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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI I N O U S T R I J ,··E U S NJ A VRHN_IKA 

Misli ob 8. marcu 
Naša velika revolucionarka Angelca Ocepkova 

si je nekoč !Zapisala osnutek za uvodnik: »Spet 
je pred nam mednarodni elan žena. Pra-znik so
lidarnosti vseh žensk v boju za boljše življenje 
človeštva. To je priložnos•t, da miJijoni src iz
piličajo plemeniti upor ... « 

8. marec je prazni!k delovnih in borbenih 
žensk. Zato naj velja ta članek ·kot čestitka vsem 
štirim generacijam: prvi, ki je utemeljevala žen
sko 'l'prašanje kot sestavni del proletariata, dru
gi generaciji ki je pridobivala množice in poma
gala odkrivati izkoriščanje človeka po človeku 
in spola po spolu ter pomagala organizirati raz
redni boj zoper izkoriščevalski razred, tretji, ki 
se je udeležila narodne revolucije in o kateri je 
dejal tovariš Tito, da je narodom Jugoslavije v 
ponos in čast, ter četrti generaciji, ki danes so
ustvarja narodni dohodek in človeka vredno 
življenje. 

Ceprav smo nekaj časa mislile, da je v naši 
socialistični, samoupravni družbeni s·kupnosti, 
vse kar se tiče naše borbenosti, le še spomin na 
zgodovinske dogodke v preteklosti, nas v zad
njem času marsikaj · opozarja, da ni 'tako. Cim 
so z racionalizacijo gospodarstva nastopile težave _ 
z zaposlovanjem, se je takoj pojavila miselnost, 
ki očitno ni n~koli zamrla, ampak se je le za 

nekaj let potajHa: ženska praveaprav sodi pred
vsem v kuhinjo in otroško sobo. V poklicih in 
na delovnih mestih jo potrebuje družba samo 
tu in tam, njen osnovni cilj je gospodinjstvo in 
materinstvo. 

Na žalost niso takega mišljenja samo tisti, k·i 
ga odkrito širijo, ampak se tako pojmovanje 
skriva za na . videz sočutnim tarnanjem o preo
bremenjenosti zaposlenih mater, ki pa ga ne 
spremlja nobeno dejanje za razbremenitev; taka 
miselnost je vzrok očitkom, ela je »huliganstvo« 
med mladimi posledica zaposlenosti mater, če
prav statistike dokazujejo nasprotno. Pojmova
nje, ela sodi žena pravzaprav v družino, poraja 
samo na videz ekonomsko utemeljene trditve, ela 
je družbeno varstvo otrok dražje kakor varova
nje otrok doma; tako pa je tudi sentimentalna 
povz:cligovanje »toplega domačega gnezda«, kot 
ela ga otroci, ki so po nekaj ur na dan v druž
benem varstvu, ne morejo imeti. 

Kljub takemu oclkritemu ali prikritemu, vča
sih celo podzaves·tnemu reakcionarnemu mišlje
nju pa je v Sloveniji mod vsemi zaposlenimi kar 
41 odstotkov žensk. S tem, da se ženske vklju
čujejo v delovna razmerja, izginja tip ženske, ki 
je samo mati in gospodinja v okviru lastnega 
doma. Udeležba žensk v proitzvodnji in družbe-
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nem življenju je postala nujnost, od katere je 
odvisen družbeni in gospodarski razvoj in s tem 
tudi življenjski standard, kajti kjer je zaposlen 
le majhen del prebivalstva, veHk del pa je ne
produktiven in vzdrževan, se produkt dela enega 
človeka deli na ·preveč ljudi, da bi kdor koli 
mogel dobiti pošten delež. Slovenci torej veliko 
zahvalo za doseženo življenjsko raven dolgujemo 
v precejšnji meri prav zaposlenim ženam. 

Z zmerom večjim sodelovanjem ženstk v pro
izvodnji ' in družbenem življenju pa se pojavlja 
vrsta problemov, ki terjajo od nas samih, od 
množičnega sodelovanja žensk, da jih spravimo 
z dnevnega .reda. Ker je proizvajalka hkrati tudi 
mati bodoče generacije, njena dvojna ali celo 
trojna obremenitev ne bi smela postati prav-ilo, 
kajti s tem ni obremenjena samo ženska, ampak 
trpi tudi harmonično družinsko življenje in pra
vilna vzgoja otrok. 

Prav bi bilo, da bi se ženske bolj odločno in 
bolj samozavestno kot doslej potegovale za svo
je pravice. Naše delo, zlasti naše vedno bolj kva
lificirano delo, prinaša korist vsem, še posebno 
veHko korist pa prinaša naša gospodarska neod
visnost nam samim. Ne smemo se zadovoljiti 
s sedanjimi razmerami. Kdor ustvarja skoraj po
lovico narodnega dohodka, ima tudi pravico so
odločati ·o njegovi porabi. ženske glede razdelitve 
narodnega dohodka nismo vselej is-tega mnenja 
z moškimi, vendar pa to še ne pomeni, da ne bi 
mogle pri tem sodelovati in s skupnimi močmi 
poiskati najboljšo pot za rešitev med različnimi 
težnjami. 

ln prav 8. marec naj bi bill tis·ti, ki bi nas 
opozoril na pravice in dolžnosti žensk, da bi s 
tem postale bolj samozavestne in odločne ter pri 
nadaljnjem delu imele več poguma, s tem pa 
tudi več uspeha ,pri delu. 

Maruška Plut-Gnatčenko 
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Tovariš Pirnat kakšno delo sploh vse 
sodi v delokrog biroja v Ljubljani. Morda 
o tem vsi zaposleni še nimajo prave pred
stave in bi bilo pojasnilo prav gotovo 
zanimivo. 

Prav to dejstvo, da vključuje Industrija usnja 
Vrhn1ka v svoj delovni krog tudi industrijsko 
proizvodnjo konfekcioniranega krzna in usnjene 
konfekcije, istočasno pa ima obrate na raznih 
krajih, je narekovalo ustanovitev »biroja<< v 
Ljubljani. Naloga biroja je dokaj pestra in od
govorna. Poleg obdeldve široke palete domačih 
in tujih strank odnosno kupcev usmerja proiz
vodnjo. To pomeni - izdaja proizvodne naloge 
za vsak obrat v dotičnem mesecu kar zadeva 
redno proizvodnjo in po potrebi za vsak večji 
posel za domače in tuje tržišče. Poleg tega biro 
oskrbuje celotno proizvodnjo konfekcije in usnja 
z vsemi potrebnimi reprodukcijskimi materiali 
od sukanca in igle do usnja in krzna za finalni 
i1zdelek. · 

Krzno nabavljamo na svetovnih specializira
nih avkcijah (zelo znana je v Leningradu), de
loma pa surovo ali strojeno krzno na zahodu. 
Malenkosten del potreb pokrivamo z nabavami 
na domačem trgu, vendar je asortiment zelo 
pičel. 

V biroju se dnevno odvija ·tudi celotna ko
mercialna politika za področje krznene in usnje
ne konfekcije, vključno fakturiranje. Samo v le
tu 1969 .smo izstavili preko 1500 faktur v vred
nosti cca 1.800,000.000 S din. Poleg usmerjanja 
proizvodnje usnjene in krznene konfekcije in 
dosedaj naštetega, spada v kompetence biroja 
tudi lastna trgovska mreža. Naše trgovine v 
Ljubljani, Litiji, Zagrebu in Beogradu upravlja
mo v strokovnem, svetovalnem in deloma admi
nistrativnem smislu. Založenost in oskrbovanje 
trgovin je poleg vzdrževanja naša skrb. Znano 
je, da smo v Ljubljani izredno lepo uredili staro 
trgovino »Smart<<, sedaj se pa že lotevamo za
grebške. Adaptacije zahtevajo posebno angažira
nost glede na našo stroko (prodajni asortiman). 

če torej na kratko povzamem, ima biro po
polno ingerenco nad naslednjimi obrati: proiz
vodnja krznene konfekcije šmartno, proizvodnja 
usnjene konfekcije šmartno, proizvodnja usnje
ne konfekcije Vrhnika, krznarska delavnica v 
Ljubljani. 

Ne bi hotel zamolčati, da imamo za letos že 
kar lepe in finančno ugodne izvozne zaključke, 
s Sovjetsko zvezo pa se pogovarjamo o kompen
zacijskem poslu krzno-usnjena konfekcija. Zdaj 
se trudimo za prodajo krznenih ovratnikov to
varnam tekstilne konfekcije. 

Torej dela in angažiranosti na pretek! 
Artikli, s katerimi se ukvarjate, sodijo 

med blago, ki st: navadno uspešneje pro
daja v deželah z visoko življenjsko ravni· 
jo. Kako je s tem pri nas in kako je s 
prodajo teh izdelkov na tujih tržiščih? 

V trenutku, ko smo prinesli na trg nova ple
menita krzna in tudi nove kroje, naš potrošnik 

ni mogel mirno in hladno preiko tega. S svetov
no boleznijo »potrošniški kredit<< smo okuženi 
tudi mi. Ta bolezen rešuje žene in nas - če 
izpustimo nekaj petičnih potrošnic, ki so v pre
tekli sezoni vstopile v naše trgovine z debelo 
torbico. Dejstvo pa je, da je takih več v Slove
niji kot v ostalih repubHkah. 

če naj podam oceno potrošnje krzna, lahko 
rečem, da je trg z ovratniki in bovicami dokaj 
nasičen, medtem ko imamo pri plaščih še velike 
možnosti. Torej gledam smelo v prihodnjo sezo
no. Bistveno je, kako se bomo pripravili in 
oskrbeli. 

Ne vem, če je vprašanje umestno, ven
dar bi bilo zanimivo vedeti, kaj sploh so
dite o naših domačih kupcih, seveda če 
imate z njimi tudi neposreden stik. 

Ljubljanska trgovina ima shrambo za krznene 
plašče preko poletJa in servisno delavnico. Tako 
pridem s strankami v neposreden stik. Moram 
reči, da so dokaj kapriciozne. Občutek, da iz
dajo večjo vsoto denarja za oblačilo, jim daje 
moč zahtevanosti za najmanjšo podrobnost. Kot 
povsod imamo opravka tudi z reklamacijami. Tu 
je treba ohraniti dobre živce in kulturno postrež
bo, če hočemo obdržati ugled na višini. So pa 
včasih zahteve strank nemogoče. 

Baje izdelujete določene izdelke tudi po 
naročilu. Ali kupci radi posegajo po teh 
naročilih ali pa so zanje morda zaradi ce
ne težko dosegljiva? 

