost za 
delavce. Da bi se izognili tem nevarnostim, 
morajo vsi udeleženci le-tega dosledno 
izvajati vse predpisane zahteve za varno 
delo (žel'javisti, vzdrževalci in vsi delavci 
na delovnih mestih) 

& C. CONCERIA S. N. C., ki :prilpada grupi 
ROSATI. Ta usnjarna iz Santa Groce sull 
'Arno ;ima bogat asodiman in kar sprej-em
ljivo kivaliteto valurja. No, takih proizvajal
cev pa je v Santa GDoce •sull 'Arno, Ponte 
a Egola, Turbigu 'in nekaterih drugih krajev 
še več, zero veliko pa jih j-e predelavo opu
stilo, saj so sviJnjslw usnje v Italiji z izjemo 
podlog·e in ·cepljencev zelo težroo .plasirali, za 
izvoz pa neresni. Italijani nimajo zadosti iz
lrušenj in spo.sobno,sti. Sigurno pa je neka
terim proizvajalcem v Italiji, od ka1erih pa 
večina več ne dela, uspelo doseči tako kva
I.iteto, da bi lahroo spadali v bok onim ome
njenim, ki lovijo gomji k'Vali.tetni vrh. Ita
lijani so namreč 1predelO'Vali tako ruske roože 
kot w.hodnonemške in poljske krupone in 

celo tudi jugoslovansroo •surovino. Predelu
jejo !pa 1ako kot nekateri ostali v Evropd. .iz
!'edno velike koli-čine japonskih Ln kitajskih 
svinjskih crust kož. Zaenkrat italijanske 
usnj:arne delajo svinjski velur le za domače 
konfekoionaše. 
Od ostalih eapadnih predelovalcev sv1njsk1h 
kož je v Parizu razstavljal obutveni velrur 
U. T. A. M. M. O. S. A. (UNION DES TAN
NERIES DE MAI;MEDY ET TANNERIE 
MODERNE 1S. A.) iz MALMEDIJA, medtem 
ko je druga belgijska usnja['lla SCHOTTE & 
F'ILS iz EREMBODEGEMA razsta•vljal.a 
svinjski velur in podlogo. Obe ti največji bel
gijskrl. usnjarni .pa na tem .planu taiko v po·
gledu 1lwličin kot kv.aHtete ne pomenita kaj 
po,sebnega, ·še <Več, U. T. A. M. M. O. celo 
vrši razprodajo nubuka ,za ·obutev, s čimer je 
včasih mislil lepo služiti in S'i je nakupil kot še 
nekateri (111pr. Holandci) ·pr-ecej vahodnonem
ške in poljske kruponske suro'Vine, !Sedaj pa 
iz te surovine izdelano .svi!Iljsko usnje po 
nizkih cenah poskušajo z izgubo plasirati 
c:ziroma razprodati. 
O holandskih p'l'oizvajalc.ih je zelo težk·o· pi
sati, kajti to ·so zdaj ene, 1zdaj druge usnjar
ne, ki cd ča:sa do č-asa za tngovs.ka .podjetja 
dodelujejo tako podlog·o kot cepljeno2 ter 
poskušajo iz sla:bše sumvine (kitajskega in 
jal]J'Onskega ·Crusta) ·izdelovati' slabši <Velur. 
Do.sti delaj·o tudi knjigoveškega galanterij
skega kr.itega u snja in cepljenca. Ti .po•sli 
dodelave pa se odVrijaj·o v glavnem ,prek 
»HOORN'S (VAN) HANDELMAATSCHAP
PIJ B. V. (WiALWIJK) •iiil RUYTER (de) JAN 
B. V. (WAALW,IJK). VAN HOORN'S ima v 
svojem sklopu celoo eno manjš·o u:snjarno in 
so· nam ljudj·e iz .te usnj.arne <pokazali slabši 
v·elur, celo paleto podlog in cepljencev ter 
edo obutveni nu:buk iz V•zhodnonemških 
kruponov, katerega ponujajo po .po1ovi.čni 
ceni oziDoma po ceni podloge, samo da bi se 
rešili zalog. Pritoževalll so• se 1udi, da ne mo
rejo več plasirati pla·sttk .galanterijskega in 
knj·igoveškega 1lrritega cepljenca, da !pa lažje 
prodaj-ajo velutira.nJ. •cepljenec. To zgodbo 
lažje razumemo, •saj Ruy.terju prodamo za te 
namene prec.ej cepljence:v, ki jih kdove ko
liko holandskih p redelova1cev fini·šira. · 
še nekaj besed o ostaLih vzhodnjakih, .ki ka
ke ·kvalitete z ~zjemo zlasti Madžar.o'V in del
no Vzhodnih Nemcev ne dosegajo, so pa gle
de koloLči·n, gigantskih raz,me:r. Ne glede na to, 
ali .gre za Ruse, Cehe, Poljake ali druge, so 
njihova prizadevanja usme'l:'jena manj v mod
no smer, pač pa v pridobivanje izredno ve
Likih količin res .kvalitetne ·illl to ceLo kru
panske, anilinske podloge, nadomestkov gor
njega govejega usnja, in to za obutvene, ga
lanterJjske in druge namene ter racionalno 
izkoriš·čanje cepljenca. 
Daiil.es o svinjskem boksu govore le na vzho
du, pa tudi :famo,zna S'Vinjska napa je v ve
likih količinah, pa ·čeprav slaba in močno 
knita, doma le na vzhodu, nikaroor .pa ne v 
ZDA in Zahodni Evropi, ki ni v stanju uskla
diti modnih muh s kvaliteto 'razpoložljive 
svLnjske ko1i·čine. Danes tako lahko le ~hod
njake srečuješ obute v čevlje itz. sv·injskega 
boksa, nubuka in mas·ovno oblečene v suk
njiče .iz svinjske nape, noseč 'l'Okav·ice iz 
svinjske n.aJpe i.n edino v·zhodni svet (z izje
mo Angležev im. Škotov) Š·e neguje vege1abil
ni svi!Iljsk·i asortiman oziroma klasične ga
lanter·ijske in knjd·goveške dzdelke, ie:viraj.o·če 
i,z te vegetabilne predelave. 
Svojo .politiroo irz<Voza izdelkov finalne prede
lave pa ta<~o iin tako usmerjajo prek nacio
nalniih trgov:skiih firm, ki smo jih ·v .primeru 
Madžal'ov 'in Vzhodn-ih Nemcev že omenili. 
Rusi se v Parirzu in tudi drugod, kljub 
ogromnim količinam in še večji porabi, ne 
pojavljajo. 
Polj.aki so .tudi letos prek >>SKDRIMPEXA« 
- {LODZ) forsirali predvsem svinjski vege
ta.bilni a1sortiman izdelroov, razstavljoali pa 
tudi sla:be .plaš•če iz sla:bega svi.nj.skega ve
lurja. Isto velja -za Cehe oziroma IIl.j•ihOIVO 
firmo »EXICO« - Praga. Romuni i.n Bolgari 
se letos v Parizu niso pojavili, vendar smo 
slišali cd i111g. KlllafHča, da so močno napre-

dova1i v pogledu kval;itete, kar pa je maio 
verjoetno. Ing. Knafli·č nam je tudi povedal 
preoej o •ruskih naporih na tem .področju, 
saj je sam tam BASF uvajal tehnologijo ve
turja <in drugih artiklov. 
V .pogledu količinJske proi!zvodnje so od vseh 
ViZhodnja~ov daleč največji, naj1večji pri pre
delavi S'VIinjskih kož na svetu na51Ploh Rusi, 
saj .predelaj·o okrog 30 milijonov komadov 
svinjskih kož letno, kar daje l-etno :proizvod
njo 1s cepljenci vred blizu 40 milijonov m 2 • 

