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IUV-osmi izvoznik 
venske industrije, ki nas po obse
gu proizvodnje daleč presegajo. 
Se bolj pa smo lahko zadovoljni, 
če pogledamo najboljše izvoznike 
na konvertibilno tržišče, kjer pla
čujejo kupci blago s čvrsto valuto. ....,. 

v nas1 re ubliki To je pomembno ne -samo za 
podjetJa, arnpak tudi za vse na-
rodno gospodarstvo, saj vemo, da je 
plačilni deficit eden naših največ
jih gospodarskih problemov. Raz· 

Tako kot ob koncu lanskega le
ta, je tudi za letošnje prvo pollet
je Gospodarska zbornica SR Slo
venije pripravila temeljit pregled 
zunanjetrgovinske menjave naše 
republike.-Glede splošnih ugotovi
tev naj samo omenim, da je izvoz 
iz Slovenije v prvem polletju na
rastel v primerjavi z istim ob
dobjem lani za 3,1 °/o, uvoz pa se 
je povečal kar za 28,5 °/o. Vendar 
nas pri tem nekoliko tolaži dej
stvo, da je Slovenija poleg Srbije 
edina republika v državi, ki je 
letos izvoz povečala, v vseh dru
gih pa je manjši kot v lanskem 
prvem polletju. Hkrati, ko im3mo 
visoko rast uvoza tako kot cela 

Jugoslavija in kupujemo vecmo 
uvoženega blaga n3 zahodu, pa je 
razveseljivo povedati, da Slovenci 
tri četrtine izvoženega blaga pro
damo na tržišču, kjer kupci pla
čujejo s čvrsto valuto, predvsem 
v Zahodni Evropi. V Jugoslaviji je 
delež tovrstn2ga izvoza precej niž
ji - 59 °/o. 

Sicer pa je za naše bralce bolj 
zanimivo, kako so v izvozu raz
vrščene industrijske panoge in 
podjetja. Med panogami je polo
žaj naslednji: (vsi podatki veljajo 
za prvo polletje in so zaokroženi 
na 1000 dolarjev). 
l. Kovinska industrija 35.217.000 

Kako smo poslovali v avgustu 1971 
PROIZVODNJA PO OBRATIH 

Usnjama· Vrhnika 
Ščetinama Vrhni-ka 
Usnjarna šmar~no 
Krznarna šmartno · 

194.924 m~ 
6.647 kg 

50.675 rri~ 
20,390 m~ 

PORABA USNJA IN KRZNA VKONFEKCIJAH 
Konfekcija krzna šmartno 1.077 m~ 

3.981 m'! 
1.883 .m~ 

Konfekcija usnja šmartno 
Kcnfekcija usnja Vrhnika 

REALIZACIJA 
. Usnjama Vrhnika in ščetinama 

Usnjama t'm:utno, krznarna fn konfekcije 
Ro~nik Ljubljana · 
IZVOZ v avgustu 
izvozI - VIII 1971 

POPREČNI OD 

14.703.038,90 din 
7.483.102,35 din 

3.789,50 di!1. 
$ 558.125 
$ 3.883.3!?3 

V avgustu .ie znašal poprečni OD na enega zaposleneg·a :~;a 
148 ur 1.530,82 N din; 

BOLNIŠKI IZOST,f..NKI 
Na enega .zaposlenega smo imeli v mesecu avgustu zaradi 

bolniških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 1,57 iz
gubljenih delovnih dni. 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
Na dan 31. 8. 1971 je štel naš kolektiv 1.384 .članov (brez va

jencev). V vrhniških obratih dela 852 ljudi, v . šmartnem in v 
Rožniku 66. 

-DAJTE NAM GEROVITAL •• 

(>>Gerovital - sredstvo proti staranju« - po Privrednem 
pogledu) · 

2. Lesna industrija 20.464 030 
3. Barvna mE:t3.lurgija 15.335.003 
4. Tekstilna industrija 14.594.000 
5. Usn,j'arsko predeloval. 13.545.000 
6. Kemična industrija 11.589.000 

Kot vidimo, ima naša panoga v 
slovenskem izvozu vidno mesto in 
pomemben delež. še bolj zanimiv 
pa je pregled podjetij, ki so naj
uspešnejši izvozniki slovenske in
dustrije: (v dolarjih). 
l. IMV Novo mesto 
2. Združeno podjetje 

Iskra 
3. Tomos Koper 
4. Gorenje Velenje 
5. Impol Slov. Bistrica 

10.721.000 

7.389.000 
5.768.000 
4.887.000 
4.807.000 

6. Tovarna glinice in alu.., 
minija Kidričevo 3.986.000 

7. Krka Novo mesto 3.497.000 
8. Industrija usnja 

Vrhnika 2.790.000 
9. Plani){a Kr<1nj 2.479.000 
10. Tovarna dušika Ruše 2.412.000 

Osmo mesto slovenskih izvozni
kov je našemu kolektivu lahko v 
ponos, posebno še, ker so pred 
nami takorekoč sami giganti slo· 

porcct izvoznikov na konvertibil...; 
na področja pa je naslednji: · 
l. !MV Novo mesto 6.439.000, 
2. Tomos Koper 5. 725.00(} 
3. Združeno podjetje 

Iskra 5.235.000 
4. Gorenje Velenje 4.764.000 
5. Tovana glinice in alu-

minija Kidričevo 3.986.000 
6. Industrija usnJa 

Vrhnika 2.790.000 
7. Konus Slov. Konjice 1.942.000 
8. Tekstilna industrija 

Kranj · 
9. Krka Novo mesto 
10. Novoles Novo tp.esto 

1.539.000 
1.515.00!} 
1.389.000 

Po vsem povedanem smo z na
šimi izvoznimi dosežki res lahko 
zadovoljni. Glede na dejstvo, da 
mesečni izvoz poteka tako, da lah
ko pričakujemo ob koncu leta do
sežek 6 milijonov dolarjev, bomo 
verjetno ob podobni analizi slo~ 
venskega izvoza za celo letoŠnje 
leto še za kakšno me~to višje na. 
lestvici. 

T. K. 
(Glejte skico držav, v katere iz
važama, na 3. strani) 
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Dran.ilniška 
služba 

Naša hranilna kreditna služba je storila že prve korake in kaže, 
da si je pri precejšnjem številu članov našega kolektiva že pridobila 
potrebno zaupanje. No, mislim, da ni nikogar več med nami, ki ne 
bi vedel, da je to hranilnico ustanovil delavski svet našega podjetja 
že lansko leto. Namen ustanovitve hranilnice sem že nekrajkrat raz
ložil, pa kljub temu tudi danes ne morem mimo tega, da ne bi ome
nil vsaj nekaj bistvenih značilnosti. 

Da smo si v samem začetku na 
jasnem, ni bil namen ustanovitve 
harnilnice samo zaradi tega, da bi 
člani kolektiva pomagali po-djetju 
pri financiranju naložb v obratna 
in osnovna sredstva. Obseg naše
ga poslovanja je že tolikšen, da 
samo za obra.tna sredstva rabimo 
stalno okrog 10. milijard starih di
narjev. če bi s hranilno. službo 
hotel1i kaj bistveno pomagati pri 
potrebah podjetja, potem bi mora
le hranilne vloge dosegat1i več sto
milijonske zneske, kar pa v dolo
čenem času tudi lahko dosežemo. 

Mislim, da smo s takšno obliko 
varčevanja želeli doseči predvsem · 
večjo navezanost varčevalcev n3 
podjetje. Prepričan sem, da se bo
ste strinjali z menoj vsi varčeval
ci, da ni vseeno, komu ali kakšni 
hiši zaupaš svoje prihranke; če se 
I)ckdo že odloči za varčevanje, 
verjetno temeljito premisli ali bo 
prihranjen denar držal doma ali 
ga bo zaup<Il kakšni banki ali go
spodarski organizaciji. Tisti, ki 
'denar tiščijo doma, so zelo slabi 
gospodarji in nimajo prav nobe
nega po]ma o ekonomiki lin po
vzročajo škodo sebi in nqrodnemu 
gospodarstvu. Sebi ·z.ato; ker- jim 
na takšne prihranke ne tečejo ni
kakršne obresti, narodnemu go
spodarstvo pa zato, ker so denar 

odtegnili iz obtoka in so mu za
časno odvzeli njegovo funkcijo. 
Največ ljudi se seveda odloči za 
banko, kajti zagotovilo države za 
hranilne vloge v banki je prav 
gotovo takšno jamstvo, ki še tako 
nezaupljivim ljudem zbudi iskrico 
zaupanja. Z organizacijo hranilne 
službe v podjetju pa smo hoteli 
preizkusiti tudi zavest članov ko
lektiva in ugotoviti, koliko zaupa
mo sami sebi. Kajti, če naložim 
svoje prihranke v kolektivu, kjer 
sem zaposlen in če v takem ko
lektivu gospodarij-o in vodijo pod
jetje člani kolektiva prek volje
nih organov upravljanja, ki tako 
zastopajo interese slehernega čla
na kolektiva, sem prihranke de
jansko zaupal samemu sebi. Vsi 
tisti, ki se doslej še niso odločili 
za prenos svojih morebitni:h ·pri
hrankov v našo blagajno, naj le 
malo izprašajo samega sebe in 
skušajo ugotoviti vzroke za izka
zano nezaupanje samemu sebi. Pri 
tem pa bi vam pomagal ~in del 
krivde prevzemam tudi nase, ker 
morda le nismo še stor-ili dovolj. 
da bi to službo prikazali ljudem 
in z osebnimi razgovori razčistili 
morebitne nejasne stvari, če ob
stajaj.o. Morda doslej ni bila naj
bolje organizirana akcija za popi
sovanje pogodb o pristopu h hra-

Informacija o 
sklepih OS 
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Delavski svet podjetja je na seji ob koncu avgusta obravnaval 
osnutek statuta podjetja in ga z nekaterimi dopolnitvami potrdil. 
Prečiščeno besedilo statuta bo v kratkem času posredovano vsem 
članom kolektiva. 