V letošnji sezoni smo izdelali po naročilu 60 
dragocenih plaščev. V teh primerih gre v glav
nem·za stranke, ki vedo kaj hočejo, predvsem pa 

želijo videti krmo - kože, iz katerih bo izdelan 
njihov plašč. Ko se določi vrsta krzna, model 
in pribor, cena ne igra več tako velike vloge. 
Posebnega naročila se stranke zavedajo. Servis 
v sklopu trgovine je za taka naročila silno va
žen, takorekoč nepogrešljiv. To dejstvo, da osta
le trgovine, razen v Ljubljani, nimajo servisa za 
shrambo, naročila in popravila, zelo občutimo. 
Ta problem uporno preučujemo in upamo to ure
diti sčasoma tudi pri ostalih trgovinah. 

Za zasledovanje tržnih zahtev in okusa 
mode imajo v podobnih dejavnosti po 
svetu organzirane izredno močne posebne 
službe. Kako pa je s tem v biroju v Ljub
ljani? 

Težavna naloga je določitev kolekcije za sezo
no. Kreativni oddelek biroja mora nenehno za
sledovati dosežke svetovne mode in dogajanja na 
trgu. V svetu je že mnogo tovarn, ki so se 
ukvarjale z modnimi artikli, finančno propadlo 
in to imamo vedno pred očmi, da nas »modni 
kriki<< ne zapeljejo. Pri kreiranju in ustvarjanju 
modelov se držimo zlate sredine spričo dejstva, 
da ne vemo, kako se bo obnesla trenutno aktu
alna »maksi<< moda. Ker pa v modi ni . šablone 
in je sodelovanje s tujimi firmami potrebno, 
imamo tudi tozadevne kozultacije in po potrebi 
moramo večkrat najti možnost za nabave mo
delov v 1nozemstvu. Tu nam izvoz veliko pqma
ga. Kljub kreativnemu oddelku v okviru biroja 
pa smo organizirali vzorčne delavnice za krzno 
in usnje, kjer modele razvijamo, povečujemo in 
realiziram o. 

Nova trgovina, ki ste jo lani odprli v 
Ljubljani posluje že tako dolgo, da lahko 
natančneje ocenite njeno umestnost. Kako 
je s tem in ati nameravate podobne loka
le odpreti še drugod pri nas ali morda 
kar v Ljubljani? · 

Rezultate našega dela in ustvarjanja nam prav 
gotovo najbolj verno kaže trgovina. Ta nam ta
koj signalizira pravilnost linije v modi in mate
rialih, obenem pa nudi dragoceno pomoč pri 
usmerjanju proizvodnje na domačem tržišču. 

Kaj pomeni preureditev ljubljanske trgovine 
nam dokazmje skoraj 100 milijonov S din večji 
letni promet. Do otvoritve naše trgovine Ljub
ljana sploh ni imela specializiranega reprezenta
tivnega lokala za krzno in usnjeno konfekcijo, 
ki ga je naše mesto vsekakor potrebovalo. Sam 
Mestni svet Ljubljane je izrazil veliko zadovolj
stvo nad našo potezo in apeliral na nas, da od
premo še eno tako trgovino v Ljubljani. Za se- · 

·daj imamo v programu preureditev trgovine v 
Zagrebu, ker nam to narekuje potreba. Seveda 
pa v Ljubljani še nadalje iščemo možnosti za 
ustrezno lokacijo. 

Mislim, da smo v prvem poslovnem letu ob
stoja biroja, ki naj bo vodilna in gonilna sila 
naše proizvodnje in poslovanja s krzneno in 
usnjeno konfekcijo, ustvarili zdrav temelj za na
daljnje delo. Od nas in celotnega kolektiva pa 
je odvisno, kako bomo vozili naprej. 



Načrti za 30 let dobnih tehnoloških in tehničnih do
sežkov je osnovni pogoj za dosega
nje večje ekonomičnost v proizvod
nji, večje konkurenčnosti na doma
čem in tujem •trgu. Nova tehnologija 
pa običajno tudi pomeni znatno po
večanje že obstoječih proizvodnih ka
pacitet. Namesto dosedanje, pogo
sto neLojalne konkurence se mora
jo v slovens:k,i usnjarski industniji 
uveljaviti r azne oblike sodelovanja 
med usnjarnami, predvsem pa so
delovanje na proizvodnem, komer
cialnem in razvojnem področju. 
Kljub temu vsestranskemu sodelo
vanju ostane usnjarnam trajno in 
široko področje tekmovanja v ne
prestanem dviganju kvalitete proiz
vodmje •in večanju njene akumula
tivnosti . Izbolj'ševanje kadrovske 
strukture, predvsem povečanje šte
v;ila zaposlenih z visoko in višjo 
izobrazbo, predstavlja ob nadalj
njem .postopnem zmanjševanju šte
vila zaposlenih enega najpomemb
nejših razvojnih ukrepov. 

Ugotovitve komisije pri Gospodarski zbornici Slovenije o razvoju 
usnjarske industrije §iovenije v naslednjih treh desetletjih: 

Na osnovi analize razvoja usnjarske industrije v preteklosti, njenega 
sedanjega stanja in predvidevanj njenega razvoja v obdobju od leta 1968 
do 1998 lahko napravimo naslednje zaključke. 

Domača surovinska osnova ni za
dostna za kritje potreb po surovih 
kožah. Zato mora slovenska usnjar
ska industrija dobršen del svojih 
potreb po surovih kožah kriui iz 
uvoza. Surove kože so v svetovnem 
merilu deficitarna surovina in kot 
taka izpostavljena velikemu nihanju 
cen. Prav to pa je eden od osnov
nih vzrokov za velika nihanja v fi
nančnem poslovanju usnjarske in
dustnije v svetu. Fizični obseg pro· 
izvodnje v slovenski usnjarski in
dustriji je v zadnjih letih v rahlem 
upadanju. Kljub temu dejstvu pa 
je slovenska usnj arska industrija 

doživela v zadnjih letih strukturno 
spremembo. Iz proizvajalca podplat
nega usnja se vse bolj r azvija in 
uveljavlja kot proizvajalec kvalitet
nega zgornjega usnja. Kvaliteta pro
izvodnje se je v zadnjih letih znat
no dvignila, čeprav je fizičen ob
seg proizvodnje v tem času posto
poma nazadoval. Finančni rezultati 
poslovanja kažejo postopno zmanj
ševanje akumulativnosti v tej dejav
nos ti. Poslovna izguba v usnjarski 
industriji postaja že skoraj struk
turna karakteristika te dejavnosti. 
Investicijska vlaganja so izvirala 
pretežno iz lastnih sredstev. Isto-

Ko ravno objavljamo nekaj ugotovitev komisije Gospodarske zbornice 
o dosedanjem ra:::voju usnjarske industrije in njenih prihodnjih poteh, 
smo pripravili tudi dve zanimivi tabeli o našem gospodarjenju v povojnem 
obdobju do danes 
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časno pa je fi z analize investicijskih 
vlaganj razvidno, da se je obseg 
usnjarske dejavno-sti v okviru 
usnjarn forsira! razvoj drugih vrst 
proizvodnje. Realizacija se je veča
la na domačem in tujem trgu. Ven
dar je dPnamika izvoza v zadnjih 
letih mnogo večja kot pri prodaj! 
na domačem •trgu. Izvoz je postal že 
strukturni del proizvodnje. Pri neka
ter ih vrstah usnja pa si je sloven
s-ka usnjarska industrija ustvarila 
zelo solidne pozicije na m ednarod
nem trgu. število zaposlenih v 
usnjarski industriji se je postopno 
zmanjševalo, pomembno pa je, da 
je kljub tej teridenci naraščalo šte
vilo zaposlenih z v.isoko izobrazbo. 
Dolgoročni razvoj ·slovenske usnjar
ske industrije bo razvoj v globino. 
Dviganje produktivnosti dela bo 
osnovni pogoj za njegovo nadaljnjo 
pot. Realizacija tega dolgoročnega 
cilja pa bo mogoča, če se bo. izved
la vrsta organizacijskih in drugih 
ukrepov v slovenski usnjarski indu
striji , ki bodo povečali njeno aku
mulativnost. Nujno je speljati deli
tev dela med usnjarnami, saj je · to 
osnovni pogoj za uvedbo mehaniza
cije, delne .in popolne avtomatizaci
je proizvodnih procesov ali pa nji
hovih posameznih faz. Uvajanje so-

Drugi o nas: 

Realizacij-a navedenih ukrepov bo 
nboljšala f·inačno poslovanje sloven
ske usnjarske industrije in zagoto· 
vila lastno akumulacijo, ki je edini 
realni temelj razvoja vsake gospo
darske dej avnosti. Dolgoročni raz
voj fizičnega obsega proizvodnje bo 
~mel tendenco počasne rasti, saj se 
defic1tarnost surovih kož v svetov
nem merilu pojavlja kot omej,itve
ni faktor hitrega razvoja usnjarske 
dejavnosti tako v svetu ·kot pri nas. 

Mnenja sindikatov 
v 

o sanaciji v Smartnem 
Proti koncu januarja se je v Ljubljani sestal svet za tekstilno, usnjar

sko -in obutveno industrijo pri Republiškem sindikatu industrije in rudar
stva. Ker so ocenjevali na tem sestanku, kateremu so med drugimi 
prisostvovali tudi predstavniki našega podjetja, primer sanacije Usnjarsko
krznarskega kombinata šmartno in šoštanjske usnjarne, se nam zdi 
umestno posredovati ugotovitve republiških sindikatov o tej zadevi. 

V glavnem je polažaj slovenske 
usnjarsko predelovalne industrije v 
lanskem letu kljub povečanem ob
segu poslovanja bil dokaj slab. 
Namreč, celotno povečanje je bilo 
porabljeno za že tako skromne 
osebne dohodke, ostanek dohodka 
in amortizacije pa ne daje možno
sti za nadaljnji uspešni razvoj. šte
vilna podjetja prihajajo do očitne 
ali prikrite !izgube, vendar pa so pri 
tem tudi izjeme. Kot kaže, se lahko 

. ob primernem poslovnem sodelova-
nju delovne organizacije, ki so v 
zadregah uspešno sanirajo in tak 
primer je gotovo sanacija v Smart
nem po priključitvi k Industriji 
usnja Vrhnika. Seveda bi lahko bile 
take in podobne rešitve še ustrez
nejše, če ·bi tudi drugi zunanji de
javniki pravočasneje in prikladnej
še ukrepali , predvsem po poti nor
malne sanacije, poslovnega sodelo
vanja ali integracije in izboljšanja 
kadrovskega položaja, nato pa šele 
s prisilno upravo. 