To pa je morda toliko, kot predela svinj
skih kai ves ·Ostali zahodni in vzhodni svet 
skupaj z nami Jugoslovani V['€d. Seveda pa 
je res, da je ta .pr.oizvodnja svinjskega 
usnja zaenkrat močno usmerjena zlasii v 
plastik podloge, .galanterijska usnja, plastik 
.oblačilno napa usnje, pla<StiJk gornje usnje 
oz.iroma 111a1dome·stek govejega gornjega 
usnja, J"arz.na plastik knji•gOIVeška rusnja 
ter v maiil.jši meri v vegetabilni asortiman 
svinj•skega usnja, ·spet najpogostej-e plastik 
dodelanega. Res pa je, da so Rusi že ;pr-ed 
2 le·ti .planirali to-varne za .predelavo .sv.inj
skih kož v velur iin prav zdaj vodijo raZigo
v.ore z Invest-Impoortom iz Beograda, da jim 
dobavi k•ompletno tovarno za .svinjski velur 
s tehnologd.jo vred, da 'bi lahko pr.i•čeli z ma
sovno izdelavo svinjskega velurja. No, pa o 
tem zadnjem več v .po,se'bnem ·sestavku! 
Tudi Cehi ·fn Poljaki so veliki predelovalci 
svinjsk·ih kož iln se tako po v-elikosti tovarn 
kot skup111i kcli:oinski .predelavi skoraj pri
bliŽJUjejo nam Jugoslovanom. Seveda pri 
kvalitetnih dosežkih, ~o·t že povedano, niso 
dosegli kaj po,sebnega ,z izjemo izr·edno kva
litetnih anilinosk;ih 1podlog (celo· <iz lepe kru
panske suPovine) ;in kvaUtetnega .rokavičar
ske-.<ga usnja (Cehi). Prav pri zadnjem imajo 
Cehi z Rusi velike težave, saj jim slednji 
za nj.ihovo tovarno- v LitomeTžioah dobav
ljajo par tiso·č ton svinj skih l~ož letno. Ker 
rokavice zahtevajo res kvai!Ltetno lično stran 
usnja, Rusi in C.ehi pa ~~majo oboji res ostre 
standarde, so zaradi poznane slabe k valitete 
lica ruskih kož čehi in Rusi .stalno v laseh, 
podobno .root .pvi hok-eju. {Momen1alno poleg 
nas JugoslovanOIV v zadnjem ·Času le še čehi 
dobij-o <iz Rtusije svinj>ske kože). Tako Cehi, 
a še zlasti Poljaki, so proLzv,ajaki vegeta
bilne,ga :svinjskega 'Usnja za galanterijske, 
knjigove.ške in ostale namene. 
Pisati o ostalih je precej težko. Od teh so 
glede .ko-[;Lčin ~zr•edno .pomemb11ti Kitajci, ki 
so po sv~nj•ske<m ]ondu največji na svetu. Ker 
veHroo odimjo, so izredno velik proizvajalec 
svinjskega usnja in največji izvoznik svinj
skega po·Lizdelka ·ozirooma svrnjsk·ih <podlo,g. 
Težko je ocenjevati njih·ov izvoz., ·čeprav so 
skupno z Japonci zasuli svet s tem polirz.del
kom. Najbrž je res. da podlo·g ne proirzvaja
jo Kitajci in Japonci do·s.ti manj 'kot v.zhod
njaki, da pa jih ogromno izvažajo. 
Precej nejasne informaaije dobivamo tudi o 
že vpeljani proizvodnji drug·od na Daljnem 
vzhodu, pri čemer pa nas neprijetno prese
nečajo tudi .premaloo popo-lne informacije o 
namenih Tajvana, K!o-reje in Hongkonga, pa 
naj gre !bodisi za :proizvodnjo svinjskih ve
l·urjev alii :pa za konfekcLcmiTanje istih. Na 
vsak način je to· :področje z O·Zirom na izred
no ceneno del'cvno silo za na·s še toHko bolj 
pomembno, saj je naša, že itak slabša kon
kurenčna sposobnost s pojavom ko111kurentov 
s tega podro•Čj·a še bolj prilzadeta. V najbližji 
prihodnosti pričakujemo s tega področja več 
jasnej.ših informacij o tej konkurenci, saj 
na1s bodo o tem obvestili ljudje, ki tja po
slovno v zadnjem času v.se pogosteje po1u
jej.o. 
In kaj reči o Jugosloovanih?! Poleg treh slo
venskih usnj.arn (od katerih UTOK vedno 
gostuje na KOTEKS-TOBUS razstavnem 
prostoru) je bilo še precej na,ših ZJunanjetr
g.ovins:kih ot,ganiz.acij :prtsotnih v Parizu, ki 
so poleg drugega ocenjevale Vlsaka zase tudi 
možnost plasmaja •svinjskih velurjev ,jn kon
fekcije iz svinjskega velurja. Za nas bo si
gurno merodajna le naša domača lastna oce
na, tako ·glede ocene plasmaja za naslednje 
obdobj-e k·ot tudi glede naše kvalitete in kon-
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kurenčne sposobnosti vis-a-vis o,s,talim pro·
izvajalcem. 
Z veliko rprep'fi.čanostjo pa lahko zapišemo, 
da smo Jugoslovani, zlasti še Vrhničani še 
vedno največji in najpomemibnejši proizva
jalci svinjskega oblačilnega velurja, da pa 
nas s :kvalLteto naši konkurenti vse vztraj
neje lovijo oziJ:"oma so nas Madž·ari že do
segli in da :bo potrebno z ve1i~o znoja kva
liteto tudi polbo1jšati, da bomo l1ahko z na
strni vi1sokimi cenami na svetovnih trgih s 
tako ogromnimi koHoinami ·tudi ostali. 

Andrejev dom 
na Slemenu 

M. F . 

Z udarniškim delom in lastnimi sredstvi so 
člani Tovarne usnja šoštanj 1952. leta zgra
dili planinski dom na Slemenu nad šošta
njem. Vrsto let j•e dom uspešno upravljala 
Planinsko dnuštvo TUŠ, vzdrževanje in pre
voze pa je vršilo podjetje. Po ukinitvi Pla
ninskega društva· TUŠ, se je ustanovno Pla
ninsko društvo šo.štanj, ka.tero je ,z domom 
UPTavljalo še do leta 1968, ko je zaradi ne
rentabi1no•sti (ukinitev uslug s strani TUŠ) 
prešel dom v zakup. Zaradi naj,emnine, ki 
ni krila niti stroškov vzdrževanja, je za,čel 
dom PI10!Padati. Vprašanje doma se je posta
vilo .pred de1avce na samoupravnih jedrih, 
kj·er so se enoglasno odločili, da dom ponov
no .pr€'V!Zame TUŠ. Po dolgotrajnih razgovo
rih s Planinskim dru!Štvom Š·oštanj nam je 
uspelo dom zopet dobiti, in si.cer brezplačmo. 
Za vse lju:bitelje planinstva, !katerih prav 
gotovo ne manjka tudi v naši OZD, navaja
mo nekaj zna,čilnosti v zv,ezi .z lego in polo
žajem Andrejevega doma. 
DOM NA SLEMENU ·stoji na nadmorski vi
šini 109'6 m. Do njega pelje k šoštanja do 
Zavodenj asfaltirana ces.ta, od tam dalje pa 
dobro vzdrževana makadamska ·cesta. Cesta 
ima repuJbliški pomen, saj povezuje šaleško 
dolino .s črno na Koroškem. Dom stoji na 
pomembni točki, saj mimo :njega potekata 
tako slovenska ~ort tudi evropska rtransver
zala. Sko·zi prečudovite gozdove S'O možni i!z
leti na Uršljo goro, Smrekovec in v bHžnjo 
okolico. Ob lepem, sončnem vremenu se nudi 
prekrasen izlet v del Šaleške do,line in Sa- , 
vinjske ravnine. Za ljubitelje čistega zraka 
in planin predstavlj:a Andrejev dOiffi na Sle
menu ideaLno Lzletniško in počitniško t.o.čko. 
Zaenkrat je ·opremljenih le 10 ležiš·č, vendar 
pa bodo sčasoma na razpolago še ostala le
žišča. 1Skrupna kapaciteta doma znaša ca. 70 
ležišč, in sicer v .samem domu ter v depan
dansi. Ležiš·Ča so nameščena v ·prijaznih, 
okusno opremljenih sobah, nekaj pa j-e tudi 
skUil)inskih. 
Planinci imajo seveda vse ugodnosti, katere 
predpisujejo njihova .pravica. 
Vabimo vas, da obi-ščete Andrejev dom, se 
naužijete svežega zraka, ·O'kusno pripravlje
nih jedil in dobre kapljice. Z. M. 
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2. seja 
izdajateljskega 
sveta glasila 
U·snjar 

V mesecu oktobru se je .izdajateljski svet na
šega glasila sestal na svoji dTltl'gi seji, da bi 
ug!C'to·vil in o cenil, kako »Usnjar« i-zpolnjuje 
svojo nalogo obveš·čanja v združenem pod
jetju IUV z ozirom na naloge, ki jih določa 
Te,meiljna vsebinska zasnQva. 
Splošna ocena je bila, da je naše glasilo na
pravilo p~ecejšen napredek .tako po svojem 
obsegu kot po vsebini, vendar pa ima glede 
na v·sebino še vrsto .pomanjkljivosti, ki pa 
so tudi povsem olbjektivnega značaja. Sker 
pa je napravljen velik ko·rak naprej glede 
z2stopanosti posameznih TOZD v samem gla
siilu in so le ;r,edke števi1ke, v katerih ne bi 
bUe le-te vse za,stopane. Neobveščenost v po
sameznih TOZD je največkrat odra.z nez,a
dostne zavzetosti po,sa:meznikov, do pomanj
kljivosti pa pride tudi zaradi še ne povsem 
ustaljene organiziranosti na ravni naše 0\ZD. 
En:a prejšnjih pomanjkljivosti Usnjarja je, 
da predvsem .piše o rtem, kaj se je zgodilo 
in premalo o t~m , kaj bo, kajti le tako bi 
lahko pripomogel k oblikovanju odločitev, 
kar pa je tudi bistveni namen vsakega in
formiranja. Vendar joe izdajateljsiki svet ugo
tovil, da· gla·silo, ki i:zhaja le enkra·t mesečno, 
takih informacij ne more pravočasno posre
dovati in '" ta namen obstojajo v podjertju že 
dTltl'ge direktnejše metode in oblike informi
ranja. Ena od pomanjklj,Lv·osti j'e tudi pre
ozek krorg sodelavcev našega glasila, saj stal
no ne s1odeluje niti 10 zaposlenih, enak•o šte
vno se pogosteje pojavlja s svojimi .prispev
ki, med temi pa so le redki posamezniki i,z 
vrst nepo·srednih .proizvajalcev. Prav na tem 
področju se bodo morali še :posebej angažl·
rati ta·ko člani izdajatelj·skega sveta kot ured
niškega odbo·ra, da bodo lahko svoj·e misli 
posredovali v Usnjarja tudi Usti, ki so sami 
nevešči pisanja. Dejansko glavno breme pade 
na odgovo:mega urednika, kateremu pa kot 
honora,r.nemu sodelavcu ne mo·remo in tudi 

Slerne nad. šoštanjem 

ne ibi smeli prepustiti vso odgo'Vornost. Ugo
tavljamo, da doprinos vseh družbenorpoli.Uč
nih organov v podjetju k našemu gl,as.nu ni
kakor ni 'Zadovoljiv in bi le-ti moraJi precej 
več prispevati k njegovi vsebinski izpopol
nitvi ter nj.egovi kritičnooti in kakovo·sti. 
Na koncu so se člani izdajateljskega sveta 
kot edinega, organa v podjetju, ki deluje na 
področju informiranja, dotaknili v svojli raz
pravi tudi splošne informiranosti v naši de
lovni organizaciji. Glede na to, da glas,iilo 
Usnjar kot informator na ravni zdru.ž,enega 
podjetja ne more zadovoljiti vseh pot~eb in
formiranja v posameznih TOZD, je izdaja
teljski .svet ·sklenil, da predlruga v.sem druž
benO!polLtionim organtzadjam in samouprav
nim organom, da le-tri. podajo oceno obvešča
nja v vseh naših TOZD in na osnovi ugoto
vitev dajo tudi svoje .predloge za izbo•ljšanje 
informacij. Pomembnejšo vlogo pa bodo mo
rali pri tem imeti tudi or,gani samoupuravne 
kontl'ole, č-ep~av se moramo zavedatd, da smo 
glavni no·s:ilci informacij mi sami. 