Med dopolnitvami statuta je tudi ta, da ima delavski svet pod
jetja še eno komisijo (poleg statutarne) in sicer komisijo za 
izobraževanje. Prvotno so bile naloge s tega področja poverjene 
odboru za medsebojna razmerja. Imenoval je tudi člane komi
sije za izobraževanje in sicer: Petra inž. Kobala, Staneta šven
tnerja, Vido Knez, Jožeta inž. Malija in Ivanko Krašovec. 

Kot smo v našem glasilu že večkrat zapisa-li, potrebuje vrhni:
ška usnjarna do konca leta še precej novih delavcev zaradi 
vključevanja novih strojev. Težave nastajajo ne le pri iskanju 
ljudi, pač pa je problem tudi zagotovitev stanovanjskih pro
storov za samske delavce. Prav sedaj pa se nam je ponudila 
priložnost, da odkupimo leta 1965. zgrajeni samski dom JLA 
na Vrhniki (za pošto). čeprav je ponujena cena razmeroma zelo 
visoka - okrog 300 milijonov S din, se je delavski svet odločil 
.za nakup. Samski dom bo namreč izpraznjen že ob koncu ietoš
njega novembra, kar je pa zaradi naših nujnih potreb po . do
datni delovni sili dosti ugodneje, kot pa sedaj začeti četudi 
cenejšo gradnjo. ·Dom ima 30 . samskih sob (z dvema ali tremi 
posteljami), veliko kuhinjo, jedilnico in ostale prostore. 

l. K. 

Strojni park v dodelavi obeh usnjarn je dopolnjen z novima 
hidravličnima stiskalnicama 

nilno kreditni službi. Zagotavljam 
vam, da bomo te pomanjkljivosti 
odpravili in resnično dali mož
nost vsem članom našega pod
jetja, da vsak čas lahko izrazijo 
svojo voljo o pristopu k varče
vanju. 

Zakaj pa imamo tako veLik in
teres, da bi člani kolektiva za
upali sami sebi? Mislim, da je od
govor na to vprašanje popolnoma 
logičen. Vsakdo, ki ima svo.~e pri
hranke naložene v gospodarski or
ganizaciji, kjer je tudi sam zapo
slen, bo tej gospodarski ·organi
zaciji želel samo dobro in se bo 
na svojem delovnem mestu tru
dil in osebno pripomogel do še 
boljšega gospodarskega položaja 
podjetja. Kaj mislite, ali je v tem 
kaj resnice? Samo zamislite si, ka
ko bi bilo, če bi vsi delavci v 
podjetju, tisti na najmanj in tisti 
na najbolj odgovornih in vodilnih 
delovnih mestih pri svojem delu 
začeli delati napake zaradi neod
govornega dela in zaradi nezain
teresiranosti za u·sodo podjetja, od 
kqterega ?ivimo, ali bi s;. v takš
nih pogojih sploh še lahko pred
shvljali, na lmkšno pot bi krenila 
takšna gospodarska organizacija. 
Verjetno bi bila življenjska pn · 
kolektiv·<'. kaj klavrna in. b i. se 
začetek konca končal z nižjimi ali 
minimalnimi osebnimi dohodki, 
dokler se takšne organizacije ne 
bi z milostnim udarcem, ki mu 
rečemo - likvidaciia - usmilila 
pristojna občinska skupščina. Saj 
vemo, da ni nikjer strica z de
belim mošniičkom, ki bi v teža
vah pomagal gospodarski orgarii
zaciji ozirom'l članom takega ko
lektiva, ki pri svojem delu niso 

imeli najboljšega uspeha; pa naj 
bi bilo za ta uspeh krivo neodgo
vorno ali malomarno delo, ali pa 
če v težave zaidemo zaradi dru
gih objektivnih razlogov. Imamo 
pač toliko, kolikor sami ustvari
mo in si od doseženih rezultatov 
lastnega dela zagotavljamo sred
stva za naše osebne dohodke in 
seveda tudi sredstva za poslova
nje gospodarske organizacije. 

Vidite, v tem je bistvo resnice, 
ki sem jo že nekajkrat razložil v 
našem časopisu; toda prepričan 
sem, da so še ljudje med nami, 
ki smatrajo, da nam bo v primeru 
potrebe pač nekdo moral poma
gati. Nikakor ne bi želel, da bi se 
o tej resnici prepričali na lastni 
koži, zato se tudi toliko trudim, 
da bi vsi člani našega kolektiva 
resnično verjeli in vedeli, da si 
sredstva za naš obstoj ustvarjamo 
sami z našim delom. Vse pa zavisi 
od tega, kako se lotevamo dela 
dn kakšen uspeh pri delu dose~a
mo. V spoznanju te resnice bo
mo ugotovili, da so naša življe
nja delček našega kolektiva in da 
si z delom v · tem kolektivu že
limo zagotoviti potrebna sredstva 
za obstoj nas samih in naših dru
žin. Ali bi mi lahko te trditve 
kdo ovrgel? 

Mislim, da tega nihče ne bo po
skušal, ·ker je vsakdo v to koli
kor toliko prepričan. 

Prav na osnovi teh dejstev sem. 
pričakoval, da bomo z našo ak
cijo hranilne službe že v samem 
začetku dosegli večji uspeh. Ni-. 
kakor doslej nisem razočaran, saj 
naš hranilni sklad znaša že skoraj 
100 milijonov starih dinarjev, 

Konec na 3. strani 



Nadaljevanje z 2. strani 
vendar sem računal, da bo od
ziv na to akcijo bolj množičen. 
Pri razčiščevanju dileme o zaupa
nju ali nezaupanju svoj>ih pri
hrankov v hranilno blagajno bi 
vam hotel pomagati in vam do
kažem, da zaupanje obstaja, samo 
odloč.iJli se vsi še niste. Kaj pa 
naši redni mesečni osebni dohod
ki, ki jih dobimo obračunane in 
izplačane :z;a en mesec nazaj? Ni
kakor ne obstaja zaupanje? Saj 
vendar vsi zaupamo kolektivu en 
cel mesec našega dela in ustrezni 
del osebnega dohodka prejmemo 
šele 10. v naslednjem mesecu. 
Kakšno zagotovilo pa imamo za 
izplačilo osebnega dohodka na os
novi vloženega dela. Povem vam, 
da nikakršno. Zopet se pojav1ja 
•tista pesem, ki sem jo ravnokar 
razlag.ali. Ce bomo imeli sredstva, 
bodo osebni dohodki izplačani, če 
pa jih ni, tudi osebnih dohodkov 
ni mogoče izplačati. Tu pa se po
vest nadaljuje, 'ki zopet pravi: 
sredstva za osebne dohodke ust
varjamo z našim delom itd. 

Ker pa sem prepričan, da bo od
nos posameznika do dela na de-

1ovnem mestu in odnos do premože
nja, s katerim razpola,gamo, popol
noma drugačen, če bomo čutili, 

da je v teh vrednostih tudi del
ček naših prihrankov, se zelo nav
dušujem za popularizacijo naše hra
nilne službe. šele potem, ko bo 
tudi večina članov našega kolek
tiva v to prepričana in ko se bo
do posledice tega čutile v vsak
danjem delu, bomo lahko še bolj 
mirno zrli v jutrišnji dan in si 
kovaU še lepšo prihodnost v ob
liki večjega dela dohodka za oseb
ne dohodke in z izboljšanjem dru
gih oblik živ-ljenjskega standarda. 

Vem, da si marsikdo težko od
trga od pičle mesečne plače kak 
dinar in ga nameni za svojo re
zervo. Toda brez vsake rezerve 
je pa zopet težko. Zato pričaku
jem, da bodo te rezerve v obliki 
prihrankov v naši hranilni bla
gajni seveda odvi!sne od spo-sobno
sti posamezniika. Nihče ne bo niko
mur zameril, če se nikakor ne 
more vključiti v to akcijo, toda 
težko bo razumeti tiste člane ko
lektiva, ki imajo možnosti ·štednje 
ali pa celo že imajo vložene pri
hranke in se ne morejo odločiti, 

Delo v centralni barvarni zahteva veliko natančnost 

da bi jih naložili v našo blagajno. 
Kar pa zadeva jamstvo ozirom•a 

gospodarski položaj našega pod
jetja, vam Jahko rečem, da je 
položaj zelo trden in bi skoraj de
jal, da kljub navideznemu po
manjkanju denarja, ker ga imamo 

v zalogah surovih kož, še nikdar 
Illismo tako tr-dno stali; zato bodite 
brez skrbi za svoje prihranke v 
naši bl•agajni! 