Ob teh ugotovitvah na sindikatu 
omenjajo primer sanacije v šmart
nem kar konkretno in ugotavljajo, 
da je ob kopičenju nesmotrnih za-

log in pomanjkanju obratn~h sred
stev bila v Usnjarskem kombinatu 
šmartno uvedena prisilna uprava, 
ki je uspela izgubo 15 milijonov no
vih din polovično poravnati z upni
ki. Ti pa niso hoteli več trgovati s 
podjetjem na tako slabem glasu. 
Končno je priključitev k novemu 
partnerju - Industriji usnja Vrhni
ka - položaj zbolHala. IUV je z 
vrsto organizacijskih, kadrovskih 
in drugih ukrepov uspela povečati 
proizvodnjo v krznarskem obratu za 
osemkrat, pri usnjeni in krzneni 
konfekciji za 30% in znižati obseg 
zalog. Tako ima kolektiv namesto 
izgube v 1968 letu za leto 1969 celo 
okrog 3 milijone novih din dobička. 
Najnižji osebni dohodek v šmart
nem je za l. 1969 že blizu 650 novih 
din, povprečni okrog 1.000 novih 
din, pred sanaciio pa so znašali 
osebni dohodki SOO novih din. 

S temi ugotovitvami so sindikati 
želeli predvsem opozoriti javnost in 
delovne kolektive v morebitnih po
dobnih težavah, da samo prisilna 
uprava ne zagotavlja zboljšanja po
ložaja in da je treba iskati rešitve 
problemov predvsem po rednih po
slovnih poteh. 



Cocktail aktualnosti, 
novitet, razmišljanj 

in ... dilem 
Predno bom začel pisati o industrijskem konceptu svetovne usnjarske 

in usnjarsko predelovalne industrije ter ga primerjal z našim jugoslovan
skim konceptom, bom predhodno obdelal svetovne surovinske vire za 
usnjarsko industrijo ter primerjal to problematiko z . našo jug9slovansko. 
Ni odveč ugotovitev, da je zaradi deficitarnosti svetovnih in jugoslovanskih 
surovinskih virov prav to področje ne le alfa, pač pa tudi omega usnjarske 
predelave. Je pač tako, da v zadnjem času v svetu bolje uspevajo pri 
prodaji usnja, znajo tudi kvalitetno in res racionalno predelovati celo 
slabšo surovino, zelo težko pa najdejo dovolj kvalitetne surovine. No, če 
pa k vsemu temu dodam še ugotovitev, da ponekod - in to tudi pri nas 
- surovin niti predelati ne znajo, ali vsaj ne res racionalno, potem ne bo 
odveč, da se v tem nadaljevanju ustavimo pri surovinah ter nekoliko 
obdelamo področje, ki je tudi za naš kolektiv res življenjskega pomena . . 

Kaj je to »deficitarnost«? Malo 
bolj po domače bi temu rekli po
manjkanje surovin. Prav to po
manj•kanje surovin v svetovnih 
okvi·rih pa tudi na jugoslovanskem 
tržišču, ·dela usnjarjem sive lase in 
prav zaradi tega dejstva se doga
jajo na svetovnem trgu, zlasti pa še 
na jugoslovanskem tržišču, na moč 
čudna nihanja, ki pr-ivedejo najbolj 
rahitične do bankrota (v svetu je 
to normalen slučaj), dočim pa smo 
pri nas navajeni sanacij in integra
cij ter še manj popularnih reš•itev, 
ki ob raznih .injekcijah bolnikom 
pomagajo na noge. Res je seveda, 
da ni le deficiranost kriva za vse 

usnjarske težave, je pa vsekakor 
eden od glavnih strelcev, ki ob sko
kovitih menjavah cen surov·in ko
žam vedno znova .in znova redči 
usnjarske vrste. 

Kljub ogl'Omnemu fondu goveje 
živine, drobnice in prašičev svetov
ni surovinski viri ne zadoščajo. šte
v·ilo prebivalstva po svetu namreč 
nenehno raste, poleg tega pa se tu
di standard, zlasti v nerazvitih de
lih sveta, nenehno veča. Do včeraj 
bosi so začeli nositi čevlje oz. na 
drugačen način trošijo usnje. Ceda
!je več držav svoje surovinske vire 
predeluje in troši doma, kar velja 
zlasti za vzhodno Evropo; seveda 

tudi za zahodno in za nerazvite dr
žave oz. države v razvoju, ki grade 
usnjarske tovarne. Ne nazadnje po
trošnja usnja raste tudi zahvaljujoč 
neprijetnemu dejstvu, da stalne 
vojne večajo potrošnjo tako kvali
tetni·h materialov kot je usnje. Za 
to skrbe predvsem Amerikanci, ki 
dajejo vedno ,znova in znova kruha 
ne le usnjarsko predelovalni, pač 
pa še v večj.i meri števjlnim drugim 
industrijskim panogam. Tako se v 
zadnjem času bolj in bolj stremi 
za nadomestnimi materiali - .od 
gume, plastičnih mas do tekstila -
ki naj zamenjajo naravno usnje. 
Do nedavna so guma in plastične 
mase najbolj vznemirjale usnjarje, 
dočim so sedaj zlasti Japonci in 
Amedkanci uspeli najbolje imitirati 
naravno usnje z nadomestki usnja, 
roi se po sposobnosti dihanja in 
vpijanja rz:noja ter ostalih lastnostih 
najbolj približujejo usnju. Na srečo 
nas usnjarjev pa se je zahtevni po
trošnik bolj in bolj prepričal o 
prednosti naravnega usnja in se je 
prav zaradi tega usnje v tej konku
renčni borbi lahko ne le obdržalo 
na dosedanjem nivoju potrošnje, 
pač pa je svoje pozicije tako koli
činslm kot po cenjenosti še pove
čalo. 

Poglejmo najprej situacijo v s•ve
tu za goveji fond. Vse podatke, ki 
jih bom sedaj navajal (velja tudi za 
drobnico in svinjsM fond), sem 
vzel iz statističnega koledarja SFRJ 
za leto 1969, •ker v številnih svetov
nih revijah ne najdemo kompletnih 
podatkov za 1967 ali celo kasnejša 
leta. 
Daleč pred vsemi državami v sve

tu .po štev.ilu goved je Indija, ki 
ima 190 milijonov goved. Seveda to 
ne pomeni, da je na razpolago tudi 
res toliko surovin, pač pa ravno 
nasprotno. Zaradi religioznih razlo
gov in nj.ihovih svellih krav se odi
ra le poginulo govedo in še grbasto 
»zebu« govedo, ki ga z vladnimi 
predpisi usmerjajo v izvoz v pol
predelanem, vegetabi1no strojenem 
stanju, kot poznate »kipse« . Na 
drugem mestu po števjlu goved sle
dijo ZDA s 108,7 milijona grl goved 
in so tudi na prvem mestu glede 
izvoza govejih kož (v 1967 letu bli<zu 
12 milijonov kož in v 1968 blizu 
13 milijonov kož). Na tretjem me
stu je ZSSR s 96,5 milijona grl, ki 
pa le malo izvaža oz. gre večinoma 
le za prehod surovin v okviru »vzhod
nega bloka«. Na 4. mesto se po šte
vilu govedi pojavlja Brazilija s cca 
90 miHjoni grl. Kot peta pa sledi 
po oceni FAO LR Kitajska s 63 mi
lijoni. šesta na lestvici je Argenti
na s skoraj 47 milijoni grl, vendar 
predstavlJa drugega najmočnejšega 
izvoznika kož na svetu (1966.-1968. 
leta je izvozila od 8; do 8,5 milijona 
komadov govej.ih kož), dočim pred
hodni dve močnejši državi j.z lestvi
ce ne izvozita pomembnejših koli
čin. 

Seveda izvoz govejih kož ne zav>isi 
le od števila fonda živali, pač pa 
predvsem od števila zaklanih živali 
oz. izvoza žive živine in na sploh 
od orientacije vsake države. Nasled
nji na les-tvici je Pakistan s 35,2 mi
lijona grl, ·za njim pa pride Mehika 
s 34,7 milijoni govedi. Etiopija za
klJučuje veli·kostni red izvenevrop
skih držav s 25,5 milijona govedi. 
Njej pa sledi razen SSSR največji 
evropski proizvajalec goved Franci
ja z 20,8 milijoni goveje živine. Na
to Avstralija in Kolumbija z 18 in 
16 milijoni goved. Na lestvici se 

zatem kot 13 država po velikos-ti 
vrine druga evropska država Nem
čija s 14 mil:ijoni goved. Nato sledi 
Tmčija• s 13,2 milijoni goveje živi
ne. Drug.ih izvenevropskih držav po 
velikos·bi ne bom navajal, pač pa 
bom naštel po velikosti še nekaj 
evropskih držav. Kot tretja evrop
ska država za Francijo in Nemčijo 
se z 11 milijoni pojavlja Anglija, 
nato sledi Italija z 9 milijoni grl, 
nato Poljska z 8 mi1ijoni, pa Jugo
slavija s 5,6 milijoni ter zatem Ro
munija s 4,8 milijoni, Irska in špa
nija s 4,5, Ceška s 4,2 milijoni, Dan
ska 3,2 milijoni, Holandija s 3 mili
joni, švedska •in Avstrija z okrog 
2,5 milijoni, Belgija z 2,2 milijoni 
ter Madžarska z 2,2 milijoni. Vse 
ostale države Evrope imajo pod 2 
milijona glav goveje živine. Kot je 
razvidno iz tega pregleda, je zlasti 
zapadna in z izjemo SSSR tudi 
vzhodna Evropa zelo siromašna gle·· 
de fonda in tudi klanja goveda. Za
to ni čudno, da se od 36 milijonov 
zaklaiJJih goved iz ZDA v Evropo iz
važa od 7- 8 miLijonov kož letno. 
Preostanek do 12 ali 13 milijonov 
kož, kolikor jih ZDA izvažajo - to 
je cca 4--5 milijonov - pa po-ku
pijo Japonci. Bvropa se prav tako 
napaja s surovimi kožami iz Južne 
Ame11ike, zlasti še iz Argentine, pri 
čemer večino argentinsroih kož kupi 
vzhodna Evropa (od 4--6 milijonov) 
in zahodna Evropa (od 2 do 3,5 mi
lijona), dočim preostanek argentin· 
skega izvoza kupijo ZDA (0,5 mili
jona). Visoko industrijsko razvita . 
Evropa kljub nazadovanju usnjar
ske proizvodnje v nekaterih drža
vah še vedno porabi ogromne koli
čine surovih kož. Ce k tej potrošnji 
prištejemo še vzhodnoevropske drža
ve, potem je jasno, da imamo v 
svetu le dva res _močna potrošnika 
kož in sicer Evropo lin ZDA, od ka
terih pa le slednji tudi razpolaga -z 
velikimi količinami kož, dočim je 
prvi velik uvoznik mesa in kož. Dru
gi veliki dobavitelji kož - zlasti za 
Evropo - so še Urugvaj (izvoz 1,2 
milijona kom.), Brazilija (.izvoz cca 
5 milijonov komadov, vendar zelo 
slabe kvalitete!) ter v zadnjem času 
tudi Afrika Jn sicer Južna Afrika 
(1 milijon komadov), Nigerija (1 
m ilijon kom.) in Rcidezija (0,5 mili
jona). Afrika pridobiva bolj in bolj 
na pomenu, saj li!ma preko 80 mili
jonov glav goveje živine. Razen azij
skih držav, kjer v nekaterih prede
lih večina surovine propade (Indi
ja), predstavlja velikega potencial
nega dobavitelja tudi Avstralija, Ici 
izvaža zelo kvalitetne kože. S kvali
teto prednjači izven Evrope tudi 
Nova Zelandija, prav tako pa se 
kvaliteta kož iz ZDA močno boljša. 
Seveda pa je slej ko prej najboljša 
surovina doma v evropskih državah, 
kjer se ob posebnem pitanju, vzreji 
in držanju živine kvaliteta lahko 
doseže. Tako v svetu oz. Evropi 
prednjači po ·kvaliteti surovina iz 
skandinavskih držav, Italije, Nem
čije, Francije, Jugoslavije, Holandi
je. Kljub deficitarnosti surovin v 
Evropi se del surovine regionalno 
izmeniuje, pri čemer pa vzhod kaže 
le simbolične želje za i•zvoz govejih 
kož. Nasprotno pa prav nekatere 
države, kjer. je potrošnja izredno 
velika (Italija, Nemčija) izvažajo 
kvalitetno surovino, dočim uvažajo 
slabšo, saj jo tudi znajo predelati 
in kar je še pomembnejše - v 
ustreznih vrstah usnja .jn nižjih 
asortimentih, vendar v kvalitetni iz
delavi - tudi prodati. Jugoslavija 
zaradi deficitarnosti uvaža od 40 do 