A.K. 

Naš portret 

Izbrali smo g.a za["adi njegove dvajsetletne 
zvestobe podjetju in da bi O·Svetl:ili s·krivnorst 
n~egovega nasmeha. Pravzaprav bi te,mu ju
bileju dodali lahko ·še kaka tri leta, ker je 
tov. KUPLJENIK ALOJZ že .pred ustanovit
vijo Modnega ·Čevljarstva ROŽNIK delal v 
čevlj ·aTskli delavnici, Lz k!atere .se je razvilo 
to nov•o .podjetje. Vedno dober in :prizadeven 
delawec je :pomagal voditi podjetje, saj je bil 
doLga leta član delavskega sve,ta ali uprav
nega odbora. Prehord i,z čevljarstva na izde
lovanje usnjene galanterije rzanj ni bil pre
teža:k, ker je dobil delo v sikladišču umja, 
kar je povsem ustrezal:o njegovi strokV'Vnosti. 
V teh letih mu je s trdim delom ob pomoči 
stanovanjske zadTIUJge Dom, Podrožnik in 
podjetja Rožniik uspelo zgraditi' lasten dom. 
Kadar govori o svojem ·življenju, se neneho
ma smehlja, kakor bi bilo to' le ena sama 
velika zabavna šala. O, pa njegov•o življenje 
ni biLo 'Vedno rožnato. Rodil se j.e leta 19·2~ 
v šma["jeških topLicah v kmečki družini z 
des.etimi otvo•kii in se je zato moral izučiti 
čevlja.rske obrti. Med vojno je bil čevljarski 
pomočnik, hlapec in viniča:r, 1kakor je nane
slo. že v letih 1942 dn 43 je hodil v parti
zansko delavni•co popra·vljat in delat čevlje. 
Dne 218. 8. 1943 pa je odšel k partizanom, ker 
se nd. hotel vdtnjati domačim hlapcem - ta 
belim. Vendar mu tudi tu ni 'bila s~e.ča ved
no ob strani. Dne 9•. 5. 19·44 ·so ga osovraženi 
»ta beli<< ujeli rtn ga• .zaprli v Novem mestu, 
kjer je dočakal svobodo. Po osvoboditvi se 
je op rij el ·čevljarske stroke in delal nekaj 
časa na Dolenjskem, pa v Ljubljani in z;orpet 
na Dolenjskem :Ln ·šele od 2. 4. 19r52 za vedno 
ostal v Ljuibljani. V Ljubljani si je ustvaril 
družino in dom, venda.r .ga srce še vedno 
vleč.e domov na Dolenjsko. S ponosom in 
i!S-lcreči.mi očmi pri!poveduje, ka~o si je z 
lastnimi TO'klfimr napravlil v rodnem kraju 
majhno hišico, 'kamor se :bo verjetno po upo
kojitvi preselil in kamor se že sedaj hodi 
odpočivart;. Njegovo t~do delo mu je rodilo 'Sa
dove, zato njegov hudomušni nasmeh, ki bi 



ga skoraj lahko smatrali za malo sram-ežljJ
vega, kakor da bi se ·čutil krivega, ker mu 
je Ž•ivljenje toli'ko poklonilo. 
Zelo se veseli uspehov, ki jih je deležna Ga
lanterija, kajti še predotbro tse spominj1a ne
uspehov !POdjetja Rožnik in težkih časo·v ki 
so pestili Galanterijo, predno se je uvelja
vila. Želi, da bi se celoten kolektiv Galante
rije še b olj zagrizel v delo in žel še večje 
usjpehe, kajti dobm ve iz lastnih iz.kiušenj, da 
le trdo delo privede do z.ažeijenih ustpehov . 
ž eli,mo, da bi t ov. Kupljenik š·e dolg·o delal 
med na,mi in nam s svojim nasmehom kot 
žarek svetil na vesele Ln žalostne ure. 

M . l. 

Prišli - odšli 

V mesecu septembru 197:5 se je ·v Indus-trij•i 
usnja Vrhnika zaposld.lo 99 delavcev, 72 de
lavcev p a j.e nehalo delati. 

a) TOZD usnjarna Vrhnik.a : 

prišli : če do Bmic, Simo Cvij anovic, Sa'liea 
DujC!Jkovic, Miro G r dadolnik, Milovan Ja
njic, Cvetko Kasteli·c, Vinko Košir, Miroslav 
Maksimo·vic, Nada Meznaric, Vida Novak, 
MaTija O blak, Janez Podgornik, Vladi,mira 
Ponikvar, Nedeljka Ramošev.ac, Bogdan Rup
nik, Rastim Sa1grkov,ic, Marija Sečen, Vida 
Skeljd.c, Dragica Todic, Jelka Tomaševic, 
Andrej VeDbič, Blanka Vučic, Ljuba Zamuda ; 
s 1služenja vojaškega r ·oka sta se vrnila Bran
Jw Jer.a,m in Urban žirovnik; 
odšli : Slavim Bajec, Miro Oo·sic, Staša Draš
ler, M.arij,an F·iLipič , Jože Grom, Franc Hle
bec, SilV'o Hozjan, Franc Ko•va·č , Rado Ko
vačič, Jankco Markelc, Andrej Osredkar, Mi
Nsa:v Pavlovic, Stefan Petrov,čič , Zdravko 
Pilipovic, Lnes Rančov, Borut Toth, Bogdan 
Trinkaus, Anton Vehar, Branko· Zajc, Mari
jan Zajc, Milan žniderič; 
na služenje vojaškega :poka so šli: Vinko 
Bizjak, Rajko Cvij1ic, Janez Gutn~k, Milan 
Ristovic, Janez Samotorčan, Alojz Tav·čar, 
Marko T·omiC ; 

b) v skupnih str okovnih službah se je za
puslila Emilijana Krsnik, delati pa sta .pre
nehali Olga Možina i!n Helena Sečnik ; 

c) TOZD usnjarna šmartno : 

p1'1išli: Alfred Bučar, A1ojzija Dolanc, Zden
ka GroboUše'k, Dragic.a Kukiolja, Nada Kuta
njec, Grazyna Lavrič, Rozalija Mandelj, Juro 
Matijevic, Slavka Mulh, Zdenka Omahna, 

. .. in še en motiv i z prijetnega tovariškega 
srečanja 

S s1·ečanja v šoštanju 

Ida Oven, Janez P evec, I van Pihler. Danica 
Pivec, Ana Planinšek, Marija Prašiček, Ma
rinka Sluga, Magda Sušnik, Hajro Škrijelj , 
Saida Šk'l'ijelj, Nikola štikovac, Marija To
plak, Alojz Vrho·vec, 
odšli: Franc Brunček, Rafael Oelestina, Ju
stin Doblekar, Janee.: Grom, Milanko Jolic, 
Zdenlka K.ra,čan, Alojz Lokar, Srečko Marolt, 
Franc Omahna, Bre.da Perme, Zdenko Ulča·r, 
Hermina UDalilJkar, Alojz Vrhovec, 
vojaški :rok so šli služit : Zlatko Berčon Mar-
jan Čož, Dra·go Prelogar ; ' 

d) TOZD Igrad V rhnika : 

- opekarne : 
prišli : NikoJaj Do brovoljc, Rajk.o Mesec, 
odšli : Rifat Te;pic; 
- gradbeništvo : 
prišli : Slavko Blagojevic, žarko Boric, Bran
ko Brus, Bor:is Buha, Milenko Cvišic, Jernej 
Draš~er, Nurija Delic, Novak Galic, Miodrag 
Gvenc, Huso Has ific, Mile J .wric, Jože Japelj , 
!·smet Kasic, Djuro Kaurih, Dju.adj Kneževic, 
MihajLo Lajic, Juvo P ezic, La:var Račic, Mi
livoja Tubic, Mile Vujic, MiLo·rad Z•ubovic, 
s •služenja voj a,ške.ga roka se je vrnil : Slo
bodan Zec, 
odšli:: Ismet Bečirmric, Izet Ribo, Ranko •Stoj
niC, Jože V:idic, 
vojaški m k je šel služit : R-efik Aličajic ; 

e) Iz TOZD usnje-plast in maloprodajne 
mreže v Ljubljani nismo prejeli poda.t.Jmv; 

f) TOZD tovar na u snja. šoštanj : 

prišli : Stjepan Baksa, Fata Bešlija, Dar,ko 
Blatnik, Marta Gostečnik, Bahr ija HaHlovic, 
Branko lv anovic, Jovo Jo vic, Ljubo:mir Jo
vičko·vic, Ma,rija Krga, Mito Kukic, Fra.n.či
ška Kumprej, StjeiPan Ladi:lm, Zvonka Ma
tjači.č, Nedelj:ko Mak:simovic, Božena Men:ih, 
Mijodrag Mijatovic, Franc Oder, P er.o Os.to
jic, Milan Panovk, Radovan Ra.dosavljev ic, 
'IIomi•slav Rado!Vanovic, Dragan Stojanovic, 
Zdra,vko Stropnik, Milena Vert•ot, Bahira Zul
fic , Baj.ro Hali1ovd.c, 
·odšli: Smajo Alic, Marija Jelenko, Aljo Ka
rahamovic, Omer Karahanovic, Mito Kwkic, 
Ana Malenšek, J ela Meseldjija, Mevludi.n 
Mu.ikic, Marko Nikic, Branko Podgo.ršek, 
Ivan:ka Polanc, Drago Potočni:k, Bogoljub 
P r·ekajski, Stanko PDistovšek, Milivoj Rado-

savljevic, Rudolf Selic, Ruža školc Dragan 
~w~~~ , 
vojaški rok sta šla služit Rajko Krulaj in 
Florjan Mežnar. 

Zaposlili so se .tudi štirj e vajenci : 
- Gre.gurka Marija in Perko Majda za dz
de1ovalke usnjene konfekcije, 
- I.steruič Brani,sla·v in Miklavčič Raj·ko za 
stmjnega ključavničarja. 