Lepo vas pozdravljam! 

Milan Palatinus 

Prikaz d 
v 

rzav, v katere 
• v 

1zvazamo: 

Avstrip 1 
A..stra5j:J 2 
Belgifa 3 
Dcr6kJ 4 
Finska 5 
prancip 6 

Kanada 7 
Italija a 
NizozemsKa 9 
Norveška 10 
Švica 11 
Švedska 12 
Vel. Britanifa 13 
ZDA 74 
Zah. Nemčija 15 
Izrael 16 
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KRZNO 
KOT SUROVINA 
IN K'ONFEKCI]A 

V nekaj nadaljevanjih bomo skušali v kratkem povedati 
nekaj značilnosti o vrstah surovine, ki prihaja v poštev za 
konfekcioniranje raznih oblačilnih izdelkov. Prepričani smo, 
da bo marsikoga to zanimalo in si bo ustvaril nove poglede 
o krznu in njegovi vse večji uporabnosti. 

Naše domače tržišče za tovrst
no surovino je zelo majhno, po
sebno še za ·obdelano surovino 
(strojeno). So pa primeri, da kljub 
majhnim količinam še teh nekaj 
izvozimo, tako da za domače po
trebe ostane bore malo. Na doma
čem trgu je moč dobiti predvsem 
veverice, dihurje, kune belice in 
zlatice, nekaj vider in divje ter 
domače macke, bizarne, ki pa po 
kvaliteti zaostajajo za uvoženimi. 
Na trgu je še nekaj jagnječih kož, 
•ki so sposobne za predelavo v 
krznarske namene predvsem za 
zaščitna sredstva, kot so razne 
podloge, telovniki, vestje in v 
zadnjem času za prevleke za po
samezne tipe avtomobilov. 

:Za •naše potrebe in obstoječe 
zmogljivosti krznarije ter potrebe 
trga moramo nabavljoati potrebno 
surovino praktično :na vseh celi
nah. Krzna, ki jih kupujemo za 
potrebe konfekcije, razvršča-mo na 
več skupin in sicer: 

l. Suhozemne živali: 
a) divjačina, 
b) druge ž·ivaH. 

2. Vodne živali: 
a) sladkovodne, 
b) morske. 

V tej števHki bi obravnavali 
predvsem druge živali, med kate
re bi spadali razni kunci, koze 
ovce itd. Te živali naj bi bile 
osnova za naše podaj-anje. Vsa ta 
krzna so zelo zanim•iva, ker jih 
lahko uporabimo take kot so ali 
pa za imitacijo žlahtnega ali pol-

žlahtnega krzna. Izdelujemo pa 
praktično lah!ko vse od ovratnika 
pa do zahtevnega damskega pla
šča. Poglejmo, kaj vse lahko imi
tira-mo in kaj uporabljamo kot 
naravno? že kože polarnega zaj
ca lahko rabimo kot original ali 
imitaoijo, seveda je imitacija ko
mercialno donosnejša. Te kože 
lahko imitiramo v belo polarno 
lisico, plav-o lisico, platina polar
no tn srebrno lisico, sibirskega ri
sa 1itd. Ta pDimer dovolj zgovorno 
kaže, da se v vsakem primeru iz
plača oplemeniti vsa za to spob
na krzna. Z oplemenitenjem lah
ko povečamo vrednost posamez
nega izdelka tudi v razmerju 
1 : 20. Torej ne gre podcenjevati 
Jlarmske vzreje sibirskega kunca. 
Kožice t'eh živali po. strojenju 
barvajo in strižejo na določeno 
višino in se nam ·predstavi v no
vem .komerciaLnem imenu »Seal
kanin<<, ali pa kot >>Birbet«. Seal
kanin je imitacija originala Seal. 
To je koža ene vrste foke - se
veda barvane v črni ah temni 
rjavi ba·rvi, ki ima nežno svlileno 
dlako in populjeno resasto, po 
drugi strani pa zelo kompaktna 
dlalko. Gledano . vrednostno je to 
tudi v ugodnem razmerju 1 : 15. 
Bi'bret - je pa imitacija žlahtne
ga hobra. Kunec se nam kot ori
ginal pojavi v naravni ali ,k.ateri
ko1i drugi barvi. Kot smo že ome
nili, se iz tega kunca delajo naj
t·azličnejše inačice imitiranja. 
~ozje krzno nam lahko ;,lUŽi kot 

original ali imitacij a drugega krz-

Praktično priučevanje za galanterijsko proizvodnjo 
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Tehnologija konzervira.nja kož s soljenjem je ostala nespremenjena 

na. Kot originale predelujemo 
predvsem etiopske kozHčke, .indij
ske hajdados in calayos kozličke 
ter kitajske che-ci-jange. Medtem 
ko so etiopski :kozlički zelo resa
sti ter ostre in kratke dlake ter 
zaradi tega manj odporni, so dru
ge vrste našteti kozlički bolj 
svileni, lepo valov.iti, sorazmerno 
lahki ter zaradi tega zelo iskani v 
vseh variantah izdelave konfek
cijskih izdelkov. Kozje imitacije 
so povečini pred konfekcionira
nj em sestavljene v tako imenova
ne plošče, iz katerih se nato kro
jijo posamezni izdelki, bodisi na
ravne ali barvane, imitirajo pa 
veverke, •ravno tako tudi bizam 
hrbte itd. Domači kozliček je tudi 
uporaben, naraven ali barvan, za 
več vrst ,izdelkov, vendar se ga 
krznarji radi izognejo. Ko že go
vorimo o krznu, ne moremo mimo 
ovac, ki pa so poglavje zase. Ov
~je kože iz bližnje Grčije, Italije, 
Spanije so :z;elo uporabne za imi
tiranje nutrieta ali toscane lama, 
vs-eh vrst opozetov itd. 

Nutriet je imitacija ž1ahtne nu
trie .azirom•a njenega trebušnega 
dela b rez dolgih resastih dlak ta
Jw, da ·os-tane svilena dlaka. V ta 
namen kože rjavo barvajo in stri
žejo na določeno višini. Iz nutri
eta se izdelujejo največ ovratni
ki, pokrivala, podloge in pa plaš-

či. Poznamo tudi nutriet-seal, to 
pa je že druga imitacija orugina·l 
seal; nutriet sea'l pa je v praksi 
neprimerno bolj trpežen kot pa 
sil-kanin, zato ga tudi češče upo
rabljamo in izdelujemo. Zelo pri
merna je tudi argentinska ovca, iz 
katere l~hko dobimo: od majhnih 
jagenčkov dobimo »Boeno«, bar
vano v lepih pasteJ.nih odtenkih 
in striženo do višine 2-3 mm. 
Poznamo še predelan Slinks, ki je 
zelo primeren za damske plašče, 
in iz večjih kož Moskovite in Bor
dere ter nekaj drugih manj po
gostih izdelkov. 

Iz avstralskih merino kož do
bimo poleg v-o1ne še surovino za 
razne podloge in imitiranje bolj
ših vrst krzen. 

Naša domača surovina je zelo 
primerna za imitacijo raznih ti
pov ozeloto'v, jaguarjev in mačk. 
To pa zaradi dovolj resaste volne 
ter redko volno, ki omogoča dob
ro tiskanje preko šablon. še bi 
se dalo pisati o različni uporab
nosti ovčjega krzna, toda naj bo 
dovolj za bežen pregled. Dotak
niti pa se moramo le še perzija
ner o•vac, ki so za krznarstvo da
leka najbolj zanimive in na trgu 
izdelki iz njih vedno iskani. 

Konec na ::. strani 

Pogled na novo postavljene sode v naši lužnici 



Pri obrezovanju ko.ž sta potrebni spretnost in hitrost rok 

Nadaljevanje s 4. strani 
To je posebne vrste ovca, kate

ro je moč gojiti le v deželah, ki 
imajo posebne klimatske in pod
nebne pogoje. To vrsto ovce go
jijo predvsem v Sovjetski zvezi, 
Južni Afriki, Etiopiji, Afganista
nu, Iraku in Il'anu in v nekaterih 
drugih krajih v manjših koLiči
nah. Te dežele so glavni centri, 
:kjer jih znanstveno in selektivno 
gojijo na farmah. Po kvaliteti pa 
jih delimo v: 

- breitschwanz, 
- breitschwanz perzijaner, 
- perzijaner. 
Poleg teh treh navedenih vrst 

le-te delimo še v tri podskupine, 
ki jih uvrščamo v nizke, srednje 
nizke in normalne. Ta slednja 
razvrstitev je odvisna od časa, 
kdaj je bila ovca (mati) ubita, da 
so dobili mladiča iz nje. Ce ubije
mo ovco v 110 dnevu brejosti, po
tem ima kožica zelo n:izko dlako 
pod imenom »Galjak«. Pri 115 
dnevu brejosti dobimo srednje 
nizko krzno, ki ima že zelo zna
čilne poteze breitschwanza in od 
115 do 135 dneva brejosti dobimo 
kožice z normalno višino dlake z 
vso značilnostjo in bogastvom ko
~ic breitschwanza. Ti slednji nu
dijo praktično vse pogoje za nor
malno obdelavo surovine in pre
delavo v konfekCiji. 