(Nadaljevanje na S. str.) 



Kako smo poslovali 
v januarju 1970 

PROIZVODNJA 
Usnjarna Vrhnika je proi!medla 135.536 m 2 usnja, ščet:imarna 8.390 

kilogramov ščetin. 
usnjarna Smartno 28.879 m' usnja 
krznarna Smartno pa je proizvedla 18472 m 2 podloge ter -2504 kom. 

divjačine. 
Konfekcija 'krzna je porabila 
Konfekcija usnja Smartno 
Konfekcija usnja. Vrhnika 

REALIZACIJA 

3174 m2 

2631 m2 

1860m2 

Usnjarna in ščetinama Vrhnika 
Usnjarna Smatmo, krznarna in konf. 

N din 7.251.963,65 
N din 4.722.278,40 

S kup aj : N din 12.024.242,05 

IZVOZ 
323.062 dolarjev. 

POVPRECNI OSEBNI DOHODKI 
V januarju je znašal povprečni osebni dohodek na enega zaposle

nega 11a 208 ur N din 1.156,02. 

BOLNISKI IZOSTANKI 
Na 1 zaposlenega smo imeLi v podjetju v mesecu januarju zaradi 

bolniških izostankov (vključno •tudi porodniški dopust) 1.79 izgub
ljenih delovnih dni. 

STEVJLO ZAPOSLENIH 
Na dan 31. l. 1970 je štel naš kolektiv 1072 članov (brez vajen

cev). V vrhniških obratih dela 698 ljudi, v šmal'slcih pa 374. 

Cocktail ... 
(Nadaljevanje s 5. str.) 

· 60 % vse potrebne surovine. Tako 
smo v 1966. letu uvozili 27.400 ton 
(od tega 14.700 ton iz Argentine 
6.800 ton iz ZDA, 3.500 ton iz Evro~ 
pe in od drugod 2.300 ton). V 1967 
letu se je uvoz povzpel na 34.300 ton 
(od tega iz Argentine 17.850 ton, 
7.300 ton iz ZDA, 8.450 ton !iz Evro
pe, od drugod pa le še 650 ton). V 
letu 1968 je uvoz spet padel na 
21,600 ton (od tega 8.100 ton iz Ar
gentine, 3.450 ton iz ZDA, 9.550 ton 
iz Evrope, ter le 50 ton od drugod). 
Iz gornjega pregleda je razvidna 
ne le skokovita menjava količin in 
regij, pač pa tudi tendenca, da uva
žarno najkvalitetnejše surovino iz 
Evrope. To je delno razumljivo, 
saj se je v zadnjem času proizvod
nja podplatnega usnja močno zni
žala, o čemer seni že pisal. Tako se 
je prav argentinska surovina vsled 
tega močno znižala. Prepričan pa 
sem, da se bo v naslednjh letih vse 
močneje večal oz. se že veča uvoz 
>>bic packer« surovine iz ZDA, ki se 
kvalitento boljša, razen tega pa se 
ponuja na trgu v obrezani in mez
dreni obliki ter dobro kondicioni
rana. Zal se za časa transporta in 
vskladiščenja na Reki kljub relativ
no dobrem konzerviranju (salamur
jenje in soljenje) še vedno kvari 
več kot bi se smela. Očiten padec 
uvoza kož v Jugoslavijo je tudi od 
»drugod«. Ta drugo predstavljajo 
Indija, Pakistan in Afrika, kjer sta 
nam klirinški račun trgovanja in v 
okviru bilateralnih sporazumov pod
pisana lista blagovne menjave vsili
la tudi slabo polpredelano surovino, 
ki našim razmeram iri potrebam ne 
odgovarja. Kljub temu pa lahko le 
ugotovimo, da smo jugoslovanski 
predelovalci izredno razvajeni, saj 
raje segamo po najboljši in najdraž
ji surovini, precj počasneje pa se 
prilagajamo s tehnološkimi prijemi 
predelalni slabše surovine. Nič manj
šo krivdo pa poleg neznanja in ne-

prilagajanja nas usnjarjev nosijo 
še zla s ti čev lj arji, ki še niso po
skusili potrošnika prepričati, da je 
tudi prešano usnje kvalitetno in po
rabno, zlasti še, če ga usnjar izde
la v dodelavi z licem. Tako se pri 
nas v Jugoslaviji še celo danes pro· 
izvaja plastik boks iz najboljše do
mače ali uvožene surovine, pa še 
zmajujejo čevljarji z glavo, če se pri 
partijah pojavlja IV. sortiment, do
čim je v svetu, na primer v Italiji, 
prav obratno. Tam čevljarji celo ra
je segajo po slabših sortimentih -
seveda sicer kvalitetno izdelanega 
brušenega in k11itega usnja. No -
in kadar v svetu usnjar proizvaja 
brušeno usnje, potem sega po naj
slabši in obenem najcenejši surovi
ni (Afrika, Južna Amerika). 

V Jugoslavij imamo veliko težav 
tudi s prilivom domače, sicer izred
no kvalitetne surovine. Padec izvo
za mesa v države EGS je zavrl v 
določenih obdobjih oskrbo z BB 
(»baby-beef«) surovino. S prehodom 
na pitanje živine za izvoz mesa oz. 
žive živine se je oskrba s kvalite•tno 
domačo surovino močno izboljšala 
oz. količinsko okrepila. Zaradi p'rej 
omenjenega padca izvoza, ki ga do
mača potrošnja mesa ni mogla na
domestiti, smo usnjarj;i to močno 
občutili, zlasti pa še tovarne, ki pre
delujejo kože le v gornje usnje. In 
posledica tega je bila, da se je uvoz 
iz evropskih držav povečal skoraj 
trikratno, medtem ko se je uvoz iz 
ZDA in Argentine ter ostalih regij 
zmanjšal od skoraj 80% na 52% 
(to velja za obdobje zadnjih treh 
let, t:o je od 1966 do 1968 leta). 

Za nivo svetovnih cen sta mero
dajni borzi v Chicagu in Buenos 
Airesu oz. dva največ. ponudnika kož 
na svetu - ZDA in Argentina. Ev
ropske cene se formirajo na avkci
jah od Stuttgarta do Milana in se 
po najvažnejših uravnava cehi Ev
r-opa razen države vzhodne grupaci
je in seveda Jugoslavije. Mi si v na
šem sicer sproščenem ekonoms•kem 
sistemu iščemo vedno nova in nova 
pravila trgovanja, začinjena več s 
špekulacijami kot pa regulirana na. 

osnovi zakona o ponudbi in povpra
ševanju. Zato je za nas običajno tu
di pravilo, da če cene v svetu pa
dajo, pri nas -rastejo ali pa tudi na· 
robe. V Jugoslaviji smo preživeli že 
vse o_blike formiranja cen na trgu: 
od avkcij, administrativnega določa· 
nja, pa preko ponderiranih cen do 
prostega formiranja. Pri tem pro
stem formiranju pa usnjarjd poma
gamo prodajalcem surovin, da po 
pravilu vedno dobro zaslužijo. Ob 
stalnem pomanjkanju kvalitetne su
rovine že tako slabo stoječe tovarne 
v tej tekmi za njo prelivajo del svo
je akumulativnost! trgovcem s su
rovimi kožami, drugi del pa jo od
nesejo nekoliko bolje organizirani 

. in industrializirani čev lj arji. 

nje 1.657 milij. 1.868 milij. ter 2.274 
miLijonov glav (to zadnje zaradi že 
omenjene situacije z izvozom me
sa in živine v države EGS). Tako 
smo imeli v teh letih stanje fonda 
ob začetku leta 5.584 milij., 5.710 
milijonov in 5.691 milij. glav. Zaradi 
vzpodbujane reje pitanih goved se 
je povečala teža goveje surovine, 
kar je delalo usnjarjem precejšnje 
preglavice. Kljub kvaliteti in po licu 
čisti surovini je izplen usnja moč
no padel, kar ni bilo možno vedno 
kompenzirati z nižjo nabavno · ce
no. Naj navedem dejstvo, da so se 
usnjarji branili plačevati težje kože 
po kg enako kot lažje, vendar še 
zlasti v dobi raznih ponderiranih 
cen tega boja niso uspešno zaklju
čili. Razen tega pa JUS pri nas nik· 
dar ni odigral svoje vloge. V na
slednjem sestavku bom pisal o 
svinjskih kožah in drobnici. 