J. B. 

Zahvala 

S piWim oktobrom 1975 je razdružil svoje 
delo v OZD IUV dtpL ing. Urbanc Bogdan. 
Tov. U:Pbanc je bil član uredniškega odbora 
glasila »Usnjar<< od ,začetka. 1zhajanja pa vse 
do 716. •Številke. Bil je eden izmed najaktiv
nejših članov uredniškega odbora. 
Za njegovo uspešno delo 'Pri obl!iikovanju na
šega glasila se mu ~skreno zahvaljujemo in 
mu želimo veli'ko delovnih uspehov na no
vem del-ovnem :mestu. 

Uredniški odbor 

~ 

Se so ljudje 
med nami! 

Pismeno iskrena zahvala vodsbvu Usnjarne, 
odboru za medsebojna ra,zmerja Usnja·rne 
ter vsem tistim članom delovne skupnosti, 
ki so s svojim humanim in ·čustve'Thi:m podvi
gom dokazali rea1no,st poštenosti. 
OdohriU in dodelili s te nama stanovanje, za 
katerega vam vsem v imenu žene Angelce 
in mojem - lepa in tisočera hvala. 

Marjan Kubot 
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Rojstni dnevi 
upokojenih članov 
v novembru 1975 

a) TOZD usnjanw Vrhnika: 

Andrej Caserman 68 let, Franc Fatur 63, Ja
nez Jerina 6•9, Francka Jesenu·vec 61, Marija 
Kapfer 77, Francka Klemenc 66, Leopo.ld 
Nadlišek 77, ing. Branko Prinčič 65, Jože 
Pui'kart 66, Jo~efa Slak 56, MaDija Svete 45, 
Janez švi·gelj 6:6, Ivantka Tomši1č 62, EHzabe.ta 
VelkaJvrh 83, Marija Velkavrh 63, Stanislava 
Zorc 58 let. 

b) TOZD usnjarna šnw1·tno: 

Andrej Koren 71 let, Walter Kolarič 65, Leo
pold Merzel 64, Zora Strman 74 let. 

Veselo mzpoLoženi smo biH že p1·ed 
pričetlvom srečanja. Na poti iz vegetabiLnega 
v krom oddelek TOZD TUŠ 

Prvič na dvorišču TOZD TUŠ 
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c) TOZD Igrad Vrhnika - opekarna: 

Karol Pav1ovčič 7.9 let. 

d) za TOZD usnje plast in malopmdajna 
mreža v Ljubljani nismo prejeli ,podatkov. 

e) TOZD tovama usnja šoštanj: 

Ivan Atelše'k 73 let, Franc Drev 48, EdvaTd 
Eder 71, Ivan Hliš 70, Andrej Koren 64, Ru
di Kresovic 5·3, Martin Lo·čan 60, Ma·rt.im 
Mravljak 57, Franc Nadvežn•i'k 74, Anton 
Plankl 72, Franc Rajšter 73, F.ranc Ramšak 
57, Ivan Savi·c 64, Franc šeDdoner 615, Franc 
šumlj.ak 73, Ivan Tekavc 5>2, Martin Vrečar 
70 let. 

Isk •rene čestitke! 
J. B. 

Primeri poškodb 
pri delu v TOZD 
Usnjarna Vrhnika 

V devetih m esecih letošnjega leta se je pni
petHo v TOZD usnjarna Vrhnika že 59 po
škodb pri delu. Do njih je pri·šlo iZa•radi raz
ličnih vzrokov. Š€ vedno med njimi prevla
duj.eta neznanje in kršitev vamostnih pred
piso·v. Za razmi:šljanje, z željo, da se podobni 
prtmeri ne bf več dogajali, posredujemo tri 
primere poškodb pri delu. 
Prvi primer: na >stroju za brizganje se je 
pošlmdoval delavec, ki ima eno leto pred
hodne dobe zaposlitve na tem delovnem me
stu. 
Ko je iZJpraznil vo•zi,ček je le-i-ega odpeljal na 
drugo stran stroj-a, kjer je sodelavec pobiral 
k•ože ,g telwčega traku. Med raZJgovo.rom s so
delavcem je opazil, da je na transportnem 
va,lju vrvic nekaj barve. Segel je z roko .pod 
vrv~cami na vlečni valj. Pri tem pa s·o mu 
vrvice zgrabile roko i:n jo povlekle med de
lovni valj in varovalno pločevino stroja. Na 
srečo je to opazila >SodelaVika na sosednjem 
s:troju. Izključila je tra>Il!Sport vrvic. Za re
šit·ev roke so morali posredo'Vati obratni klju
čavnilčarji. 
Iz navedenega je razvidno, da se je poškodba 
pripetila zamdi grobe k1"Šitve varnostnih 
navodil, ki prepovedujejo poseganje z 1·oko 
aLi z drugim deLom telesa v nevarno območje 
strojev in naprav med obratovanjem. 
Delavec si: je pri tem poškodO'Val podlaht 
roke. 
Drugi primer: Na .s.t!'oju za lepljenje kož se 
je pripetila poškodba delavca. na sredeči na
čiu1. I,z sušilne komore je s kovinsko kljuko 
izvlač€'Val •okvi'rje. Pri: tem mu je kljuka 
spod~snUa, zato je padel v:nvratno in s hrib
tom ra2Jbil steklo v ·okv:irju, ki je 'Visel na 
tračnici izven sušilne komore. 
Do rpoš;Jmdbe je prišlo predvsem zaTadi tega, 
ker je bilo v sušilni komori: premalo o'k'Vir
jev, zato jih je moral delavec izvla.čevati z 
Ulporabo ;kljuke. če bi v sušilni komori bilo 
dovolj okvi·rjev, uporaba 'ko'Vinske kljuke ne 
bi !bila po>trebna. T,udi kljuka za i·z'Vlačeva
nje ni pov,sem ustrezna. Posledica nezgode so 
bile ureznine v hrbet. 
Tretji primer: P.ri delu >S' kompresorjem si je 
delavec poškodoval stopalo noge na sledeč 
na.čin. Med uporabo pnevmatskega vrtala se 
mu je iiZ !kovinskega podalj•ška snela ·gumi
jasta cev. Zaradi delovnega tlaka v kompre-

Tako je bita povz1·očena poškodba Toke -
POSEG V NEVARNO OBMOČJE STROJA 
V ČASU NJEGOVEGA OBRATOVA.NJA 

Ali obstoje nevarnosti samo za varilca? Ver
jetno od deLavcev v vzdrževalni dejavnosti, 
ki vm·'ijo aLi pa sodelujejo pri vm·jenju, ni 
nikogar, 'ki ne pozna nevarnosti pri tem deLu 
in zahtev za praviLen in vaTen način dela 

sorju je gumijasta cev s ,Jmrvins:kim !podalj
škom začela •Opletati. Ko jo joe dela.vec hotel 
prijeti ga je leta močno udarila rpo· stopalu 
noge. 
Do nes1·eče je pTišlo zamdi tega, ker gumi
jasta cev ni bila praviLno pritrjena na ko
vinski podaljšek, to je z objemko, pač pa je 
bila pritrjena z žico. 

P. P. 

Varstvo pri delu -
" TOZD TUS 

Od 34 poškodb, katere smo zatbeležili v de
vetih mesecih letošnjega leta, je bilo nekaj 
tudi takšnih, ki predsta'Vlja}o po svoje zanli
mivost in kažejo na napake pr1 samem deru. 
Tako je de1a.vka pri brusiine:m stroju ob 
:nohta na desni roki, kerr jo je delavec vanj 
potisnil zaradi previsoko dvignjene zaščite. 



»Kar je za domačo uporabo, je že dobro«, 
tako menimo običajno. V tovarni »Zaradi 
predpisov« ni vse dobro. Srečali smo ga pri 
deiu na tovarniškem dvorišču. Poiskušajmo 
ugotoviti, kaj vse ni urejervo na tej krožni 
žagi, toda ne zaradi predpisov, pač pa za 
dosego večje vm·nosti posluževalcev in slu
čajnlo mimoidočih. Ali je vaša krožna žaga, 
ki ste jo sedaj ali pa jo boste še uporabljali, 
bolj varna? 

Kljub temu, da j·e bila delavka uv·odoma 
seznanjena .z va,rstvom tpri delu, ni zadosti 
paz.ila na ,stroj in previsoko dvignjeno zaš·či
to. Zaradi tega se mora vsak delavec prti 
stroju predhodno redno prepdčati, če so vse 
varnostne napraJve na svoj,ith mestih, prr-avilno 
nameš,čene in brezh~bno delujoče. 
Tudi VZJdrževalci pri •svo jem delu nemalo
krat ,zanema•rijo varnost in prevtdnost. Taiko 
joe elektrilkar z vajencem prestavljal elektro
motor s pomočj·o lmvdnskega droga. Pri ;tem 
se je motor popeljal po drogu in elektrikan:-
jru po·škodoval noht na kazalcu desne roke. 
Vestna delavka v lužarni si je obribala obe 
nogi pod kolenom, ker je zaradi na,glioe za
nema.rila uporabo potrebne osebne varovaLne 
opreme in je namesto dolg•ega predpa•snika 
tn zaščitnih hlač, delala v halji, š'lmrnjdh in 
krajšem predpasn~ku. 
Nepravilno zalaganje ·okovja lužiLnega stroja 
z zagozdami in nahajanje v prr-epovedanem 
območju je povzl'očilo, da sj je delavec po
škodoval ,glavo. 
Poleg navedenih primel'OV vsekakor obstaja 
še dosti po•šlmdb, za katere so !krivi ta·klo· ne
posredni upravljalci' strojnih naprav kot <tudi 
ne dovolj hitro odpravljaJ:1!je pomanjkljivosti 
s strani vzdrževalcev. 