Breitschwanz krzno nima kod
rov kot drugi perzijanerji, tem
več je krasota v vodnih !oknih, ki 
se prelivajo po kožici. To krzno 
predelujemo v naravnih ali barv
nih odtenkih. Izdelki iz njega so 
dragoceni in ne vsakomur dostop
ni. 

Breitschwanz perzijaner je ko
žica že rojenega jagnjeta, ki pa ni 
starejše od 24. ur. Ima malo bolj 
kompaktna dlako. Toda že se o
pazi, da se hočejo !okni kodrati 
nosebno na hrbtenici od križa do 
i·epka. Koža je malo večja od 
breitschwanza in močnejša. Za 
kvaliteto pa ima največjo važnost 
selektivnost in stalni nadzor. 

Perzijaner-kožice so od jagnjet 
starih 2-6 dni. Seveda so pri ne
kateDih vrstah jagnjeta stara tudi 
do 10 dni. To je skupek vseh mo
gočih elementov, katerih se v po
samezni regiji strogo držijo, od 
tod tudi razUke med posameznimi 
deželami. Strogost pa je absolut
no potrebna, ker bi v nasprotnem 

primeru mnogo izgubili na vred
nosti :in kvaliteti krzna. 

V zadnjem času je najbolj mo
derna »Swahara<< perzijaner v 
vseh treh inačicah. To je južno
afTiška ovca, ki se bistveno raz
likuje od ruske »Buhara<< perzija
ner ovce. 

Same perzijanerje pa delimo 
na različne tipe kot S·o: 

- paralelne perzijanerje, 
- lira perzijanerje, 
- mešane perzijanerje. 
To so le osnovni tipi perzija

nerjev, obstaja pa več mešanic 
teh osnovnih tipov. Ce bi upošte
vali, da imamo različne tipe pol 
perZJijanerjev ter vsaka od teh 
vrst 5 do 6 kvalitetnih razredov, 
potem lahko trdimo, da so te kože 
razred zase, zaradi česar ni čud
no, da so o njih napisane debele 
knjige in študije. 

Uporabnost perzijanerjev je 
100 Ofo. Pri predelavi kožic v p}ašč 
nam .ostanejo nogice, glavice in 
nekaj trebuhovine. Te dele izko
ristimo za izdelavo manj kvalitet
nih plaščev, ki pa gredo dobro v 
promet, saj so trpežni :ter se hva
ležno nosijo. Prej sem omenil 
»Buhara<< perzijanerje. To rusko 
krzno je bilo dolga leta ze]o iska
no na svetovnem tržišču. Ce pa to 
primerjavo s »Swaharo<<, bo stro
kovnjak takoj ugotovH razliko v 
strukturi dlake med njima. Shwa
ra je bolj resast in ima trde vel
ne, koža sama pa je pri Buhari 
tanjša, zato so plašči iz Swahara 
kožic nekoliko težje, toda bolj 
kompaktni. 

Posebno vrsto med temi zavze
ma še :indijska ovca. Krznarji jo 
imenujejo >>i:ndiš-lan<< ali indijski 
perz,ijaner. To je ovca, ki se bi
stveno razltkuje od perzijanerja 
po strukturi dlake, loknov in ko·· 
že same. V tem primeru imamo 
posebno lepoto v položenih vod
nih loknih, ki so vzporedno med 
seboj p0stavljeni. 

Breitschwanz indijska ovca je 
pojem zase. To je posebna lega 
položenih vodnih loknov, ki se 
med seboj prepletajo oziroma 
prelivajo. Indiš-lam in njen 
breitschwanz predelujejo v na
ravni beli barvi ali v bogati iz
biri pastelnih odtenkov. Plašči iz 
te surovine so zelo iskani. 

(V nas,lednji številki bo govora 
o divjačini!) 

Drago Jamnikar 

Zlaganje galice na platoje ostaja še vnaprej ročno delo 

• Primer IZ prakse 
O tovornih dvigalih, njihovih ne

varnostih, načinu uporabe in kdo 
sme z njimi upravljati, smo in se 
pra.vzaprav razgovarjamo vsak 
dan, tako z novosprejetimi delav
ci, delavci ki so že dalj časa v po
djetju in z odgovornrrmi osebami. 
Poleg tega pa so pred vstopom -
na vseh etažah in kabinah še pis
mena navodila in opozorila. Toda 
marsikdo, predvsem mlajši delav
ci požvižgajo in počenjajo z dvi-

Gpozorila in napisi p~- : vstopih v 
tovarno dvigala niso sami s-ebi v 
namen 

gali vse, kar lahko rečemo, da je 
za normalno ps:ihično zdravega 
človeka težko dojemljiva. 

Statistika nesreč pri delu v 
SFRJ izkazuje, da je poškodb v 
dvigalih sicer številčno manj kot 
drugih pošlmdb, so pa pretežno 
težje nevarne, celo s smrtnim izi
dom. Tudi pri nas smo v preteklih 
letih beležili nekaj nesreč v dviga-

lih, katere pa so se na našo srečo 
končale z lažjimi poškodbami de
,ravcev (imeli smo celo en padec 
v jašek, ker je bila okvara na 
vratih; delavka jih je odprla in 
vlekla voziček v dvigaLo, ne da 
bi se prej prepričala, ali je ka
bina na etaži ali ne. Takšne okva
re so lahko pogoste, zato se mo
ra vsakodnevno preizkušali, ali 
delujejo zapore vrat). 

V letošnjem letu pa beležimo 
še posebno »avanturo<< dveh mla
dih delavcev v enem izmed dvi
gal v vrhniški usnjarni, kakršno 
:bi lahko pričakovali edinole od 
spretnega režiserja na filmskem 
platnu. 

Kot se običajno dogaja, 
sta se med malico hotela 
odpeljati na svež zrak na 
streho tovarne. Med vozn]o 
navzgor pa je prišlo do izpada e
lektrične energije. Fanta je po
stalo strah, da bosta morala noč 
prebedeti v kabini dvigala. Eden 
se je v upanju, da najde izhod, 
povzpel iz kabine, skozi zgornjo 
·odprtino (ta odprtina služi pri 
montaži in vzdrževalnih delih), 
nato pa je zlezel med steno ka
bine, steno jaška in V·odili ter da-
1je po vrvenici navzdoi do prve 
etaže, kjer je pričel tolči po vra
tih, da bi mu jih kdo odprl. To 
početje je opazil izmenovodja. 
Ker seveda vrat ni bilo možno od
preti, ga je pregovoril, da se vrne 
po isti poti nazaj, kar je fant 
storil. 

Mislim, da lahko vsakdo izmed 
nas predvideva, kako bi se lah
ko končala ta avantura, če bi v 
tem času prišel električni tok in 
bi nekdo vključil dvigalo v obra
tovanje. Tako pa lahko z olajša
njem ponovno rečemo, kot že ne
štetokrat, >>pa smo imeli veliko 
sreče<<. 

Morda bomo resneje pričeli 

razmišljati takrat, ko bo kdo iz
med nas postal invalid ali celo ... , 
toda takrat bo prepozno. 

Inž. Peter Petkovšek 
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Poslovanje podjetij 
v občini Litija 

Glavni cilj družbeno ekonom
ske politike v letu 1971 so zausta
vitev d:nfladje, ustvaritev pogo
jev, da domače cene v letu 1972 
ne bodo rasle hitreje od cen na 
tujem tTžišču, zmanjšanje pri
manjkljaja v telmči trgovinski 
bilaJnci, ohranitev dosežene ravni 
·i:n zagotovitev nadaljnje rasti ždv
ljenjskega standarda v mejah raz
polož!j,ivih sredstev. Poleg tega 
še krepitev materialne osnove in 
akumulativne sposobnoSJti gospo
darstva s povečanjem deleža go
spodarstva pri delitvi družbenega 
proizvoda. 

Gospodarske organizacije na 
območju obč1ne Litija so dosegle 
v polletju letos 125.227 tisoč din 
celotnega dohodka (brez naših ob
ratov, rkli v tem prispevku niso 
prisotni :razen poprečja OD za 
I. polletje), kar je za 27 Ofo več 
kot v I. polletju >lani. 

Na pomst celotnega dohodkla so 
poleg večjih obratnih storitev ter 
višje kmetijske in 'industrijske 
proizvodnje, kar je bilo pogojeno 
z zvišanjem štev.ila zaposlenih, 
vplivale tudi cene, ki so bile 
v močnem porastu. V primerjavi 
z lanskim polletjem so bile večje 
pri proi'lvajakih za 18,6, trgovini 
na drobno 12.9 in storitvah za 
15.6 Ofo višje. 