V Jugoslaviji se je v zadnjih treh 
letih (v 1966, 1967 in 1968) priplod 
po letih gibal od 1,968 milij. preko 
2,087 milij. do 2,176 milij. glav go
veje živine. V istih letih je bilo kla- Franc ing. Mihelič 
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i!_= M:=:~:~~ :o §! __ = 
Izvoz obutve v Italiji je v spodarske dejavnosti pa za = prvih osmih mesecih 1969 do- 16 "lo na povprečje 1297 din. = 

segel 128 milijonov parov čev- Usnjarska industrija je z 
ljev -proti 94 milijonom pa- 993 din (povečanje 15 %) na 
rom v istem razdobju leta koncu, saj ji slede le še 
1968. Vrednost izvoza je bila kmetijstvo in tekstilna indu. 
234 mlrd Lit. Med uvozniki strija. 
italijanske obutve so na pr-
vem mestu ZDA, sledijo ZR 
Nemčija, Francija, Benelux, 
Svedska, Svica itd. Tovarna usnja šoštanj (cca 

400 zaposlenih) je pred do
brim letom zašla v težave, 
tako da je podjetju grozila 

;;:_ Nasprotujoče ocene o per- uvedba prisilne uprave ali ce- =-
spektivi ameriškega gospodar- lo Hkvidacije. Zaloge gotovih 

E stva. Kompjuteri in ekono- izdelkov so bile ocenjene na E 
§ misti si niso edini v oceni 12.milij. din in podjetje je za- § 
§ perspektive ameriškega go- ključilo l. 1968 z izgubo. Ob § 
:: spodarstva v tem letu. Po pomoči tamkajšnjih družbe- :: 
§ prognozi računalnikov, ZDA nih organov in komunalne § s niso pred recesijo, dočim banke pa je podjetje samo s 
;:; skupina ekonomskih strokov- začelo reševati težave. Z na ;:; 
:- njakov opozarja, da je porast novo angažiranimi strokovni- = 

gospodarstva že ustavljen. mi kadri je _podjetju uspelo 
Kompjuterski center v dr- znižati zaloge in povečati pro

žavi Massachusetts je dal pr- izvodnjo konjunkturnih izdel
vo oceno in zaključek, da je kov (oplemenitenega krom 
treba v tem letu pričakovati in lak usnja) brez povečanja 
še nadaljnjo počasnejša rast zaposlenih za 25 'Jfo. Izgubo 
gospodarstva in povečanje ne· so v celoti pokrili in podjetje 
zaposlenosti za 4,4 o/o, vendar je koncem preteklega leta iz
ni dokazov za recesijo. Po tej kazalo dobiček 1.64 milij. din. 
napovedi bo bruto nacionalni Povprečni osebni dohodek se 
dohodek ZDA dosegel številko je sicer tudi na račun skla-
991 milijard dolarjev oziroma dov dvignil od 737 din v l. 
bo za 58 milijard večji kot 1968 na 1.070 din koncem lan-

Analiza ekonomistov Mini- strojne opreme so namenili 
strstva za trgovino pa predvi- 1.2 milij din in imajo v na
deva drugačno perspektivo. črtu povečanje namoka za 50 
Ceprav se izogibajo besede odstotkov na 20 ton dnevno. 

prejšnje leto. skega leta. Za modernizacijo E======~==== 

=======:;,

=====- • »recesija«, opozarjajo na možnost, da se je splošno na- Pisec na koncu ugotavlja,· 
glo padanje gospodarstva že da se je v Tovarni usnja šo· 
začelo istočasno z močnim štanj pokazalo prav tako kot v 
inflacijskim pritiskom. primeru usnjarne v Smart-

Težko je oceniti, katera teh nem, ki se je priključila k na
dveh ocen je točna, ker si o šemu podjetju, da so osnovni 
tem niso edini niti vodilni pogoji za uspešno sanacijo v 
ameriški ekonomski časopisi. podjetju predvsem organiza-

cijsko sposobni in izkušeni 

strokovni kadri, ki lahko ob ===========_,..._ 
podpori in zaupanju kolekti· 

Gospodarstvo Slovenije je va, izkopljejo iz težav tudi 
lani povečalo osebne dohodke podjetja, ki so sicer godna 
za 17% na 1124 din, nego- za likvidacijo. 
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Rojen je bil 30. septembra 1927 v Rovtah, kjer je preživel tudi svojo 
rano mladost. Osnovno šolo je obiskoval v Podlipi in po končanem šolanju 
odšel na odsluženje vojaškega roka. Po treh letih vojaščine se je leta 1948 
zaposlil v Industriji usnja Vrhnika v mizarski delavnici kot polkvalificiran 
mizar, pozneje pa v odmaščevalnici, zdaj pa je že 10 let vodja brizgalnega 
aparata v vegetabilriem oddelku. 

Glede na njegovo široko delovanje v zasebnem življenju, v slikarstvo, 
pesniški in glasbeni smeri ter na njegovo marljivo in natančn<! delo "V pro
izvodnji, smo ga to pot povabili na naš intervju. 

Vemo, da se v prostem času veliko 
ukvarjate s slikarstvom. Bi nam lah
ko odgovorili, kje ste dobili stro
kovno znanje oz. kje ste se izpopol
njevali? 

Veselje do slikarstva sem imel že 
v rani mladosti, še z večjim vese
ljem pa sem se začel ukvarjati s sli
kanjem v šoli. Zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev sem v začetku ri
sal le akvarele, zdaj pa delam iz

-ključno v oljni tehniki. Seveda je 
slikarstvo umetnost, ki zahteva po
leg talenta in veselja tudi veliko 
teoretičnega znanja o mešanju barv, 
poznavanje zgodovine slikarstva in 
njenega razvoja. Zato sem moral 
obiskovati šolo, kjer te poučijo o 
tehniki risanja. Absolviral sem Rob
bovo šolo v Ljubljani (3 leta), kjer 
nas je poučeval prof. Slapernik, eno 
leto pa sem obiskoval KLAS-ov te
čaj pod vodstvom akademskega sli-

Naš 
portret: 

Ivan 
Malavašič 
karja Plečkota. Tam sem se prvič 
seznanil s tehniko barv, mešanjem 
barv, kompozicija, barvanjem in 
risbami. Prebral sem tudi mnogo 
strokovnih knjig o slikarstvu in 
ustvaril sem si že lepo knjižnico s 
300 knjigami. 

Kakšno smer ste zavzeli v slikat·· 
stvu in kje ste že razstavljali? 

V zadnjih letih sem se povsem 
predal v upodabljanje ljudskih mo
tivov in pejsažev, torej predal sem 
se svetu, ki živi in biva okoli mene. 
Inspiracijo mi prav gotovo daje po
krajina okoli mojega doma, ki člo
veka umiri in ti daje veliko osnove 
za svobodno človekovo dejavnost. 

Do sedaj sem svoja dela :razstav
ljal že IS-krat in sicer največ na 
Vrhniki, v Trbovljah, Mariboru in v 
Ljubljani. Vsako leto povprečno iz
delam okrog 60 pejsažev, predvsem 
v oljni tehniki, skice za te slike 
pa v akvarelih. Prav v zadnjem času 
sem dobil nova povabila za razstavi 
v Trebnjem in Mariboru. Gotovo je 
velik uspeh, da sem imel polovico 
razstav samostojnih, polovico pa 
skupaj z drugimi slikarji - amater
ji. 

Vsak umetnik, bodisi poklicni ali 
amater, ima svojega vzornika, ki ga 
skuša razumeti in mu daje smernice 
za njegovo dejavnost. Kdo je bil vaš 
vzornik in v kakšni smeri? 

Lahko rečem, da sta me po psiho
loški strani navdušila in mi mnogo 
poklonila Smrekar in BiroJa, glede 
barvne kompozicije pa so me nav
dušili predvsem slikarji impresioni
zma - kot Grohar in drugi. Seveda 
se na vseh teh delih le učiš, skušaš 
prodreti v njihov svet in pri tem 
nevede izpopolnjuješ svojo dejav
nost. 

Kateri .je drugi vaš »konjiček«, s 
katerim se ·ukvarja te v prostem 
času? 

V zadnjem času sem napisal tudi 
že veliko pesmi. Nabralo se jih je -
že za lepo zbirko, ki jo v prihodnje 
mislim tudi izdati, v kolikor mi bo 
to finančno omogočeno. Za enkrat 
sem jih objavil v >>Kmečkem glasu<< 

da sem naletel na ugodno kritiko. 
Veliko besedil sem napisal že za 
popevke in vokalne narodne pesmi, 
ki so jih uglasbili Slaki. 

Kot tretji moj »konjiček« pa bi 
omenil glasbo, ki me čedalje bolj 
privlači. Napisal sem že veliko po
pevk in gotovo se še spomnite po
pevke o Vrhniki, ki so jo v priredbi 
Lesjaka izvedli na prireditvi »Tobo
gan«. Za vse te popevke tudi ' sam 
napišem besedila, ki jih je v svojih 
delih vključil tudi že Kovačič. 

Seveda je tudi v glasbeni dejav
nosti potrebno določeno znanje in 
prav v tem sem samouk. 

Poleg tega se zanimam tudi za 
šport in veliko berem knjige. 

Kako ste zadovoljni s svojim de
lom v tovarni? 

Z delom sem zadovoljen, prav ta
ko imam tudi zelo dobre odnose 
s svojimi sodelavci, posebno še z 
mladimi. Poudariti moram, da do 
sedaj še nisem doživel spora med 
delom. Edino težavno pa je priha
janje na delo, predvsem, ker delam 
v treh izmenah. 

Kakšni so vaši načrti za prihod
nost? 

Predvsem bi rad izdal svojo zbir
ko 100 pesmi, zelo pa bi bil poča-

Ivan Malavašič: Ob Ljubljanici 

Ivan Malavašič: En starček in drugih časopisih in lahko rečem, Ivan Malavašič: Utrujena čipkarica . 

ščen, da bi bil sprejet v slikarsko _ 
društvo, kar bi mi omogočilo tudi 
razstave onkraj naših meja. Glede 
tovarne bi si želel še naprej takih 
odnosov med sodelavci, v privatnem 
življenju pa si moram zgraditi novo 
hišo v tem okolju, ki me navdušuje 
in mi daje inspiracijo za nadaljnjo 
mojo dejavnost umetniške smeri. 

ing. BOGDAN URBANC 

Ivan Malavašič: V taborišču 



Poškodbe pri delu 
v anske ~ letu 

V letu 1969. se je dogodilo pri delu 
61 poškodb (od tega 38 na Vrhniki 
in 23 v šmartnem). Poškodovanih je 
bilo 27 žensk in 34 moških (na Vrh
niki 15 žensk in 23 moških, v šmart
nem pa 12 žensk in 11 moških). 

Primerjava z letom 1967 in 1968: 

število poškodb 

podjetje IUV 
na Vrhniki 
v šmartnem 

1967 1968 1969 

22 72 &1 
22 46 

26 
38 
23 

Od skupnega števila poškodb se 
jih je 9 (16,9 %) pripetilo na poti na 
delo ali z elela (na Vrhniki 3 -
7,9 %), v šmartnem pa 6 - 26 %) . 

Skupno število izgubljenih delov
nih dni je bilo 1.340 (na Vrhniki 754, 
v šmartnem 586). Zaradi poškodb 

človek se ne rodi z rezervnimi deti! 
Na sliki: uporaba zaščitnih očal pri 
brušenju 

na: poti je bilo izgubljenih 297 delov
nih dni (22 %) - :na Vrhniki 154 -
20 %, v šmartnem 143 - 24 %. 