Kdor se zaveda, da njegova varnost zavisi 
predvsem od njegovega odnosa do dela, upo
rablja pomagala osebna zaščitna sredstva 
in izvaja v sa pr'edpisana navodila za varno 
delo 

~sekakor pa do poškodb ne bi prihajalo tak'O 
pogosto, če tbi se vsa~a nezgoda, ki pa se ni 
sprevrgla v poškodbo, takloj javila tako nad
rejenim, :kot tUJdi službi varstva pri delu. 
Klju:b vsemu :pa še nadalje obstajajo po
membni činitelji preprečevanja !POŠkodb di
scipliniranost, zbranost pri de1u in upošte
vanj-e va:m·ostnih predpds.ov! Z. M. 

Mrtvim 

Li:srtje odpada in sivi oblaki 
kakor temne misli preko n ·etba hitij.o ; 
v jesenskem vetDu trepe,čejo tplameni sveč, 
ki mrtvLm v spomin gorijo. 

Kaklorr- plameni trepečejo srca! 
Spomini na dra;ge, ki jih več ni, 
ki zemlja za vedno j'ih .kri:je, 
odpi:raj1o še ne zaceljene rane! 
Spomini na vse, kt v boj.ih so padli 
~n v ječah pomrli! 
Spomini na matere, 
k1 so v ljubezni do otr.ok izgorele 
in na očete, na nj.ihove od dela ,zgarane dlani, 
na nj:ihove, od tq>ljenja zgubana lica. 
Na prijatelje zveste, 
na ;sestre tn brate, 
na vse. k!i smo z njimi ljubezen delili! 

Oj, vi predragi! 
še vedno, k!ot včeTaj, med na,mi živite ! 
Med nami živi<be ,:Ln boste živeli, 
dokler v našth srcih na vas bo .spomin! 
Za vse, ki vas ljubijo, 
še 'Vedno ste živi, 
saj za ljUJbezen ni ne daljav, 
ne pr.egraj, ne prepa:dov! 
Da, nitke lj;u:b.ezni, v •srcih stkane, 
'se·žejo preko smrti gmbov! 

2'.a<to ste, o dragi, še vedno med nami ! 

Listje in cvetje na jesen odpade 
in vsalko leto •se v ·pDst spremeni! 
A na pomlad iz te prsti vzklije 
na milijone cvetov!!! 

I. M. 

Razpni ljubezen krila 

Kaj se skrivaš vsa pon]ZJna 
kakor cvet vijolice? 
Kaj ne veš, da milijoni 
bolj kot kruha te žele?! 
Toplo kakor sonce .gr.eješ, 
up vseh dobrih si ljudi, 
ti cve<tov najlepša cvetka 
cvet, ki v src1ih le žari! 
Sleherno srce človeško 
tVloj ih žarl{]OV si želi. 
Srečen, koga['l si izbeDeš, 
lmmur zvesta •sestra si! 

Razpni, razpni ljubezen krila, 
kot pti1ca nesmrtna 
objadraj ves svet! 
V srca človeška .sreče natrosil 
V slehernem kraju 
vzcvete naj tvoj cvet! 

I. M . 

Nov dan 

Ko tihi .spev jutranje zarje 
zaplaVla ·čez sinje nebo 
in zvezde ugašajo, .ka:knr življenja, 
da znova, kot misli, 
se v ,zarji večerni rodijo; 
taJkrat bi zapla;val, kot :ptica, 
svobodno čez •S •snegom odete planine 
in ·čez, v .mraku speče, doline, 
čez resna polja, Uhe gozdove, 
čez mesta vasi. 

In zaklical bi z ,glasom 
do zadnje vas.i seg-a.j ·očim: 
Vstanite, vstanite ljudje! 
Na delo, nov dan .se nam vsem je rodil! 
Dan, ki le enkra.t rodi se 
in enkrat uga•Sine! 
V:stanite, vstanite ljudje, 
da dneva lepot ne prespite! 
Vstanite, nov dan va•m sonce prinaša 
in srečo, ki si taiko jo že!Lte. 
Glej.te, v soncu novega dne 
sreče cvetovi žarijo 
za Vlsakega, tki j•ih je vreden 
in 'ki si jih zna poiskati! 

Nedeljski izlet 

I. M. 

v deviško naravo 

Pepe je bil ,pošteno utrujen od celotedenske
ga dela in zaželel si je, da ·si odpočije telo 
in duha ter •Si. kolikor to·li!ko na,ravna ra·z
rahljane živce. Mi,sli so mu :pohitele v go:z,d 
in na zelene trate, kjer ni vonja po kožah, 
žveplu, amoniaku i·td., kjer vlada bla:ženi 
mir neoskrunjene prir.ode. 
Izbruhnila je te~ko pričakovana nedelja. Pe
pe je postrojH svojo družinice : ž·eno, hčertko, 
Fifija, jih strpal v fiočka in že so odbrzeli 
sreči in blaženemu mku v objem. K!o se je 
prebil ilz mesta - kar ga je stalo nekaj prask 
na »~plehu« in nekaj ko·zjih molitvk, je pri
škrtal na makadam. Luknja pri l'U'knji in luža 
pri luži je bil ves okras uboge makadamske 
cestilce. Ubo,gi fi'oko je šklepetal, kot da mu 
bije zadnja ura. Pepe je stiskal ZJObe in vo
lan, žena je lovila v .pest plombe i;n sinočnjo 
večerjo, nadebudna hčerlka je jokala, kakor 
da igra :simto Jedec·, F.ifi pa j1e z obupanim 
glasom naznanjal ,svoj .skora.j•šnji pasji konec. 
Po nekaj kHometri'h .so zavili prek še nepo
košenega tmvnika- v .gozdič in .se utalborili. 
Fičku so dali krvavo p11isluženi !POČitek, 'sami 
pa so prist01pili k realizacilji vikenda. Ata 
P.epi je navlekel drv in po dveh urah udar
niškega dela je že plapolal 'krmežljav pla
menček. Drva - ne ata - 1so bila namDeč 
mokra in je Pepe po-rabil ves ·razpo·lo-žlj,i:v[ 
papir, tudi toaletnega, da jih je ;pri!pravil do 
.tega, da so se .s pomo-čjo kisi:ka :pričela spre
minjati v dLm in pepel. Okoli .poldneva so že 
zadlišali čevapči:či , zadišala pa je tudi nade-
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budna hčerka - šest let je že imela revica 
- in bilo je hudo narobe, ker .so predhodno 
po~rabili ves toaletni papir. Zaradi te nezgode 
se je vnel eden tistih sladkodonečih družin
skih prepirčko·v in kot ponavadi vsega krivi 
ata ,ga je končal tako, da je osmukal mlado 
lipo in [}Jjene liste upo.rabil za >>nebodiga
treba« opra•vHo. Tako je z narav.nimi elementi 
nadome·stil izdelke slavne Sladkogorske. 
čevap6či so telmili vsem. tudi Fi1fiju, ki se 
je, v.sega sit, zapodil za koikošjo družino z 
bli>žnje kmeti•je. Dve se mu je .posrečilo spra
viti na oni •svet in .arta~ Pepi hi jih tudi DS:ku
bil in opržil ter spravil pod svoj-o kožo, da 
se ni pojavila višj•a sila v •obliki Tazja:rjene 
kmeti'ce; kar z vilami je med vikom in kri
kom prihitela na nedolžno družinico. Seveda 
s·o se skregali in morali so; rew•č-ki, vJ."l1iti ko
maj prihorje:ni plen. Prihrumel je še kmet 
in treba je bi1o ·s;poikati šila in kopita; na 
licu mesta- so pusrtili le pr•azne konzerve, po
mečkano traV'o in listje, s katerim so očedili 
hčenk•o. Pepi je bil razjarjen, da je spremi
njal barve kako·r kameleon, tudi ostali člani 
hišnega TOZD so bili ogo11čeni. Je to pra
vica? Clovek .s•e še odpočiti ne more, kako-r 
bi se rad! 
Oddr-drali so dalje po oguljeni cesti in 'U!Sta
vili ob potočku, k•i je leno žubo-rel med gr
movjem. »Bomo imeli vsaj vodo pri roki, 
kajrti piva in vina je zmaDJj.k-alo,« je strokov
no ugotovila in pribila marnka Zefka. Pa se 
ji je kmalu rarzpotegnil obraz, kakor da je iz 
ela.stike četrte •kvalitete; b~stri poto·ček je bil 
namreč •okrašen kakor -novoletna jeLka. Praz
ne .J_mnljerve, stari -čevlji, polivinil, crknjeni 
mački, stara kolesa, S!Ploh ·vse si lahko našel 
v strugi, le č-iste vode, te pa ni bilo nikjer. 
Po strugi se je vlekla •sivorjava bro·ljga , ne 
ravno blagega vonja. Ta vonj je bil tako mo
čan, da je ubogo družinico pognal na neza
krpano cesti•ŠČe i.n do na1j:bližje gostilne, kjer 
so si potešili lakoto in žej·o. Je ata Pepi kar 
bolj pr;idno 1segal :po p~jači kakor po hrani 
in zato je :pOltem komaj zleze-l za v-olan. Na
neslo pa je tako, da jim je ta prelepi vikend 
pokvarila majhna nezgoda; na križišču :pred 
mestom je bil park~ran plavi avtomobil in 
njegov lastnik je imel balončke in enega med 
11!jimi je moral na:pihniti tudi ata Pepe. Po
zelenel je :kakoT vrt na pomlad in so zato 
morali shraniti avto v bližnjem skednju ter 
jo mahniti peš pro-ti domu. Ata je sicer -
še pod vplivom maliganov - govoril, da ma
lo rekreacije ne škodi, ampa-k mamica pre
mila, ta pa ni bila teh misli. Oštevala ga je 
kakor za stare Jugosla:vije kaplar rekruta. 
Ata od tega ni imel nobene zabave, pač pa 
so jo imeli m~moidoči. 
Vsa'ke stvari je enkrat konec in ata Pepe je 
ob plohi maminih be1sed in med jokom hčer
ki-ce ter cvHjenjem Fifija 1p-rislalomiml pred 
domače duri in skoznje v svoj vi·gvam, kjer 
so ga :položili na po-steljo, pa ne na smrtno, 

Sprostitev na pikniku v naravnem okolju. 
Ko se vračamo, ne pozabimo pobrati za 
seboj tudi ostanke »civilizacije« 
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ampak na njeg<lv·o, da se prespi in strezni. 
To je tudi storil, pa vseeno 1ga je drugi dan 
bolela glava. Glava ga je potem še večlrrat 
bolela, tak·o na .primer, ko ga je oštevala 
Zefka >Za v nedeljo storjeno napako, pa ko je 
moral peš v sluŽibo in ko je prišlo pd.semce 
od sodnika za pre~š'k•e. 
Da, da, izlet v neoskrunjeno nara•vo človeka 
po•živi in .pomladi in mu da novih mo-či za 
vsakdanje težave! 