Delež celotnega dohodka v ob
čini se je v industriji zmanjšal od 
76.9 na 73.3 v letošnjem letu. V 
:tem letu je viden porast v kme
·tijski in obrtni dejavnosti. Gleda
no na industrijo je povečanje ce
lotnega dohodka le 21 Ofo. Na to 
ni:z.ko stopnjo je vplivala še nižja 
stopnja celotnega dohodka v Pre
dilnici, ki je znašala le 18 °/o, je pa 
udeležena v sestavu industrije 
z 69.8 Ofo. V industriji apna je bila 
ta stopnja 26, a v Lesni industriji 
celo 31 °/o. Porabljena sred
stva so v I. polletju 1971 porasla 

za 29 Ofo - dohodek pa le za 27 °/o, 
kar nam pove, da se je eklonomič
nost poslovanja nekoltko poslab
šala. To lahko prii'išemo porastu 
cen surovine za predilnico, nekaj 
pa tudi devalvacija dinarja. Tako, 
da je ekonomičnost poslovaJnja, 
gledana skozi vloženi dina:r, letos 
manj-ša. Lani je bilo na 100 vlo
ženih dinarjev 140, letos 139 di
narjev ·celotnega dohodka. Vsi 
vplivd na gibanje celotnega do
hodka, kaklor tudi na porabljena 
sredstva, se odražajo na višini do
seženega dohodka. Gospodarske 
,organizacije so v I. polletju do
segle 34.866 tisoč din dohodka, 
povečanega za 24 °/o v primerjavi 
s !.polletjem preteklega leta. Vsa 
tri industrijska podjetja imajo 
76.4 °/o celotnega dohodka, ·od tega 
največ Predilnica 15.874 tisoč din. 
Začasna razdelitev dohodka, 

gledana z vidika osebnih dohod
kov in ostanka dohodka, je ugod
na; tako je šlo v lanskem letu 
v I. polletju 65.5 Ofo za osebne do
hodke, a v letošnjem polletju le 
60.8 in je bil ostanek dohodka v 
lanskem letu 21.8 ter v letošnjem 
polletju že 27.1 °/o. Zanimiv je tudi 
podatek, da so se povečale pogod
bene obveznosti od 4.0 v lanskem 
na 5,5 Ofo v letošnjem polletju, med
tem ko so se sredstva za pokritje 
zakonskih obveznosti zmanjšala 
·od lanskih 5.0 na 3.9 v letošnjem 
I. polletju. Sredstva pa, ki ostane
jo gospodarstvu za interno raz
delitev, so ostala skoraj enaka ozi
roma so večja za 0,5 °/o. 

Pregled izplačanih netto OD na 
delav,ca v I. po1letju 70/71. 
Industrija 1.098 1.209 110 
Kmetijstvo 1.021 1.057 104 
Gostinstvo 1.056 1.064 100 
Ob:rrt 1.025 1.197 117 
Stan. 
kom. podjetje 
Skupaj 

808 1.020 126 
1.069 1.177 110 

2. krat stabilizacija ... 