Pregled števila izgubljenih delov
nih dni na 1 poškojbo in primerja
va z letom 1967 in 1968: 

Resnost (število izgubljenih delov
nih dni na 1 poškodbo): 

Resnost 
---- - ----- -----

1967 1968 1969 
podjetje 24,4 16 21,9 
na Vrhniki 24,4 15,9 19,8 
v šmartnem 16 25,5 

Neupoštevaje poškodbe na poti pa 
znaša resnost poškodb. 

Resnost 

1967 1968 1969 
podjetje 21,5 22 20 
na Vrhniki 21,5 16,4 17,1 
v šmartnem 27,7 26 

Za ocenjevanje in primerjavo z 
drugimi podjetji pa je natančnejši 
in primernejši koeficient pogostno
sti, ki nam pove, koliko poškodb se 
je dogoclilo na 1 milijon dejansko 
opravljenih delovnih ur. 

Ta pokazatelj je za podjetje zna
šal v letu 1968 - 50,2, v letu 1969 
pa samo 26. 

Iz številčnih podatkov je razvidno, 
da smo imeli v letu 1969 številčno 
m anj poškodb kot v letu 1968. šte
vilo izgubljenih delovnih dni na eno 
poškodbo pa je občutno naraslo, 
zlasti v obratu šmartno, kar doka
zu je, da so bile v povprečju težje 
poškodbe kot v letu 1968. Iz tabel 
je razvidno, da so na to vplivale 
p redvsem poškodbe na poti. 

Zelo ugoden pa je koeficient po
gostnosti, ki je padel za 50,2% za 
podjetje. še zlasti ugoden pa je za 
obrat šmartno, kjer je bil v letu 
1968 - 64,9 %. 

Striženje kož na strugalnem stroju »Rizzi« je lahko precej nevarno, če ne 
upoštevamo navodil za delo 

Tudi teža poškodb (trajnost posle
dic) je neprimerno nižja kot v letu 
1968. 

Najštevilnejši viri poškodb so bili 
razni stroji in naprave, gibanje pri 
delu na istem nivoju in ročna orod
ja (predvsem noži za obrezovanje) . 
Najštevilnejši vzroki za poškodbe 
so pa bili v neprimernem in neza
nesljivem načinu elela ter mastna in 
spolzka tla (številni padci). Analizi
rajoč mesece in dneve v tednu, v 
katerih so se poškodbe dogodile, ni 
mogoče trditi o določeni zakonito
sti, čeprav beležimo v zadnjih letih 
največ poškodb v mesecu januarju 
in sredini tedna. 

Iz starostne strukture poškodo
vancev je razvidno, ela je bilo največ 
poškodovanih v starosti od 15. pa do 
25. leta, slede jim poškodovanci v 
starosti od 41. pa elo 50. leta. Da so 
se poškodovali predvsem mlajši de
lavci je vzrok v tem, ker so tudi 
številčno predvsem najmočneje za
stopani v strukturi zaposlenih, na 
drugi strani pa je verjetno tudi to, 
da nadrejene osebe posvetijo pre
malo časa za poučevanje in nadzor 
mlajših delavcev. 

Iz pregleda poškodovanih delov te
lesa je razvidno, ela smo imeli naj
več poškodb na zgornjih okončinah 

- ščetinama 

- pomožna dejavnost Vrhnika 
- usnjarna Vrhnika 
- usnjarna šmartno 
- krznarna 
- konfekcije 
- ski. pom. materiala šmartno 
- skladišča in skupna uprava 

Neupoštevanje požarne varnosti. Do
stop do raznih aparatov za gašenje 
mora biti vedno prost. 

(roke, prsti) kot posledice številnih 
urezov z noži za obrezovanje kož, 
odrgnin, udarcev in stiskov. Podob
no beležimo tudi v preteklih letih. 
10 poškodb se je dogodilo zaradi te
ga, ker delavci niso upoštevali navo
dil za varno elelo in so delo oprav
ljali brez ustreznih osebnih zaščitnih 
sredstev. 

število poškodb po posameznih 
oddelkih in dejansko število izgub
ljenih delovnih dni: 

6 primerov 134 delovnih dni 
4 primeri 31 delovnih dni 

24 primerov 560 delovnih dni 
S primerov 133 delovnih dni 

11 primerov 261 delovnih dni 
3 primere 66 delovnih dni 
4 primeri 126 delovnih dni 
4 primeri 29 delovnih dni 

Izplačana nadomestila OD v času' bolniške zaradi poškodb pri delu: 

nadomestila v breme nadomestila v breme skupaj 
obrat 

podjetja 

na Vrhniki S din 980.080 
v šmartnem 830.260 

skupaj 1,810.340 

Neupoštevaje stroške za zdravlje
nje in ostale stroške, ki jih ni mo
goče natančno zajeti v posameznih 

NEZGODE IZVEN DELA 

Po številu izgubljenih delovnih dni 
so te nezgode na drugem mestu v 
pregledu bolniškega staleža po vzro-

social. za v aro v. 

757.740 1,737.820 
455.705 1,285.965 

1,213.445 3,023.785 

primerih poškodb pri delu, smo ime
li cca 9 milijonov S din izgub zaradi 
poškodb pri delu. 

kih bolovanja (nezgode na delu za
vzemajo tretje mesto). Porast teh 
nezgod v letu 1969 je občuten. 

število . poškodb in izgubljenrh delovnih dni: 

na' Vrhniki 
v šmartnem 

1967 . 

57 (856) 

1968 

44 (669) 

število izgubljenih delovnih dni na eno poškodbo pa znaša: 

podjetje 
na Vrhniki 
v šmartnem 

18,8 delovnih dni/1 poškodbo 
20,8 delovnih dni/1 poškodbo 
14,9 delovnih dni/1 poškodbo 

1969 

62 (1.293) 
31 ( 462) 

93 (1.755) 

Glavni vzroki za nezgode izven dela pa so: prometne nezgode, padci, 
urezi, opekline, udarci. inž. Peter Petkovšek 
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Prvo leto desetletja 
v svetovnem razvoju 

v zadnjih letih, vendar bo še vedno 
tako visoka, da bo ta dežela - mer
jeno s tem kriterijem - ostala med 
vodilnimi v svetu. Sovjetska zveza 
in večina drug.ih dežel vzhodne Ev-. 
rope so v letošnjih pianih pred videle 
nižjo stopnjo rasti kot so jih dose
gale v zadnjih letih. To pa zato, 
ker te dežele vse bolj izčrpujejo 
svoje tako imenovane ekstenzivne 
dejavnike razvoja in počasi pDiha
jajo na intenzivne. V glavnem pa se 
lahko stopnje rasti držav vzhodne 
Evrope merijo s kapitalističnimi de- . 
žeJami v svetu, razen z Japonsko. Ob 
vsem tem je treba pričakovati se
veda tudi počasnejše napredovanje 
zunanje trgovine in s tem moramo 
prav gotovo pazljivo rs.čunati tudi 
pri nas v Jugoslaviji. Torej bo naše 
nadaljnje vključevanje v tokove sve
tovnega gospodarstva terjalo še več 
prizadevanja kot do sedaj. 

Z Ieto'šnjim letom se je začelo no
vo destletje, ki bo po pričakovanjih 
prineslo mnoge spremembe na raz
nih področjih življenja pri raznih na
radiih. Napovedi o razvoju so seve
da lahko Je gola predvidevanja in 
zelo negotove spekulacije, vendar 
so bile in so 1tudi zdaj zan1mive. 

Poglejmo nekatere na gospodar
skem področju. Pred nekaj meseci 
je poznani ameriški futurolog (na
povedovalec prihodnosti) dal nekaj 
napovedi o družbenem btto proizvo
du nekaterih najrazvitejših dežel v 
svetu ob koncu tega desetletja. 
Tako je ugotovi,l, da naj bi okrog 
leta 1980 znašal družbeni brutto pro
izv.od ZDA 1.400 milijard dolarjev 
letno (preračunano po sedanji h~p
ni moči dolarja), v Sovjetski zvezi 
pa okrog 800 mi!<ijard dolarjev. Za 
primerjavo pa poglejmo letošnja 
pričakovanja: ZDA bodo letos do
segle okrog 1.000 milijard dolarjev 
btto nacionalnega proizvoda, Sovjet
ska zveza pa okrog 400 milijard do
larjev. 

Tema dvema velikanoma pa se vse 
bolj bliža tretji - Japonska. Ta de
žela, ki zdaj po gospodarski moči 
sodi še v vrsto z ZR Nemčijo , Fran
cijo in V. B11itanijo, sila naglo na
preduje. Letos bo njen btto nacio
nalni proizvod že zelo blizu 200 mili
jardam dolarjev, vendar ima izred
no visoke stopnje rasti. Tako napo
vedi, da bi znala ob koncu desetlet
ja doseči že btto okrog 600 milijard 
dolarjev, niso povsem neutemeljene. 
Predvsem pa pričakujejo da bo Ja
ponska čez 10 let veliko bliže Sov
jetski zvezi kot pa czahodnoevrop
skim deželam, s katerimi sedaj drži 
korak. Postala bi torej tretji gospo
darski gigant sveta. Zanimive so tu
di napovedi o napredku ZR Nemči
je in Francije. Ti dve deželi, ki ima
ta zdaj btto proizvod okrog 150 mi
lijard dolarjev, ga bosta do konca 
desetletja predvidoma podvojili. Ve
lika Britanija, Italija, Kanada in In
dija so po pričakovanjih sposobne 
doseči ob koncu tega desetletja vsa
ka nekako med 100 in 200 milijarda-

I. 

mi dolarjev družbenega btto proiz
voda. Na splošno velja za vse vsaj 
deloma razvite dežele, da lahko v 
tem desetletju za manj kot 50 % 
povečan družbeni proizvod ocenju
jejo kot neuspešen, če pa ga bodo 
povečale vsaj Za 100 %, torej vsaj 
podvojile, lahko računajo, da se bo
do uvrstile v skupino ekonomsko 
zelo uspešnih dežel. Računati mo
ramo, da ta ·pričakovanja verjetno 
niso pretirana. Razvoj znanosti i'n 
tehni'ke, prva revolucija na področ
ju info.rmacij, upravljanja in orga
nizacije dela, prodor avtomatizaci
je in drugo omogoča vse bolj visoko 
storilnost dela in s tem ustrezno 
stopnjo gospodarske rasti. 