Za vsakega 
ne~~aj 

I . M. 

Šd·sko -kuHm~no društvo Zvončeik v šmart
nem :pri Litiji, ki je .privabilo v treh letih na 
več kot šestdesetih prirediltvah nad 10.000 
obiskovalcev, -je zadnj-i dve leti :poskrbelo 
tudi za odrasle. Poleg -dobrih obiskov na 
koncertih in ostal•ih nastopih v avli šole, jih 
je kar 18-krat popeljalo v ljubljanska gleda
lišča . 
Odbor dr;uštva, sestal se je že v septembru, 
je tudi za -novo, četrto sezono -sestavil pester 
program, v katerem bo vsak ljubitelj kul
turnega življenja našel nekaj zase. Navedli 
bomo le prireditve, na•menjene odraslim. 
NaJjprej naj omenimo novost, ki bo marsi
koga ra~veselila. V Mestnem gledaJ.iš·ču 'ljub
ljanskem, kjer so predstave skoraj v•edno 
razprodane, nam je uspelo dobliti v abon
maju, ki bo i-mel •predstave v-edno• ob to·rkih 
zvečer, 40 vstopnic. Kdor bo želel vildeti vseh 
šest predstav, mu 'bomo radi ustregli, na ra-z
polago pa bodo karte tudi za občasne obi
skov-alce. Na sporedu bodo štiri komedije 
(Pohujšanje v do-linli šentflorja•nski, Zaradi 
inventurr-e odpl'ito, Večna mladenilča i.n Sobota, 
nedelja, ponede~jek) ter dve drami (Ma.čja 
Lgra in Mrtvaški ples). 
Ejot d!ru:go novi-teto naj omenimo sklep od
bora, da bo privabil v ·gledali-šče tudi prebi
valce iz okol~šikih kradev. Ce se bo prijavilo 
vsad 10 vaščanov v Vintar}ervcu, Podrojah, 
Kostrevnici, Jablanid ali Zav.rstn~ku, <bo av
tobus zapeljal tudi tja. Za te obtskovalce 
bomo .izbrali predstave v šentjakobskem gle
dališču, kjer i:gr.ajo nad·več •komedije in ljud
ske fugre (Lažni:k, štirideset •kamrtov, Nikoli 
ni prepozno, JakDib Ruda). 
Tudi leoos bomo nekaJj·k'I'at Dbiskali 01pemo 
hišo, z,a kar je vedno dovolj zanimanja. V 
,septembru smo začeli sezono z Gorenjskim 
sla:včkom, v načrtu pa imamo še dve komični 
operi (Seviljski brivec, štirje groblijani) in 
Rigoletta, La boheme ter Cavallerio rusti
cano in Glumači. 
In še .nekaj o domačih prireditvah. Ker so 
drage, jih bo mal-o. Začeli bomo s Tofovim 
ka>baretom »Želelli niste - :poslušajte«, na
daljevali pa z nastopi igralca Bo'l'isa Kralja, 
opernega solista Staneta Ko-ritnika, humo
rista Jež•ka, recitalom ~gral.cev gledališča iz 
Trsta oh stoletnici Cankarjevega Dojstva in še 
kakšnim ~oncertom. 
Za za<ključek pa ·še nas•lednje: zaenkrat Zibi
ra prija,ve za .gledališke obi.ske še trgovina 
Zadruga. Ko jo bodo pl'eure.dili v samopo
streŽil:)'Q•, bo to težje izvedljivo, zato ·nam bo 
ta·kra-t, če bo trelba, priskočila na pomoč tlr
g·o-vina Tr:g (Pri Le.skovou). Sker pa boSJte to 
lo.hko prebrali tudi na našili. lepak<ih, ki jih 

Zlaganje govejih kož na stol,ice v mokrem 
oddelku usnjarne šmartno 

bomo redno lepili tudi na ustre.zna mesta v 
šmarski Usnjarni. 
Glede fman-čne pomoči se bomo, kot lani, 
obrnili na samoupravne o11gane in upamo, da 
nam !boste pomagali. Obenem pa vabimo vse 
člane vašega kolek<biva, da -se odzovejo na
šim akcijah v čim večjem številu. 

B . Z. 

Zbornik praznikov 
slovenskih občin 

V novembru ho izšel zbornik Prazniki slo
venskih občin, .posvečen 30. obletnici rzma.ge 
nad faš•izmom in 30. obletnici osvoboditve 
naše domovine. 
Zbornik izdaja Skupnost slovenskih občin. 
Za pdpravo in nati.s zbornika· je bil sklenjen 
po·seben dogovor s .skupščinami ·slo•ven:skih 
obč1n in mesta Ljubljane, ki so tudi izbrale 
avtocje in nato v sodelovanju z dr:užbeno
političnimi organizacijami se,SJtaVlke verifici
ra-le. Poleg -avtorjev, ki so j:ih sestavljal~ ude
leženci NOB, •raziskovalci in poklicni zgodo
vinarji, so pri pripravi in urejanju zbornika 
sodelovali tudi drugi •ZJnanstveni sodela<Vci 
in poseben uredniški odbor. Zbo·rni:k •obsega 
poljudnostr;c~koven opis vseh dogodkov, ki so 
bili i<zbirani za občinske prr-azn.~ke in .praznik 
mesta Ljubljane, avtorji pa so po svoji pre
soji vt'kali v opisovanje tudi dogajanja pa:ed 
dogodki in po njih ter dali s tem širši vpo
gled v zgodovino na:šega I'evolucionarnega gi
banja in narodlnoosvobodilne b01~be. 

Zborn~k je pisan moza-~ dogodlwv :iJz naše 
revolucionarne preteklosti, saj po,sega z ·opisi 
praznikov IliPr. prav v čase protifaštstičnega 
b10ja v Marezi:gah v letu 19·21, spopada revo
l:ucionaQ·nega delavs<tva ·z orjunaši v letu 1924 
in revirske stavke 1eta 1934 ter prek ustano
vitve in organ:iZiiranja Osvobodiine fl'onte, 
for.mir-a~nja lpll'Vih .partizanskih enot, organi
zacij-e ljudske oblasti pa vse do osvoboditve 
in rz.adnjih bojev v drugi svetovni vojn[ na 
našem ozem1ju. 
To je prv-a publiikadja pri nas, v ka.teri bodo 
predstavljene vse .slovenske ·občine s'kozi do-



godke posebnega pomena, ki so !bili izbrani za 
občinske prazntke, in tudi rprva, ki na tak 
način obravnava in oovetljuje del naše revo
lucioname zgodovine din s tem daje bogat 
prispevek k oživljanju tradicij narodnoosvo
bodilnega boja in ~re'V'olucionamega delavslke
ga gibanja. 
Zbornik je bil i'zJbran med tiste publikacije 
v letošnjem jublilejnem letu, ki bodo imele 
poS~Vetilo, da so izdane v :počastitev 30. ob
letni·ce osvoboditve. Imel bo for;rnat 22 X 22 
cm in bo obsegal 200 strani. 
Zbornik je rezultat .priQ:adevanj vseh sloven
skih občin in mesta Ljubljane, organov 
Skupnosti in nad 60 neposredno angažiranih 
sodelavcev. 
Zel~mo, da bi ta publikacija prišla med čim 
širši krog naših de!l.ovni:h ljudi: in občanov. 
šolam iln mladini bo rzJbornik <kori·sten učni 
prilpomoček pri olbHkovanju 'zgodovine revo
lucionarnega delavskega gibanja ~n na·rodno
oS<Vobodi1ne borbe, delovnim organizacijam, 
!krajevnim skupnostim, di"užbenopolitionim 
OI1ga.nirzadjam in drugim pa naj 'b:i .služil še 
po•sebej kot spominsko da:rilo zaslužnim de
lavcem, delegatom 1dr. ob raznih spominskih, 
jubilejnih in podobnih priložnostih, vsakomur 
pa bo tudi lepa dopolnitev njegove lmj1žne 
zbirke. 
Prednaročni,ška cena zbo["nika je 100din, 
.prednamčHa pa sprejemarrno do 10. nmrembra 
1975 na naslov: Skupnost slovenskih občin, 
Ljubljana, Cankarjeva c. 5, žiro račun št.: 
50101-678-48155. 
V pričakovanju vašega na.I"očila vas Wvall'i
ško .pozdravljamo. 

S:~upnost slovenskih občin 
izvršni odbor 

Podaljšana 
sezona 

»Ti presneto vreme,<< smo se jezili celo tu
ristično sezono. Dež je padal, kakor da ima 
domenjeno na akord. Deževje, plohe, nevihte 
itd., vse se je vrstila kar na tekočem traku. 
In seveda, ker ga je vreme tako lomilo, smo 
bili za marsikaj prikrajšani. Tako smo občut
no »pod planom<< glede kopanja v odprtem ba
zenu in v naših >>bistrih<< rekah in potokih ter 
seveda na morju. Vse to je treba nekako na
domestiti. 
No, in sedaj smo pri jedru. Lepo in hvale
vredno je, da podpiramo novatorje in lepo 
bi bilo, da podpremo in na kakšen način na
gradimo tiste tovarišice, ki so >>pogruntale«, 
kako nadoknaditi zamujeno. Namreč, določeno 
število tovarišic je samoiniciativno podaljšalo 
kopalno sezono. Vsak dan ali skoraj vsak 
dan se namakajo v kopalnici, in to kar med 
delovnim časom; tako ubijejo kar dve muhi 
na en mah. Prijetno je in še plačano povrh! 
Lepo in hvalevredno je tudi to, da jim pri
stojni gredo na roke in jih pri omenjenem po
daljšanju sezone prav nič ne ovirajo. 
Nekatere tovarišice gredo še dalje in poleg 
kopanja opravijo v kopalnici še druge stvari 
in večkrat snažilka najde za zavesami kupčke, 
ki niso ravno blagodišečega vonja. 
Upajmo, da bodo omenjene tovarišice za svo
je >>izume<< in novatorstvo nagrajene, kot se v 
takih primerih spodobi!!! P. T. 