~.,z~ 

~~~,--~ 
_....._",.-- ..........._ ,....._ ---
- Kako to, da se več ne briješ? 
- Podpiram stabilizacijske ukrepe ZIS, ki je določil, 
da so tudi britvice luksuzuo blago ... 

Pogled v zgodovino usnjarne Smartno 

Področje 
Indeks 

Povečanje poprečnega osebnega 
dohodka znaša 10 Ofo in je najvišji 
v dndustriji in najmanjši v ko
m unalno-stanovan:j ski deja vnos ti. 
Najvišje netto osebne dohodke so 
izplačali v I. polletju v »Mizar
stvu GP Litija« 1.484, Mesariji in 
prekajevalnici 1.420, Industriji 
apna 1.439, Lesni industriji 987, 
KZ Dole 899 ter v naših obratih 
1.289 N din mesečno. Manjši oseb
ni dohodek od lanskega sta iz
plačevali 2 gospodarski organiza
ciji, in sicer Restavracija Pošta 4 
in KZ Dole za 14 Ofo. 

Zanimiv je podatek, da so se 
obveznosti do doba'Viteljev zmanj
šale za 9 °/o proti Ianskemu 
I. polletju ter se je njihov delež 
v skupnih virih znižal za 19.8 Ofo. 

Izgub na področju litijskega 
gospodarstva ni, razen obrata 
družbene prehrane Predilnice Li
tija, za kar obstajajo objektivni 
razlog•i in obstojajo statutarna 
doloohla, da se to pokrije iz ostan
ka dohodka matičnega podjetja. 

Lahko bi na kratko pregledali 

delovne organizacije izven gospo
darstva, se pravi šo1stvo, kul
rtum in prosveto ter socialno 
varstva, kjer ustvarjaJo zelo 
malo lastnega dohodka in je nji
hovo financiranje vezano na tuje 
Vlire, oziroma se financirajo prek 
skladov in proračunov ter samo
prispevka občanov. 

Ta panoga dejavnosti je v tesni 
povezanosti z gospodarstvom. 
Večji porast pokaže gospodarstvo, 
večji 3e priliv v sklade in pro
račun, od koder se nato financi
·rajo te družbene potrebe oziroma 
dejavnost sama. Osebni dohodki 
so bHi v I. polletju v šolstvu za 
8 Ofo večji, v kulturi in prosveti 
za 3 °/o manjši in v varstvenih 
ustanovah za 4 °/o večji. Poprečje 

osebnega dohodka v negospodar
ski dejavnosti v I. polletju znaša 
1.637 N dinarjev. 

(Povzetek iz analize SDK za 
I. polletje za Občino Litijo) 

Za objavo pripravil 

Franc Kajdiž 

Preprost, vendar učinkovit ukrep za varčevanje v 
eni družbenih organizacij na Vrhniki. Najbrž bi bil 
koristen tudi za naš kolektiv ... 



Obisk sejma 
v Firencah 

Sejem sam je bil zamm1v in 
kdor si ga je podrobneje ogledal, 
je lahko zasledil precej sprememb 
in novosti v pogledu mode Ln ar
tiklov, tako v čevljarski kot tudi 
v usnja-rski stroki. Na kratko si 
bomo ogledali po posameznih stro
kah zanimivosti, ki so jih letos 
prikazali Italijani. Na razstavnih 
prostorih usnjarskih tovarn, ki so 
bile polnoštevi1no zastopane, smo 
povsod opazili goveje usnje v 
mehkih izvedbah z različnimi 
efekti v prešani in valjkani iz
vedbi. 

T.o usnje je zelo mehko in je 
pravzaprav vegetabil strojen mast
ni ani.Un z močnim »waxi<< pisal
nim efektom in softy mehko go
veje usnje s klasično anilin lin se
mian'ilin izdelavo. Preše so bile 
različne - od najfinejše do bolj 
grobih prikazanih pa je bilo tudi 
nekaj novih preš. Usnje izdelano 
v grobih prešah je bilo označeno 
kot »Old Leather<<. V isto skupino 
usnja bii lahko uvrstili tudi »nap-

Nagrajenec: 

pa<< juneče in g·oveje usnje. Pou
dariti pa moram, da je glede na 
te artikle surovina dokaj izbra
na in, če pr·imerj•am izbor surovi
ne v obratu· šmartno, bi za to 
usnje lahko uporabiH komaj 25-
35 Ofo surovine, ki jo imajo sedaj 
v skladišču. Lak usnje na letoš
njem sejmu ni bilo tako močno 
zastopano, kot je bHo zadnja tri 
leta. Lak se pojavlja predvsem 
na razstavnih prostorih večjih to
varn in to v gladkih izvedbah in 
v živih barvnih tonih in to od 
rjave, rdeče, vijoličaste, modre do 
zelene nianse z efekti temnejših 
barv, Več je bil zastopan v pre
šanih izvedbah, barve pa so bile 
izbrane predvsem po modnih kar
tah, zelo malo pa je bilo opaziti 
»knauč<< laka. Interesantno je bilo 
tudi, da so skoraj vsi ra-zstavljalci 
laka prikazali tudi ovčji lak in 
lak na kozinah za fino in še mo
derno damsko obutev. 

Na letošnjem sejmu je bil zelo 
močno zastopan tudi juneči nu-

Ivan Malavašič 
O večvrstnih in uspešnih dejavnostih (slikarstvo, pisanje po

vesti, pesmic, besedil za popevke, dopisnikarstvo in drugo) 
našega sodelavca je že bilo pisano v Usnjarju. Sedaj ga pred
stavljamo kot prvo nagrajenca revije »STOP<< za najboljše 
besedilo pesmi na II. festivalu narodno-zabavne glasbe v Ptuju, 
na katerem so nastopali narodno zabavni ansambli naših roja
kov iz zamejstva. Zmagovito pesem je predstavil občinstvu pri
znani ansambel LOJZETA HLEDETA. Ker je v konkurenci 
festivala nastopalo 32 ansamblov s 64 pesmi, je uspeh Malava
šiča še toliko pomembnejši. 

Tudi na dosedanjih dveh festivalih je bil Malavašič med 
nagrajenci. 

Za izreden uspeh mu iskreno čestitamo! 
P.P. 

Ob tem objavljamo tudi slike treh njegovih novejših del 

Zima 

V dneh od 7. do 12. septembra je vsako leto v Firencah odpri 
sejem čevljarjev, usnjarjev, galanteristov in krznarjev. Zasto
pane so tudi firme, ki proizvajajo čevljarske stroje, kopita in 
podplate. 

Kot vsako leto, je bil tudi letošnji sejem lepo pripravljen, 
dobro organiziran in dobro obiskan, kar je značilno za vse 
sejme, ki so v Italiji. 

Letošnji sejem je iz Industrije usnja Vrhnika obiskalo pre
cejšnjo zastopstvo, tako iz tehničnega, kot tudi komercialnega 
sektorja vseh obratov. V udobnem avtobusu smo se v soboto 
zjutraj odpeljali na pot in po dokaj prijetni, čeprav malo dol
gotrajni vožnji, spremljam tudi z manjšimi nezgodami in zastoji, 
prispeli ob 12. uri v Firence. Takoj smo se odpeljali na sejem in 
si ga vsak po svoje ogledovali celo popoldne. 

buk in velur ter velutiran goveji 
cepljenec. Ra:zJstavljoalo ga je ve
liko števno •razstavljalcev in to 
v barvah, ki jih podaja modna 
karta za leto 1972. Nubuk, velur 
in velutiran goveji cepljenec in 
tudi enakost barvanja. Svinjske
ga velurja ni bilo veliko opaziti 
in sta ga razstavljala le 2 ali 3 
razstavljalci. Velur je imel debe
lino od 0,9 do 1,1 mm, bil je bolj 

grobo brušen, vlakna in kože sa
me so bile dokaj zmečkane, tudi 
repni deli kože so bili bolj trdi, 
pač pa je bil obarvan zelo enako. 

Primorec 

Poslednja brazda 

Moška moda v čevljarski indu
striji se je nekako prilagodila ar
tiklom, ki jih proizvajajo usnjar
ne. Modeli so široki in okrogli, 
na prednjem delu čevlja pa s•o v 
glavnem iz "Waxi<< usnja. Veliko 

Konec na 9. strani 
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do Crnega morja 
in nazaj 

Kot vsako leto, sem se tudi le
tos odločil odločil, da organizi
ram potovanje z jeklenim konjič
kom, in sicer v Romunijo in 
Bolgari}o. Po vseh pripravah 
okrog garderobe, rezervnih delov 
in deviz smo se naposled v petek 
dopoldne le odpravili štirje Vrh
ničani z dvema jeklenima konjič
koma na dolgo pot. Prvi dan ·smo 
si zadali, da naredimo največ ki
lometrov in to do Beograda. Ker 
nismo dobili nikjer prenočišča, 
smo spali za nekim motelom kar 
v avtu. Ni bilo preveč udobno, 
spali pa smo kar dobro, ker smo 
bili utrujeni od noči in slabega 
vremena, ki nas je spremljalo 
precejšen del poti. 

Zjutraj smo nadaljevali pot 
proti Pančevu in Vršcu, zadnjem 
mestecu pred romunsko mejo. še 
zadnjikrat smo se okrepčali za 
dinarje, nakupili nekaj čokolade 
in žveoilnega gumija, se komaj 
otresli številnih prekupčevalcev 
z devizami in malo s strahom 
krenili proti meji. Na naši strani 
je šlo gladko, na romunski pa smo 
se postavili v kar precej dolgo 
kolono in čakali, kmalu so nam 
dali listine za vpis deviz, fotoapa
ratov, tranzistorjev itd., vpisati pa 
smo morali tudi zlate verižice in 
prstane. 

Posebno strogo gledajo na zlato 
in njihov denar, >>švercerje<< pa 
tudi zapirajo; <izvedeli smo da 
imajo nekaj Jugoslovanov že za
prtih, posebno iz Pančeva. Mi, ki 
smo vse >> pošteno<< prijavili, nismo 
imeli težav s cariniki, takoj za 
mejo smo šli v najbližji bufet in 
poskusili konjak, za katerega smo 
že prej slišali, da je dober. Po 
"tankanju<< smo krenHi proti naj
bližnjem mestu Timisoari. 

Staro mesto iz leta 1212 (sledovi 
Rimljanov), z gradom iz 15. sto-

Mamaia 

letja, banatski muzej (etnografski, 
zgodovinski, umt;!tnostni) z dvema 
katedralama iz 18. stoletja in le
pim parkom. Po ogledu smo na
daljevali pot proti manjšem me
stecu Aradu in Oradeu. 

V Oradeo smo prispeli zvečer, 
najprej smo si poiskali prenoči
šče, hoteli so bili vsi zasedeni, 
zato smo prespali v zasebnih so
bah. Po obilni večerji in sprehodu 
po mestu, seveda z originalnimi 
vodiokami •smo pozno ponooi le 
odšli spat. Naslednji dan, smo 
prvič natočil rumunski bencin; 
mislili smo, da bo avto od kvali
tete kar vzletel s ceste. Naslednjo 
postajo smo naredili v mestu 
Cluj (katedrala, muzej, botanični 
vrt, lepi parki). Po kosilu so nas 
v neki restavraciji hoteli natakar
ji in natakarice skoraj sleči, eni 
so hoteli kupiti kopalke, drugi 
srajce, ženske pa so se zan~male 
za bluze in podobno. Ko so nam 