Veliko manj gotovi pa so !izgledi 
za zadovoljiv gospodarski napredek 
dežel v razvoju, ker čutijo kron~čno 
pomanjkanje sredstev za financira
nje svojih načrtov in obenem ima
jo premalo strokovnih kadrov. Zato 
s pravico pričakujemo, da bo med
narodna skupnost v tem desetletju 
zanje bolj skrbela in jim dala več
jo pomoč. Glede na nizko raven 
gospodarstva in skoraj povsod na
glo povečevanje števila prebivalstva, 
podvojitev proizvodnje v 10. letih, 
ki je lahko zelo lep dosežek za raz
vite dežele, !?omeni za zaostalejše 
komaj spodnjo mejo zadovoljivosti 
njihove gospodarske rasti. In še to 
ne morejo doseči samo z lastnimi 
napori. 

Vendar rpa v primeru napovedi, 
ki smo jih zapisali, ne moremo upo
rabiti narodnega reka, da se po ju
tru spozna dan, torej da se hrhko 
po letu 1970 ocenjuje celo desetletje. 
Zakaj pričakovati je, da to jutro v 
številnih visoko .razvitih gospodar
stvih ne bo ravno jasno. V ZDA, v 
tej najbogatejši deželi sveta in naj
močnejšem trgovinskem partnerju v 
svetovni trgovini, pričakujejo v letoš
·njem letu blago stopnjo gospodar
ske ras,ti. V najboljšem primeru bo 
po ocenah rast s'kromna ali pa bo 
prišlo prav do stagnacije. ·ZR Nem
čija ·kot drugi največji posamični 
partner v svetovni trgov.ini prav ta
ko ne pričakuje kaj bleščečega. želi 

Stopnje rasti družbenega brutto proizvoda v večjih kapitalističnih 
deželah za leto 1968. in 1969. ter prognoza za leto 1970. 

ZDA 
Vel. Britanija 
ZR Nemčija 
Francija 
Italija 
Japonska 
Kanada 

II. 

1968 

4,9 
3,6 
7,0 
4,2 
5,4 

14,2 
4,7 

1969 1970 

2,75 1,5 
2,0 3,0 
7,75 4,0 
8,25 4,0 
6,0 7,75 

12,5 11,25 
5,0 4,0 

Družbeni brutto proizvod najmočnejših držav ob koncu desetletja 
(1979-80) 

ZDA 
SSSR 
Japonska 
ZR Nemčija 
Francija 
Vel. Britanija 
Italija 
Kanada 
Indija 

1400 milijard dolarjev 
800 milijard dolarjev 

400-600 milijard dolarjev 
300 milijard dolarjev 
300 milijard dolarjev 
200 milijard dolarjev 
200 milijard dolarjev 
150 milijard dolarjev 
100 milijard dolarjev 

namreč zmanjšati pri:tisk na svoje 
preobremenjene materialne in olo
veške zmogljivosti. V Italiji bo ob 
precejšnjem povečanju plač velike
ga dela zaposlenih, doseženih v pra
Vi poplaV1i štrajkov, potrošnja in 
proizvodnja naglo rastla - če ne 
bodo tega preprečili ·posebno hudi 
socialni nemi1ri kot v 'lanskem le
tu. Francija pričakuje po daljšem 
nemirnem in nestabilnem obdobju 
čas napredka. Tako tudi Velika Bri
tanija, katere g·ospodarstvo se 
prebuja iz večletnega mrtvila. Na 
Japonskem priča,kujejo nekaj skrom
nejšo stopnjo rasti kot so jo imeli 

Stroj za krtačenje velurja 

Iz splošne službe 

T. K. 

V času od 11. 11. 1969 do 16. 2. 1970 je komisija za delovna razmerja 
in nagrajevanje na Vrlmi!ld sprejela v delovno razmerje 26 delavcev. 

Sprejeti so bili: 
- v usnjarno: Alojzij BeVJk, Srečko Jeraj, Ladislav Kaplja, Janez Kovač, 

Maks Kovačec, Jože Kuzmič, Boris Lesar, Martin Novak, Slavko Pet
kovšek, FiHp Rome, Karel Rous, Franc Samotorčan, Drago švigelj in 
Nada Vavtar, ' 

- v kom. sektor: Pavel Gabrovešk, Mirko GaJoVIic, Hilda Kesel in Fani 
Makuc, 

- v fin. s~ktor: Marija Rous, 
- v uprav. službo: MaPija Horvat, 
-v krojaštvo: Anica Lenarčič in Ivanka Osredkar, 
- v pom. dejav.: Franc Caserman, Karel Jurjevčič, Jernej Petkovšek in 

'Peter Sečnik. 
Komisija rza delovna razmerja in nagrajevanje v šma!l'tnem je od 

1. 11. 1969 do 31. 1. 1970 sprejela na delo 14 delavcev. 
To so: 

- v usnjarni: J.ožefa Berdajs, Alojz Dragar, Golubica Jovanovic, Olga Kirm, 
Aloj,z Kokalj, Jože Koleša, Antonija Nograšek, Rajko P1ivec in Jože 
Poklar, 

- ·v ski. surovin: Aljoz Dremelj in Milutin Porpovic, 
- v ski. pom. mat.: Jože _Fajdiga, 
- v menzi: Ana Zaman, 
- v tehn. oddel.: Sonja Sivk. 

Od 11. 11. 1969 do 16. 2. 1970 je na Vrhnilki nehalo delatli 10 delavcev: 
- Viktor Bonča, Pavel Gabrovšek, Sonja Horvat, Jože Kozel ml., Jernej 

Nussdorfer, Terezija Pišljar, Jože Pohi, V·inko Romšek, Mijo Sakač in 
Jože Sečnik. 
Janez Merlak in Vlado Mlinar sta odš'la na odsluženje vojaškega roka. 
Mariji Istenič in Viktoriji Semič pa je prenehalo delovno razmerje 

zaradi starostne oz;iroma invalidske upokojitve. 
V obratu šmartno so prenehali delati: Teofila Gerša'k, Franc Gorše, 

šarlota Klakočar, Metka Krivec, Alojzija Osolnik, Anton Poglajen lin Ana 
Predojevic. · 

Obema vestnima sodelavkama želimo ob upokojitvi še veLiko srečnih 
dni! 



Srednj.eročni 
plan razvoja 

V državi so il!daj v teku prjrprave 
novega srednjeročnega plana razvo
ja za obdobje od 1971. do 1975. leta. 
Glede na pri[>ravljeno gradivo je že 
mogoče navesti nekatere ocene o 
naših razvojnih mo~nostih v pri
hodnjem srednjeročnem obdobju. 

Kot kaže, bi predvidoma lahko v 
Jugoslaviji narr-aščal druŽibeni proiz
vod vsako leto za okrog 8 %. Ven
dar pa so že dosedanje · pripombe 
izrail!ile stališče, da je važnejše kot 
»Stopnja rasti rza vsako ceno« dej
stvo, da se mora gospodarstvo raz
vijati v uravnovešenih razmerah. 
Po ocenah naj bi imela Jugoslavija 
'leta 1975 okmg tisoč dolarjev na
rodnega dohodika na prebivalca. To
liko ima skorajda danes Slovenija. 
Vendar gospodarstvo naše republi'ke 
čakajo še pomembne naloge, če se 
hočemo čimbolj približa·ti razvitim 
evropskim deželam. Upoštevati nam
reč moramo, da predvidevanja v pr
vem grad!ivu o dolgoročnem razvoju 

Slovenije računajo v letu 1980 al.i 
1985 s 3.000 do 3.500 dolarji narod
nega dohodka na vsakega Slovenca. 

Nadalje kažejo ocene, da bomo 
morali v državi še hitreje napredo
vati glede vključevanja v svetovno 
tržršče. Stopnje rasti izvoza naj bi 
bile torej višje kot smo jih ome
Illil.i za druŽJbeni proizvod - izvoz 
bi moral vsako leto narasti vsaj za 
desetino. Tud[ na tem področju bi 
bilo potrebno ustreznej.še ravnoves
je, da bi sčasoma odpravili primanj
kljaj v plačilni bi'lanci s tujino. 
Zato se zdijo umestne pobude, da 
bi svoja prizadevanja ZJdružili pred
vsem okrog prodora na svetovni trg 
pr.i ·t·isti proizvodnji, kjer res nekaj 
veljamo 1n ·da bi postali nekaj manj 
odvisni od uvoza proi,zvodnih mate
rialov. Seveda pa mora k ravnotež
ju naših odnosov s tujlino veHko 
prispevati tudi neblagovna menjava, 
ki naj bi se do leta 1975 podvojila. 

T. K. 

Naši štipendisti 
ila polovici leta 

Spet je za nami polovica šolskega leta, trenutek, ko napravijo šolarji 
polletni obračun svojega dela, trenutek, ki prinaša pridnim zadovoljstvo, 
tistim, ki pa se niso dovolj trudili pa razočaranje. Kakšen je ta polletni 
obračun dela naših štipendistov? 

Za študente s fakultet še nimamo podatkov, ker je njihov sistem štu
dija drugačen od srednješolskega. Naše dijake na srednjih šolah pa lahko 
razporedimo v tri skupine: 
na tiste, ki jim za res lep uspeh lahko čestitamo, 
na tiste, ki so delno zadovoljili in na tiste, ki so nas popolnoma razočarali. 

Najboljši so: Andrej Rodič in Roman Malavašič na TSUGš v Domžalah 
in Darinka Podobnik na Ekonomski srednji šoli. 

Zadovoljili so: Jakob Trček, Milan Klisaric, Franc Plestenjak in Marija 
Markelj. 

Z vec nezadostnimi ocenami sta zaključila prvo polletje: Rado ,Dolenc 
in Iztok Fabjan, Edvard Senjur pa je bil neocenjen. 

Najboljšim želimo še naprej take uspehe, vsem ostalim pa naj bodo 
slabe ocene zadnje opozorilo pred ukrepi, ki so za te primere predvideni 
v našem pravilniku. 

ZA 
ZABAVO 

Ce mi že nisi kupil nobe
nega darila, pa mi vsaj nekaj 
naredi za Dan žena: ne za· 
svinjaj mi takoj parketa z 
umazanimi čevlji. 

- Draga žena, tu je darilo 
za tvoj praznik. Rože so se 
mi sicer malo osmukale, ko 
smo sedeli v gostilni, zato pa 
sem kupil še nekaj žganja, 
da ga bom spil na tvoje 
zdravje. 

I. delavske športne 
igre . v Litiji 

Na l. delavskih športnih igrah litijske občine sta poleg ekip 
Predilnice, Prosvete, LIL, Gradbincev KIA in občinske uprave sode
lovali tudi dve naši ekipi in sicer: šahisti ter nogometaši. 

Tekmovanje je bilo organizirano v šahu, namiznem tenisu in 
malem nogometu. Največ uspeha so dosegle ekipe Predilnice in 
sicer dve prvi mesti. 

Zelo dobre rezultate so dosegli naši nogometaši, ki so eno 
tekmo izgubili, eno igrali neodločeno, tri pa dobili in v končni uvr
stitvi zasedli drugo mesto. 