Tekmovanje 
gasilskih enot 
s področja 
občine Vrhnika 

V nedeljo, 12. oktobra, je bilo iz;vedeno tek
movanje .gasi1s'kli·h enot s podro-čja občine 
Vrhnilka. Organilza.cijo tekmovanja je izvedla 
Občinska Gasilska zveza Vrhnika. 
Organ1zacija tekmovanja je bila ,zadovoljiva, 
kljulb izredno slabemu in hladnemu v·remenu. 
Organizatorjem prilporočamo, da na·slednje 
tekmovanje organizirajo vsaj mesec dni :prej, 
pa čeprwv tudi to ni garancija, da bo vreme 
na dan tekmovanja lepo. 
Zal se je tekimovanja udeležilo manj gasilskih 
enot, kot smo pdčakovali. Niso nam znani 
vznoki za to. Naj'brž pa jih je :iJskati v •Ob
jekti\nnih težavnih po·gojih. v katerih delajo 
PGD, verjetno pa so temu ;botrovali tudi 
subjektivni vzroki. V skupini industrij-skih 
enot, ki so nastopile v tridelnem napadu in 
ta!kti.čni vaj-i, je zmagala enota IUV, TOZD 
usnjwrna Vrhn:ilka. 
Doseženi reZlulta ti: 
l. mesto- IUV -· TOZD usnjarna Vrhnika 
- 662 to·čk 

2. mesto - LIKO TOZD Borovnica - 601 
točka 

3. mesto - LIKO - TOZD Verd - 583 točk 

Dosežene ocene v'seh treh enot so dokaj niz
ke, glede na to, da vemo zlasti za na·šo enoto, 

Po osvojitvi pokala - enota PIGD TOZD 
usnjarna Vrhnika z gosti i z TOZD Smartno 

Med izvajanjem T AKTTČNE VAJE 

da je ·Sposobna doseči boljše rezulta1e. Se
veda pa sta poleg tekmovalne treme pripo
mogla k temu tudi dež in nizka temperatura. 
Za osvojeno l. mesto zasLužijo člani naše eno
te :polno priznanj-e. Priprave za tekmovanje 
so bile kratke in večkra't moten-e zaradi od
sotnosti posamezn1]{!ov, ki delajo v vseh t ·reh 
izmenah in .se niso mogli redno udeleževati 
vaj. 
Za enoto TOZD usnjarma Vrhnika ,so nas·to
pili: He1'man Ficko, Drago Vukovič . Frame 
Petkovšek, Jakob Bogataj, Matija Kociper, 
Jani Novak, Venceslav Rudolf, Ivan Rudolf, 
Valentin Gutnik. Ejo•t rezerve so bili priprav
ljeni še: Milan Umek, Jože Mesec in Anton 
Mesec. 
Za orodje in opremo je vses.ko·zi, vestno kot 
vedno, skrbel Edvard Tegelj . Ekipo· ,sta pri
pravljala Tomo Butko in Benjamin Rudolf. 
Izven konkurence je nastopila enota PIGD 
TOZD U!snjarna šmartno. Tekmo:vanje je 
obiskal tudi poveljnik Občinske ga.silske zve
ze Litija t·ov. Zupan. 
P.o končanem tekmovanju sta 'se obe nas1 
enoti sestali 'V novih družbenih :prc.storih, 
kjer .smo se pogovorili o našem nadaljnjem 
delu in ,s•odelovanju. Skupna ugotovitev je 
bila, da :se mo·ramo v bodoče še v-e·č angaži
rati na preventi-vnem področju ·in tako pri
spevati k V·ečji požarni varnosti ·naših TOZD. 
Obvezno pa moramo 'POvečati in pomladiti 
na·še v;rste, kar pa seveda ni izključno na-
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Deseta1· Ficko Herman .ie vodil ekipo prv~c, 
toda zelo uspešno. Zasluženi pokal je podelil 
predsednik OGZ Vrhnika tov. Mušič Ka1·el 

loga le gasilcev sa,mih, pa.č pa tudi vodilnih 
in vodstvenih delavcev ter ·Samoupravnih or
ganov. 
V skupini PGD je ·osvojila prv·o mesto enota 
iz Dra,gorje-Lukovica pred enoto PGD Verd. 
Uspešno je nas:tapila tudi ženska gasHska 
enota iz LIKO Borovnica, ki je najbrž edi
na ženska desetina na Vrhniškem podmčju. 
Na »Ž€n.Sk·em« podl'očju so Borovni.čani uspeš
nejši kot pri nas, ki smo pred leti ponQIVnO 
poizkušali f·crmirati žensko desetino, toda 
brezuspešno. 
Sodniška ekipa ·iz PGD Brew•vica je <>dlično 
opravila svo•jo nalogo. P. P. 

Z novim igriščem 
do večjih 
uspehov 

VDhnika. - Nogometaši vrhni·škega Usnjarja , 
ki so se v pretekli nogometni s-e•z•oni .pod vod
stvom trenerja Poldeta Haclarja odlično uvr
stili, so turdi v leto.šnje tekmovanje v zahodni 
conski Hgi dobro sta11tali. V osmih kolih so 
štirikrat zmagali, en~rat fugrali neodločeno, 
trikrat pa irz.gubili. Z devetimi ·O•s•v·ojenimi 
točkami so trenutno v zgornji po·lovici pr
venstvene lestvice. 
V moštvu Usnjarja je v letošnjem letu prišlo 
do preceJšnjih sprememb. Vrhničane so za
pustili Osterc, ki je odšel k slovenskemu li
ga•šu vevški Sla1viji, Joveškovic, ki je pre
stopil k Adriji, medtem ko je Berginc odšel 
na služenje vojaškega roka. 
Da bi i,zpolnili nastalo vrzel, je vodstvo klu
ba, ~i je zelo delavno, sklenilo. okrepiti mo
štvo pred ,začetkom tekmovanja v ZCNL. Pri
šli so Marjan RUJpnik, Brane Kužntk •in Stane 
ter Marko Haclar. Vsi izkušeni igralci, ki 1SO 
s.e že k•alili. v s1o·vens,ki nogometni ligi, med
tem, ko je 'bil Marko. HaclaT, •ki je nedavno 
postal član našega de1ovnega kolektiva, igral 
:pri ljubljan,sk-em prvolLgašu Olimpiji. Poleg 
teh je trener Polde Haclar v prV'o moštvo 
vključil tudi nekaj mladincev, ki bodo lah-
1m, seveda če bodo še naprej tako pridno va
dili, v bližnji prihodnosti dost:J•jno zamenjali 
starejše kolege. 
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Toda vse le ni tako kot je tre•ba. Glavni 
\'Zrok ,za neuspehe je treba ils'kati v tem, da 
nogometaši Usnjarja še nimajo lastnega igri
Š•Ča. Medtem, .ko vsak to•rek, četrtek in pe
t-ek vadijo na Lgrišču .na Logu, pa kot do
mačini i.graj'o na stadi:onu Ljuibljane v šiški. 
Ta•ko vedno v bistvu gostujejo •in tisti, ki 
spremljajo igre Usnjarja, so lahko ugotovili, 
da j•im to igriš:če >>ne leži<< in da večje uspe
he dosegajo 1na »pravih« gos.tovanjih. 
Upajmo, da bo· vrhniško igr:išče llmnčno na
red hJ. da bomo ljubitelji športa dobili pre
potreben športni obj,ekt. 
In 'ka1j meni o prvem moštvu trener Hacla•r? 
:> P.o lanskoletni •solidni uvrstitvi smo letos 
pr:ičakorvali še več. Ttcda epremembe v mootvu 
so le pustne :posledice in premalo je bilo 
časa, da bi se igralci, ZJbrani iz raznih ve
trov, tako hitro med seboj uigrali. Z vrnit
vijo Ljubljane h slovenske lige pa je ZCNL 
p:>1stala precej močnej:ša, kot pa je brila v se
ZJDni 19·74/7·5. V novem prvenstvu pričakujem 
UVI1Stitev v zgornjo ;polovico lestvice, v pri
hodnje pa, da 'bomo že sposobni startati na 
sam vrh,<< je deJal učitelj Usnjarja. 
Ob prvem mošbvu pa niso rpozaibili tudi na 
vzgojo mladih nogometašev. Mladincev red
no v adi dn:oli 15. V .glavnem so VISi zaposleni 
v naši oDganiZJaci.ii združenega dela. Vodi jih 
bivš·i i•gralec Usnjarja Hladenovič. še večje 
·je ,zanimanje za nogomet med pionirji, saj se 
treningov udeležuje od 2'5 do 30 najmlajših 
•nogometašev. Zal :pa VJadijo v nemogočih raiZ
merah, sali trenirajo kar na asfaltnem i,gri
šču. Kljub temu pa dosegajo lepe uspehe·, 
saj •S'O v svoji Ugi .na odličnem drugem me
stu. Pionrirji pa so se izk•azjali tudi takrat, 
ko niso· vadili. Enlkmrt na teden se :pod vod
stvom trenerja Cicmila ·odpTavijo na novo 
no~ometno •igriš.če in ga ·čistijo ;plevela. 
Na koncu naj omenimo, da med mladimi na 
Vrhniki še vedno ni dovo·lj zanimanja za no·
gomet. Vse preveč mladine se ZJadržuj e :po 
bližnjih Io·kalih, namesto da ibi se »podila << 
za ž.o:go in :tako združila prijetno s kori:stnim. 
Menda bo 1preob11at prineslo že novo i·grišče, 
ki .ga v.si ljubHelji žoge žel jno pričakujemo. 