na koncu še pl.'odali neki kuban
ski sok za med, smo jih malo po
mirili z žvečilnim gumijem in 
odbrzeli dalje proti mestu Tirgu 
Muresu in Sighisoari. 

Pokrajina, po kateri smo se do 
sedaj vozili, se mnogo ne razliku
je od našega Banata: dolge vasi, 
precej blata in gosk, nepregledna 
polja žita, tu in tam kaka večja 
mlaka. Na cestah delajo "gužvo<< 
predv·sem konjske vprege, džipi 
in mnogo kamionov, ki so pač 
glavno transportno in tudi pre
vozno sredstvo. Pogosto smo vi
deli, kako prevažajo delavce na 
posestva, kot pred dolgimi leti pri 
nas. V Romuniji živi danes še 
okrog 1,5 mil:ij. Nemcev in okrog 
sto tisoč Židov. Mesta, v katerih 
prebivajo, se razlikujejo od osta
lih, so bolj urejena, modernejša 
itd. Eno takih je tudi Sighisoara. 
manjše mestece (lepo ohranjen 
grad, cerkev, nekaj industri,je, 
muzej). 

Naslednji dan smo nadaljevali 
pot proti Brasovu (staro mesto, 

zgrajeno rimsko naselje, zgodo
vinski in umetnostni muzej, več 
starih cerkva, mestna hiša iz 
15. stoletja, industrijski center, le
pa Žličniea na 1.690 m visoki Ris
nov in Bran - grad iz 14. stoletja 
- muzej fevdalne umetnosti) in 
Ploiesti. Vreme nam je pričelo 
malo nagajati, postali smo že sla
be volje, kaj če bomo -imeli na 
črnem morju slabo vreme; na
svidenje kopanje. 

Od Braševa naprej smo se pri
čeli vzpenjati proti Karpatom. 
Pokrajina se je spremenila, malo 
je podobna naši Gorenjski, zrak 
je postal bolj čist, povsod v Ro
muniji smo čutili rahel vonj po 
nafti, to je zaradi neštetih vrelcev 
nafte in rafinerij. V smučarskem 
središču Sinai smo si ogledali 
prelepi grad Peles iz leta 1873 in 
Viile, ·katere so ·Služile za oddih 
bivšim bogatašem, presenetila nas 
je tudi moderna arhitektura ho
telov in nasploh ureditev kraja. 

V Ploestiju smo prenočili in 
vedrili, večerjali v tipični resta
vraciji, vse pa zalili z belim vi
nom, ki je bilo odlično, tako 
da smo bili še znotraj mokri. Zju
traj je dež ponehal in z več ve
selja smo se napotili proti Buka
rešti, prestolnici Romunije (ima 
okrog 1,5 milij. prebivalcev, mu
zej umetaos.ti, arheološki muzej, 
univerzo iz 19. stoletja, patriarhi
jo iz 17. stoletja, vei': cerkva iz 
18. stoletja, romunski ateneum, 
vladno palačo, lepe parke in v bli
žini grad Magosacial iz 17. sto
letja). 

Pred vstopom v mesto nas je 
pozdravil slavolok zmage (mislili 
smo že, da smo v Parizu). Nasta
nili smo se v .srednjerazrednem 
hotelu, v boljših stane prenoče
vanje "samo« 11 do 15 $. Po te
meljitem ogledu mesta in zname
nitosti ter večerjah v .raznih 
specialnih restavracijah npr. mor
narska, jama s kapniki, romunska 
klet itd. in prijetnih doživetjih 
smo se po nekaj dnevih odpravili 
dalje, pr o t: i mestom Buzua, Go
lati, Braili in Tulcei, mestu ob 
delti Donave, Id leži ob ruski meji. 
Tako smo videli tudi Rusijo, pa 
od daleč, če že drugače ne. V tem 
pr.istaniškem mestecu smo tudi 
prespali, v edinem hotelu smo ko
maj dobili sobe, zato pa tudi dra
go plačali. Naslednji dan se je 
vreme izbo.ljšalo in z veseljem 
smo >>Odrinili<< proti črnemu mor
ju. Sredi dneva smo prispeli v 
Constanto (največje morsko pri
stanišče Romunije, rimska zgrad
ba z mozaikom, džamija, arheo
loški muzej, velik pomorski 
akvarij). Odločili smo se, da 
bomo za spremembo enkrat kam
pirali, odpeljali smo se v bližnjo 
Mamaio, imenovano "biser črne
ga morja<< (čudovita peščena plaža, 
modern hoteli ob morju, lepi 
parki). Ko smo se končno s pod
kupnino direktorju kampa "vrini
li<< v precej poln kamp in posta
vili šotor, smo takoj skočili v 
morje. Ugotovili smo, da je bolj 
mrzlo od našega, je malo manj 
slano, vedno pa rahlo valovi. Ve
trič, ki stalno pihlja, mokremu 
telesu nič neprija. Kljub temu, 
se na plaži gnete ljudi raznih nu-

rodnosti, predvsem pa čehov in 
Vzh. Nemcev ter Italijanov, ki 
so tu našli novo deželo za os
vajanje. 

Turisti si podnevi lahko privo
ščijo smučanje na vodi, bowling, 
minigolf, :";večer pa obiščejo nočne 
lokale, kazino, se sprehodijo po 
parku, v vseh hotelih so plesi. Mi 
nismo "hoteli<< iti v kasino, šli 
smo raje v disco klub in si tam 
pošteno pretegnili noge. 

Po dveh dnevih bivanja v Ma
mai, čeprav težko zaradi raznih 
poznanstev itd., smo se odločili, 
da nadaljujemo pot proti Bolga
riji. Priznati moram, da smo imeli 
kar malo strahu, ko smo se bližali 
bolgarski meji. Doma so nas mno
gi strašili, da Jugoslovani nismo 
priljubljeni v Bolgariji, da nas 
bodo zaprli itd. Romunski cariniki 
so nas pošteno prerešetan, iskali 
so menda orožje in mamila, po
sebno opasna je bila simpatična 
policistka, ki je vtaknila svoj 
nos prav povsod. Upravičeno smo 
pomišljaU, kaj bodo storili z nami 
šele Bolgari. 

Ob prihodu na mejo pa smo bili 
presenečeni. Tam je stal en sam 
carinik, se prijazno nasmihal in 
nas pozdravil z "dober dan bratje 
Jugoslovarui<<, napotil nas je v 
menjalnico, kjer smo menjali de
nar, in zaželel srečno pot. čisto i.,; 
sebe od začudenja smo se zrinili 
v avtomobila in odbrzeli proti 
Varni, mestu ob črnem morju. 

Pristaniško mesto Varna (oklrog 
195.000 prebivalcev, težka industri
ja, važno železniško in pomorsko 
križišče proti SSSR, katedrala iz 
leta 1880, arheološki muzej, po
morski muzej, akvarij, umetnost
na galerija) nima posebno lepe 
plaže, zato so v bližini mesta ure
dili •čudovito letovišče Slatni 
Pjassazi. Ob lepi dolgi peščeni 
plaži so postavljeni moderni ho
teli, v bližnjem gozdičku pa so 
uredili tudi avtokamp z majhnimi 
hišicami. Tudi mi smo si najeli 
eno takih, se malo odpočili, še 
zadnjikrat skočili v morje in na
slednji dan, čeprav neradi, zapu
stili Slatne Pjassaze in črno mor
je. Na poti v notranjost dežele 
smo se vozili skozi manjša mesta 
Novi Pazar, Kolarevgrad, Trgovi
šte in proti večeru prispeli v bivšo 
prestolnico Bolgarije Veliko Tar
novo (41.000 preb.). Mesto je bilo 
zg-rajeno na terasah že v 12. stoL, 
na dnu pa teče reka Yantra; te
rase so nastale ob premiku ze
meljskih plasti. Zaradi geograf
skega položaja se mesto ni moglo 
širiti, aima nobene industrije, 
zato so kasneje zgradili novo 
prestolnico mesto Sofijo. P.o obilni 
večerji v tipični >>bolgarski izbiri« 
smo si ogledali mesto še ponoči, 
.razsvetljene hiše v terasah so res 
nekaj posebnega. Naslednj·i dan 
smo nadaljevali pot mimo Drja
novskega samostana, mesta Ga
brova, čez Šipčenski prelaz 
(1200 m n. v.), na vrhu hriba stoji 
spomenik braniteljem proti Tur
kom (leta 1877), do Šipčenskega 
samostana (posebnost je pozlače
na kupola, sta·re ikone). Po teme
ljitem ogledu samostana in 
poznanstvu s prikupnimi bolgar
skimi dekleti smo nadaljevali pot 
proti mestu Stara Zagora (90.000 
prebivalcev, letališče, blaga kl.ima 
- gojijo fige, mandeljn~ itd. 
ljudski muzej, džamija, rimska 

Konec na 9. strani 
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hiša z mozaikom, majhen živalski 
vrt). Kljub temu, da smo naredili 
ta dan izredno malo kilometrov, 
smo se odločili, da prespimo kar 
tukaj. Glavni vzrok pa je bil se
veda ta, da se je eden od članov 
>>posadke« zaljubil in ga nismo 
mogli spraviti naprej. Zjutraj smo 
se le nekako poslovili, tudi solz 
ni manjkalo, se vsedli v naše je
klene konjičke in odbrzeli proti 
Plovdivu (232.000 prebivalcev, 
drugo največje mesto v Bolgariji, 
velesejemsko mesto, ~etališče, 
džamija iz 14. stoletja, katedrala 
iz leta 1844, etnografski muzei . 
muzej osvoboditve, galerija). Po 
ogledu im okrepčilu smo nadalje
vali vožnjo proti Sofiji. Prespali 
smo v dobro urejenem avtokam
pu, še zadnjikrat večerjaH bol
garske specialitete in pili, za razli
ko od Rumunije, črno vino. 
Zjutraj pa se napotili proti cen
tru mesta, le s težavo smo našli 
paxkirni prostor in se oddahnili 
šele v bližnj,i restavraciji. Po te
meljitem ogledu mesta (850.000 
prebivalcev, križišča, poti za Tur 
čijo, Romunijo SZ in Grčijo, leta
lišče, težka industrija, najstarej ša 
cerkev sv. Georga iz 15. stoletj a, 
razni muzeji, zanimiv predvsem 
arheološki mazvolej Georgi-Dimi·· 
trov - častna straža, katedrala iz 
leta 1882, džamija iz 16. stoletja, 
več spomenikov, vladna palača, 
lepo urejeni parki, opera, gledali
šča , poseben videz pa dajo mestu 
široko rumeno tlakovane ceste in 
parkirni prostor,i) in nakupu sou
venirov, predvsem rožnega olja in 
raznih izdelkov iz lesa, gline in 
rezenin, smo krenili že kar malo 
utrujeni in naveličani proti 
domoVlini. 

Brez težav na cal'ini, tako na 
eni kot na drugi strani, smo bili 
kmalu v Dimitrov gradu. Nekako 
boljše volje in po zelo slabi cesti 
od Pirota do Bele Palanke, za kar 
nam tujci zamerij·o, smo potova
nje nadaljevali do Niške Banje. 
Prespali smo v še kar solidnem 
hotelu, glede znanega imena .ko
pališča pa smo bili razočarani. 
OkoUca je precej zanemarjena, 
pa tudi kopališki prostori in 
zgradbe niso nič posebnega. Priče
lo nam je nagajati tudi vreme in 
tako smo naslednji dan odrinili 
proti Nišu, Beogradu ,in Zagrebu. 