šahisti so med sedmimi ekipami zasedli peto mesto. 
Organizator delavskih športnih iger v Litiji je sklenil, da se bo 

letos tekmovanje razširilo še na nekatere druge športne discipline 
n. pr. streljanje, kegljanje in balinanje. Našim predstavnikom želimo 
še veliko uspehov. ž 

-Otroški vrtec 
v šmartnem 

V šmartnem pri Litiji z bližnjo 
okolico, je vsega 420 gospodinjstev 
s skupno 1448 prebivalci - od tega 
je 753 žena in ženske mladine oz. 
50% vseh prebivalcev. Na tem ob
močju so večja naselja samo šmart
no, nato Ustje in Mala Kostrevnica. 
V šmartnem imajo svoje obrate: 
Industrija usnja Vrhnika s 374 zapo
slenimi - od tega 214 delavk žena 
ali 57 %, Mercator Ljubljana 14 za
poslenih - od tega 10 žena, Lesna 
industrija Litija ima v šmartnem 
dva obrata, kjer je zaposlenih 186 
- od tega 20 žena. V šmartnem je 
še osnovna šola, kjer je zaposlenih 
30 učiteljev - od tega 21 učiteljic 
ali 67 %. Za vse te potrebe v šmart
nem doslej nismo imeli nobene usta
nove za varstvo predšolskih otrok. 

Temeljna izobraževalna skupnost 
je v letu 1969 pripravila vse potreb
no za adaptacijo potrebnih prosto
rov v Zadružnem domu. Namerava
mo usposobiti najnujnejše prostore, 
v katerih bi bilo zagotovljeno var
stvo za 40 predšolskih otrok. To je 
glede na potrebe v šmartnem le 
rešitev v sili, saj je samo v druži
nah, ki so zaposlene v obratih IUV 
- usnjarna, krznarija in konfekcije 

- Mejkuš, a je suha kuverta 
ta mesec. Res sem tri tedne 
marodiral in štiri plave vse
kal, toda ostale dni sem garal 
kot črna živina. To, da sem v 
Mantovi potegnil iz nje par 
jurjev, se pa res ne bi smelo 
toliko poznati. 

nad 90 predšolskih otrok. Investi
cije za adaptacijo in opremo otro
škega vrtca v šmartnem znašajo 
skupaj 84.953,20 din; od tega za ada
tacijo prostorov nekaj nad 50.000,00 
din, ostalo pa za opremo. Pri inve
sticijskih stroških sodeluje Temelj
na izobraževalna skupnost, glede 
ostalih stroškov pa smo se obrnili 
na navedene delovne organizacije za 
sodelovanje. Kakor doslej pogosto, 
je tudi v tem primeru pokazalo vod
stvo matičnega podjetja Industrije 
usnja Vrhnika veliko razumevanja 
za sodelovanje pri tej investiciji, ki 
ima glavni namen skrb za mater de
lavko in njeno razbremenitev v dru
žini. že v prvih razgovorih so nam 
predstavniki zagotovili vso material
no pomoč. 

Predvideno je, -če bo le mogoče v 
teh vremenskih razmerah izvajati de
la, - da bi bil odprt otroški vrtec v 
šmartnem pri Litiji za 8. marec 
1970, ko bodo žene praznovale svoj 
praznik. Tudi če se bo stvar nekoli
ko zavlekla, bodo imeli v šmartnem 
najkasneje do 25. maja 1970 za Dan 
mladosti odprt svoj nanovo urejeni 
otroški vrtec. 

S. Pungerčar 

- Veš kaj, tovariš od Olim· 
pije, mi smo si pa že kar 
enaki! 
- O, tovariš od Usnjarja, to
liko pa najbrž še niste napre
dovali v nogometnem znanju. 
- To morda res ne, ampak 
toliko smo pa le napredovali, 
da nam prav tako kot vam 
jemljejo točke za zeleno mizo. 



ŠPORT 

Pri italijanski 
košarkarski 
reprezentanci 

Nedavno srečanje košarkarskih 
reprezentanc Jugoslavije in Italije 
v dvorani Tivoli si je končalo v ko
rist jugoslovansk~h košarkarjev: 
premagaLi so goste s petnajstimi 
koši razlike. Ob tej prilo~nosti smo 
obiskali italijansko moštvo. 

Ita;lijanski koš-arkarji so do·kaj 
mlada ekipa, saj je večina starejših 
reprezentantov za vedno slekla dres 
in tako prepustila svoje mesto mla
dim, dobrim, vendar neizkušenim 
igralcem. 

In prav zato se je vodstvo itali
janske reprezentance s trenerjem 
Giancarlom Primo na čelu odločilo 
za nekaj težkih mednarodnih tekem, 
da bi mladi igralci dobili nekaj 
mednarodnih izkušenj. -

Italijansko reprezentanco sestav
ljajo: Barivera, Rusconi, Recalcati, 
Errico, Massini, De Rossi, Zanatta, 
Meneghin, Meneghel, Bisson, Cos
melli in Giomo. 

Trener Giancarlo Prima je sesta
vili reprezentanco, v kateri nastopa-

jo ·košarkarji skoraj iz vseh ·klubov. 
Le mo-štvo Simmentala zastopajo 
trije igralci (Barivera, Massini in 
Giomo), po dva igralca sta dali mo
štvi All'Onesta Zanatta in De Ros
si) ter Ignis (Rusconi, Meneghin), 
po enega igralca pa so dala nasled
nja moš-tva Fides (Errico), Cantu 
(Recalcati), Virtus ( Cosme1li), Sp lu
gen Brau (Menenghel) in Sandiero 
(Bisson) . 

Podobno kot pri nas je tudi Ita
lijo zajel val košarke in si je ta 
športna panoga pridobila že lepo 
število ljubiteljev in strastnih na
vijačev. Da pa bi bila ta športna 
panoga še atraktivnejša in da bi do
bila svoje mesto med športi hitreje 
kot pri nas so Italijani dovolili 
»uvoz« ameriških košarkarjev, ki 
naj bi s svojim žonglerskim zna
njem košarke pritegnHi pozornost 
vseh: mladih, da bi se odločili za 
to športno panogo, gledalcev in in
dustrialcev, ki naj bi košarko fi
nansira1j 1n ji dali tudi finančni po-
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Delavcem vrhniške tovarne usnja pošilja košarkarska reprezentanca Italije 
prisrčen pozdrav. Massini 

Pod košem Jugoslavije (številka štiri je italijanski reprezentant Barivera) 

Italijanska reprezentanca na treningu v hali Tivoli 

men. Delajo pač po vzoru velikih 
profesionalnih nogometnih :klubov. 
Ti imajo za seboj bogate industrial
ce, ki dobro vedo, zakaj investirajo 
denar v določen klub. Iz vsake ta
ke finanone podpore ali vzdrževanja 
nekega kluba si obetajo tudi velik 
poslovni uspeh, saj je nastop vsake
ga takega moštva nevsiljiva rekla
ma za tovarno in za njene izdelke. 
V vseh teh letih se je med številni
mi Američani porajalo veliko doma
čih igralcev, ki po kakovosti ne za
ostajajo veliko za ameriškimi košar
karji . Nekateri so jim celo enako
vredni ali pa celo boljši. V misl~h 
imamo •kapetana italijanske repre
zentance Massinija, .ki je že vrsto 
let med najboljšimi košarkarji na
sploh in je najmanj enakovreden 
tekmec ameriškim košarkarjem, Id 
igrajo v italijanskih moštvih - kot 
so De Simone, Sanford,- Williams, 
Schull, Driscoll, Allen, Ti.llman in 
drugi. 

Massini, član Simmenthala, je vi
sok, atletsko grajen možakar, kate
remu ni težko zabiti po trideset in 
več košev na eni tekmi. Za vsako 
nasprotno moštvo pomeni strah in 
trepet, po drugi strani pa se odliku
je po svojem obnašanju, saj bi bil 
lahko vsakemu športniku za w:or. 

Pogovarjali smo se z njim in v 
klepetu je beseda nanesla tudi na Massini 
svetovno prvenstvo v Ljubljani. 
»Vroče si želim igrati v finalni 

skupini v Ljubljani«, pravi Massini. 
že precej časa je naša reprezentan
ca v senci najboljših košarkarskil1 
reprezentanc in čas bi že bil, da se 
vrnemo med najboljše. Svetovno 
prvenstvo v Ljubljani je za nas ve
lika priložnost, ne obetamo si veli
ko, pa vendar upamo, da bomo 
uspeli ... « 

»Prav gotovo si želite uspeh, kot si 
ga želimo mi Jugoslovani. Bi oceni
li nekaj najboljših reprezentanc sve
ta?« 

»Zame so t·ri dokaj enakovredne 
reprezentance. To so Američani, Sov
jeti in Jugoslovani. Vsekakor so v 
košarki Amerčani za korak ali celo 
za dva pred vsemi na svetu. Vendar, 
njihova profesionalna tekmovanja 
jim ne dajo možnosti, da bi poslali 
na svetovna prvenstva resnično naj
bolj-še košarkarje. Navadno na sve
tovnih prvenstvih igrajo najboljši 
amaterji, vendar je že to dovolj, da 
se borijo za najvišja odličja. Sovjet
ski tekmo·valci predstavljajo neunič
ljivi stroj, vendar prav letos imajo 
Jugoslovani priložnost, da ta stroj 
načnejo. Upam, da se bo ponovila 
vaša velika zmaga, ki ste jo zabe-

ležili na OliJmpijskih !igrah v Mehi
ki .. ·" 

»Vas uvrščajo med najboljše ko
šarkarje Italije. In to ne le neurad
no, temveč tudi po jakostnih lestvi
cah, ki jih sestavljajo italijanski -
športni poročevalci. Ste zadovoljni 
s takimi, kot bi rekel, ·komplimen
ti?« 

»Najboljši je relativna zadeva. Ta
•ko kot je relativno vse drugo. 
Igram košarko s s•rcem in telesom. 
Prirasla mi je k srcu in težko se 
bom od tega športa ločil ... « 

»Kot veste, bo med bivanjem v 
Ljubljani za časa svetovnega prven
stva v košarki skrbela za italijansko 
moštvo IUV iz Vrhnike . . . Imate 
s tem v zvezi kako pripombo ... << 

»Vsekakor se vodstvu in delavcem 
te tovarne v imenu naše reprezen
tance že vnaprej zahvaljujemo. Ve
seli smo, da skrbi za nas tovarna, 
ki tesno sodeluje s predstavniki 
usnjarske industrije v Italiji. Sicer 
sem pa Vrhriičanom napisal kratek 
pozdraV<<, je končal kapetan itali
janske reprezentance Massini, in za
želel nasvidenje v maju. 

Razgovor pripravil: 
Ivo Strakl 