LESTVICA ZCNL 
(člani) 

Ljubljana 14 
Litija 12 
K·orotan 10 
Vodice 9 
B. Krajina 8 
Usnjar 8 
LTH 7 
Adria 6 
Tabor 6 
Kamnik 5 
Renče 5 
Koper 4 

LESTVICA 
(mladinci) 

Slavija 10 

Ljubljana II 
Olimpija 
Olimpija II 
Kamnik 
B. Kraj.ina 
IHrija II 
Usnjar 
V irt us 
Lc·gatec 

LESTVICA 
(•pionirji) 

Mercator 
Usnjar 
Podpeč 
O!Lmpija 

10 

9 
9 
8 
5 
3 
2 
1 

12 
10 
9 
9 

Cerknica 
Partizan Log 
Ilirija 

8 Ljubljana II 
8 Lo:gatec 
6 Rakek 

4 
2 
1 

H. M. 

Neuspešna jesen 
vrh niških 
košarkarjev 

Prve dni oktobra se je končalo letošnje tek
movanje v I. A repubUš'ki Egi. Uresničile so 
se napo·vedi največjih pesimistov: ekLpa Vrh
nike je po dolgoletnem, ·zelo uspešn-em na
stopanju v najvišjem republiš'kem •tekmo•va
nju zasedla predzadnje mesto in s te,m izpad
La iz I. A republiške lige ter Ibo naslednje leto 
tekmovala v nižjem tekmovandu, to je v I. 
B ['•~pUJbliški· li•gi. Neuspeh je še toliko večji, 
ker Je lansko leto eldpa Vrhnike do zadnjega 
kola kandidirala za nasl-ov republiškega pr
vaka in .ji je ta naslov le za la•s ušel, letos 
pa se mora 'POSloviti od tega tekmovanja. 
Prvo vpra,šanje, ki se ob tem po.raja je: »Kje 
so vzroki?<< 
Eden glavnih v•zrokQrv je ta, da je v letoš
njem letu prišlo do popolne menjave gene
racLj. Praktično oe1otna .prva :peterka je ·od
šla na 'služenje vojaškega r•oka, tako da je 
c-elotno breme ostalo na mladih igralcih. Ti 
·pa •temu :bremenu oči-tno niso tbild. kos i:n so 
pod nj.egovo težo klonili. Treba pa je tudi 
povedati, da volja za delo., prizadevnost na 
trenin~ih, ob1sk treningov, disciplina v i ari, 
.n;Lso bili na zaželenem in potrebnem niv;ju. 
Novi trener, ki je preVIzel vodenje ekipe tik 
pred pri<čebkom tekmQIVanja in ki je sV'oje 
de1o ~elo •vestno opravljal, je na treningih 
marsi~daj imel na voljo •samo po p-et šest 
;igralcev, namesto vsaj deset. Tak odn~s do 
dela seveda ni mogel ;pripeljati do druga.č
nih rez.ultatav . .Poleg tega .tud~ sicer ni lb11o 
opa~iti kakšne posebne prizade,vnosti, ki •bi 
jo od mladih igralcev, ki so dobili prilo~nost 
igra,ti .in ne samo greti •klop, •pl"ičakovali. 
Nihče ni prihajal na .indiwdualni trening, Im 
bi lahko predvsem i:z.bolj1šal met na koš ~n 
natančno.st pri izvaj:anju ;prostih metov. In 

Napadalec Usnjarja Kužnik, je zadel edini 
zadetek Usnjar : Vodice 



prav neobvla.dovanje teh dveh elementov 
igre je <bilo 1krivo, da so ma~sikatere točke 
splavale po vodi. 
V irgrd. je bilo vse prev·eč nediscipline ter 
prerekanj s sodniki, ki •SO seveda tako obna
šanje ,znali kaznovati s pogostimi tehni·čnimi 
napakami. Te so :povzročile .predčasno odha
janje igralcev ilz i1gre ter vnašale v ekipo 
živ·ono•st pra:v v trenutkih, .l~o je bila. zbranost 
najbolj potrebna. 
Se bi la'h:ko našteval po;manj'kljivosti in vzro
ke pora"Zlov, vendar po .tJoči zvondti je prepo,z
no. Bolj pomembno je, da VJseh naštetih in 
nenaštetih napak .ne bi ponavljali v pvihod
no·sti, keT se lahlko ZJg·odi, da bo šla pot vrh
niške košarke še bolj navzdol. Prav got10vo 
je, da bo ekilpa z v·rn:itvijo 'kljuonih igralcev 
s slu~enj.a· vojaškega 'DOka Zlopet og;romno 
pl'11dobila, V·endar pa •se je treba .zavedati, da 
brez ·zaLedja dobrih mladih igralcev ekilpa 
nima i)Tav nobene !perspektive. 
Slej ko prej bodo ti mlaJdi morali prevzeti 
celotn o <breme, česar se morajo rzaveda:ti že 
sedaj. Temu pri·merno morajo v·esino treni
rart.i, kaj1ti uspehi ne pr.iJdejo .sami od sebe, 
pač pa je treba rzanje preliti mnogo zn01ja. 
Z vrnitvijo klju6nih igralcev ho vrhniška ko
šarka ZJOfPet rpridobila na kva-liteti, zato vr
nitev v I. A republišlm Jii,go ne bi smel-a biti 
prehud pvoblem. Treba pa bo zastaviti vse 
sile, da ,se zopet ne zgodi, kar se je zgodilo 
letos.. 

Kratke vesti 

KRITIKA KONTINGENTIRANJA 
GOVEJIH KOZ V KOSTARIKI 

K. s. 

Mexico D. F., 7. 11. 1974. (VWD) - Kosta
riške klavnice in proizvajalci mesnih kon
zerv so energično nastopili pvoti pred krat
kim uveljavljenemu dekretu, ki ·omejuje 
prosti nakup in prodajo govejih kož, ki so 
domačega izvora. Po podatkih Zveznega 
urada .za zunanjetrgovinske informacije 
(BfA, Koln), je generalna direkcija za do
mačo trgovino ·(Direccion General de Comer
cio Interior) edina, ki po tem dekretu more 
odločati o dovoljenjih za prodajo kož. Tako 
klavnice kot <tudi proie.vajalci mesnih kon
zerv so do·lžni, da prijavijo mesečno količi
no kož. Generalna direkcija določa kontin
gente .za usnjarne, ki so vk.ljučene v usnjar
sko združenje. 

VNWD 259/1974 

KRITJE POTREB OBUTVENE 
INDUSTRIJE IN lNDUSTRIJE USNJENIH 
IZDEIJKOV PO SUROVINAH 

Da :bi krHi potrebe doma·če obutvene indu
strije in industrije usnjenih izdelkov po su
rovinah in da lbi mogli izpolniti izvozne ob
veznosti za leto 19·74, je egiptovsko ministr
stvo za zunanjo trgovino sklenilo uvozne 
pogodbe z J·ordanijo, Sudanom in Irakom za 
uvoz 665 ton podpla.tnega usnja ter 2 mi
lijardi kv,č strojenega gornjega usnja. Pred
videvajo še nadalje uvoz iz Sudana, tako da 
bo po·tem egiptovska usnjarska industrija 
mogla stopnjevati izv.oz v Evr·opo. 

NAČRTOVANA GRADNJA TOVARNE 
ZA OBUTEV IZ UMETNEGA USNJA 

Egiptovske oblasti za 1uje investicije in ne
ko nemško podjetje so· sklenili okvirno po
godbo •za gradnjo tovarne za proizvodnjo 5 
milijonov parov obutve iz umetnega usnja. 
Vendar pa naj bi nemško ponudbo primer
jali s ponudbami ostalih podobnih tujih pod
jetij. 
V/abe der schuhfabrikation 10/1974 

G. J . 

Vrhniški taborniki v svoji nenehr,i aktivnosti 
sodelttjejo tt~cli z vojaki in sta1·ešinami gar
ni.ziona »Ivan Cankm·« i.z Vrhnike. T akšno 
sodelovanje je vsekako1· obojesh·ansko 
ko1·istno 
V Starem mlintt z bližnjo okolico lahko vsak
dc opazi p1·isotnost tabornikov, ki so z ttgled
no ttrediivijo dokazali, da »S PRIRODO K 
NOVEMU ČLOVEKU« ni samo pm·ola. Zato 
obiskovalci Stm·ega mlina ne ttničimo sadov 
njihovega dela z mznomznimi odpadki in 
cln~gačnim ttničevan•jem naravnih clob1·in 

»Medvedki« in vojaki p1·i skttpnem postav
ljanjtt šoto1·ov. Pridobtjene veščine so korist
ne za danes, za jttt1·i in v vsakem p1·imen~" 
če bo kdorkoli potreben njihove pomoči ali 
sodelovanja 
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Konfekcija iz usnja 
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Nagradna 
križan ka 

Pri nagradnem žrebanju imajo pravico •sode-
1ovati ~;amo člani OZD InduSitride usnja Vrh
nika (vključno tuidi vojaki, štipendisti in 
upakoj·enci). Vsakdo, ki obo tposlal rešitev, 
mora poleg pririmka in imena napisati tudi 
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natan,čen naslov, TOZD in delovno mesto, 
na ik:aterega je razpo!'ejen. 
UpOikojenci, vojaki in štilpendisti pa poleg 
priimkia in imena še SJtatus, ki ga imajo do 
OZD IUV (•upalwjenec, št~pendist, V'Ojak) in 
natančen naslov. 

Rešitve po·šljite najkasneje do 10. decerhlbra 
1975 na naslov: 

INDUSTRIJA USNJA VRHNIKA 
Trža,ška 31 
Splošni sektor 
61360 VRHNIKA 
(ZA NAGRADNO KRIŽANKO) 

Izžrebali bomo tri nagrade, rza katere bo i•rz
dan dOibrorpis za nabavo izdelkov iz našega 
usnja v tl'govinah TOZD maloprodajna mre
ža. 

l. na•grada - dobT>Oipi's !Za 5·00 din 
2. na:grada - dobropis za 300 din 
3. nagrada - dohrorpiiS za 200 din 
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