Pokrajina, ljudje, navade, pred
vsem pa hrana so se pričeli počasi 
spreminjati in komaj smo že ča
kali, da zavijemo v kako prijetno 
gostHnico in okusimo domačo 
hrano. 

Pozno popoldne smo le po na
porni vožnji in med raznimi ka
mikazami na cesti srečno prispeli 
na cilj. P revozili smo okrog 
4.400 km, zapravili pa 180.000 do 
200.000 din. Na koncu potovanja 
smo naredili kratek povzemek in 
ugotovili, da bi v Romunijo še 
šli, v Bolgarij-o pa ne več. Razlogi 
za to so v tem, da so Romuni 
prija~nejši narod od nekako vase 
zaprtih Bolgarov, imajo zanimi
vejša pokrajino, Bolgarija je vča
sih kar malo preveč dolgočasna. 

Ceste imajo približno enake, 
v življenjskem standardu pa so 
Romuni zadaj. Za jugoslovanske 
turiste so romunske cene še kar 
znosne, nasprotno pa je v Bolga
riji, vse je dražje. Trgovine v 
so bolj urejene, izbira je večja, 
kupuješ pa lahko samo z njiho
vim denarjem. Nasprotno v Ro
muniji imajo posebne trgovine 
za turiste v dolarjih, v ostalih pa 
turisti uživajo 20 °/o popust na pot
ni list, plačljivo v njihovi valuti. 

• ••• •• 

Nabolj razveseljivo v teh drža
vah pa je, da ·imajo zelo malo 
mladinskega kriminala, brezdelne
žev in razposajencev, katerih je 
pri nas kar malo preveč. 

Cloveku se kar utrne misel, 
da bi bilo včasih dobro poslati 
tako mladino za nekaj časa v kak
šno tako državo; verjetno bi po
tem znali bolj ceniti svojo domo
vino in družbo ki jim res nudi 
skoraj vse, včasih še malo preveč. 

Andrej Lutmar Sofi ja 

Obisk sejm a 
v Firencah 
Nadaljevanje s 7. strani 

modelov čevljev je tudi iz velur
jev, v različnih modnih barvah, 
Prevladujejo pa še vedno rjavi 
toni z različnimi efekti - flor an
tik efekt. Ustvarjalci damske 
obutve, ki imajo glede izbire mo
delov bolj proste roke in možnost 
večjega prikaza domišljije, so se 
predstavili z nekaterimi prav iz
branimi in okusnimi modeli. Pred
vsem so uporabljali pri damskih 
škornjih kombinacije velurja, l a-
ka in plastik usnja. Tako so spod
nji in stranski deli (v pasovih) 
kombinirani predvsem z lakom in 
velurjem. Opažali smo tudi veli
ko modelov škornjev in čevljev v 
kombinaciji usnja z blagom, kot 
so deftin in mohar. Veliko mo
delov odprtih ženskih čevljev s 
široko peto je bilo iz junečega 

velurja, nuJ·':.'-ca in govejega cep-

ljenca, vendar se moda teh čev
ljev v primerjavi z letošnj-o ni 
veliko spremenila. 

Proizvajalci galanterijskih pro
izvodov, predvsem damskih tor
bic, so prikazali široko izbiro tor
bic iz velurja v različnih modnih 
barvah, prav tako je tudi konfek
cija ženske mode predvsem pni
kazovala izdelke iz junečega ve
lurja. Svinjski velur je bil zelo 
malo prikazan, prav tako pa se 
·tudi moda ni veliko spremenila 
glede na modo leta 1971. žal 
večina obiskovalcev sejma iz na
še tovarne ni videla velike mod
ne r evije, imenovane »Florence 
lurja, zastopanega tako v oblači
lih kot tudi v obutvi. Svoje ar
tikle je modni reviji prijavilo 53 
razstavljalcev, ki so svoje modele 
ob spremljavi glasbe iP.. delnem 
baletu prikazali zelo uspešno in 

učinkovito. Modna revija je zelo 
uspela in prisostvovali so ji v 
glavnem vsi tovarnarji in visoki 
gospodarski predstavniki iz Italije, 
prav tako pa tudi mnogi obisko
valci tako imenovane »visoke 
družbe<< in obiskovalci iz drugih 
dežel. 

V skopo odmerjenem času si je 
vsak od 31 obiskova~cev sejma v 
F'irencah iz IUV lahko na hitro 
'in površno ogledal to prečudovito 
mesto, ki je predvsem znano po 
katedralah, palačah, muzejih in 
številnih stvaritvah starih itali
janskih mojstrov na čelu z Mi
chelange1om. Ceprav tako mesto 
zahteva za svoj ogled precej časa, 
pa si je vsak lahko ustvaril sliko 
stare umetnosti,ki bo večno živela. 

V nedeljo popoldne smo se od
prav.ili proti Benetkam, kjer smo 
imeli krajši postanek. Tega me
sta še mnogo naših sodelavcev ni 
videlo. Poleg ostalih znamenitosti, 
kot so palače in katedrale, je bilo 
interesantno tudi izredno število 
turistov iz vseh koncev sveta, če
prav se turistična sezona že počasi 
pomika h koncu. Trgi in ulice so 
bile že skoraj težko prehodne, 
predvsem zaradi gneče naših in 
tujah obiskovalcev pred prodajal
nami z različnim kičem. Po tri
urnem postanku smo se odpeljali 
proti domu in vesela družba v av
tobusu nam je krajšala čas sicer 
dolgega in dokaj napornega po
tovanja. Vsi pa smo si edini, da v 
taki ekskurziji vsak mnogo prido
bi, tako na strokovnem kot tudi 
na vsesplošnem področju. 

Rad bi se v imenu vseh udele
žencev zahva1il kolektivu IUV za 
možnost ogleda sejma v Firencah, 
vsi pa si želimo, da bi take ek
skurzije organiziral še v prihodnje. 

ing. Bogdan Urbanc 

9 



Med dvema ognjema (ženo in morskim psom) 

Moj konjiček: 

Podvodni ribolov 
Ceprav je že pozno za tak
šno temo, vseeno upam, da 
bo članek navdušil koga za 
prihodnje leto 

1 

Način življenja, ki si ga je človek 
prisvojil na zemlji, ne velja za pod
morske globine. Pod morjem je tre
ba sprejeti popolnoma nove navade, 
nov način mišljenja in glede 
na to tudi spremenjen način življe-

V divjih zalivih Budave (okolica 
Pule) 

JO 

nja. Potrpežljivost, hrabrost in ra
zum bodo človeku pomagali, da bo 
dosegel končni cilj - svobodno gi
banje v oceanskih globinah, podob
no današnjemu križarjenju po obšir
nih prostranstvih zemeljske površi
ne. Ni naključje, da se podvodna 
aktivnosti, in to v čedalje večjih 
globinah, odvija nekako paralelna z 
osvajanjem in raziskovanjem koz
mosa. 

Tako je slavni Piccard dve leti 
pred svojo smrtjo s svojim sinom 
Jacquesom leta 1960 dosegel na 
Pacifiku s svojim batiskafom glo
bino 11.520 m, medtem ko se je pri 
raziskovanju stratosfere že leta 1932 
dvignil z aerostatom na višino 
16.370 m. Danes, ko je osvajanje 
vesolja z raketami in sateliti že mo
čno napredovalo, so morske globine 
v določenem smislu zagonetnejše 
od kozmosa, pa čeprav so se nam 
pred leti zdeli projekti morskih na
selbin in mest verjetnejši od osvo
jitve planetov in bivanja na njih. 

Nas navadne in skromne zem
ljane često zamika podvodni morski 
svet s svojo floro in favno že na 
manjših globinah. Zlasti mladi svet 
ob morski obali skoraj ne zna več 
v vodo brez plavuti, maske in di
halne cevke, saj je ta novi svet 
zanimiv že meter ali dva pod gladi
no. Nekajmeterske globine nam ne 
povzročajo večjih problemov, toda 
potapljanje v globine 10m in večje 
zahtevno in zvezano z več treninga 
in kondicije ter tudi z večjo vitalno 
kapaciteto pljuč. Pri potapljanju je 
človeško telo izpostavljeno velikim 
spremembam pritiska, in sicer na 
vsakih 10 m eni atmosferi (n. pr. 
pri 30 m globine kar 3 atmosferam). 
Prav tako so dihalni organi obre
menjeni s pomanjkanjem kisika, telo 
izgublja veliko energije in toplote, 
razen tega pa nastopajo težave pri 
ravnotežnih organih. Zato je osnov
ni predpogoj takega športa v vsa
kem pogledu zdravo in trenirano 
telo ter stalen trening oz. postopno 
večanje naporov. 

Znajti se je treba (ob morskih cenah) 

Spominjam se, da sem splaval 
s tremi leti in pol in da sem že 
kot predšolski otrok lovil v obsav
skih rokavih in bajerjih pod štori, 
koreninami in kamenjem ribe, zlasti 
klene. Z desetimi leti sem bil že 
pravi mali ekspert za lov rib •na 
zanko«. S trinajstimi leti sem dobil 
prvo delovno knjižico, ko sem nekaj 
mesecev delal pri •škarparjih« na 
Savi in Ljubljanici, obenem pa prejel 
tudi prve čestitke mojih učiteljev, 
starih •raubšicov«, za kar uspešen 
lov na zanko. Kadar so sirene nam
reč oznanjale alarm, smo morali 
prenehati z delom, lovili pa smo z 
več ali manj sreče ščuke, mrene, 
klene. če pa se je kateremu zelen
cu posrečilo ujeti na zanko celo 
manjšega sulca, pa je zavist starih 
•raubšicov« presegla vse meje. Za
dnje leto okupacije smo z demon
tiranimi minami (•sifonaricami« in 
•nasekanimi« ), na •nemški« strani 
Save plenili kapitalne primerke sui
cev, ostalih rib pa sploh nismo po
birali iz Save. Spominjam se, da 
sem enkrat 15 kilogramskega sulca 
na veliko radost zamenjal pri bliž
njem kmetu za 20 dkg šunke. Kljub 
veliki navezanosti na sladkovodne 
ribe pa kasneje nikdar nisem imel 
prevelike želje, da bi namakal trnek 
v stoječe ali tekoče vode. 

V času mojega aktivnega šport
nega udejstvovanja, zlasti še, ko 
sem pri ljubljanskem šD železničar 
igral odbojko v l. zvezni in hrvatska
slovenski ligi, sem na ribe skorajda 
pozabil. Ko pa sem kasneje kot od
bojkarski trener vodil na morje 
moško in žensko ekipo šD Papirni
čar, sem se v SAN NICOLU prvič 
seznanil z Italijani, ki so tedaj že 
začeli s podvodnim ribolovom. Pred 
15 leti oprema za podvodni ribolov 
še ni bila tako izpopolnjena kot je 
danes, vendar se je italijanski vpliv 
že čutil tudi na naših obalah Istre 
tja do Lošinja. Tako se je podvodna 
športna aktivnost tudi bolj organi
zirala in iz Splita 1955 leta prenesla 
na Reko v ·Center za podvodne raz
iskave«, ki je začel izdajati svoj 
bilten, ki danes kot glasilo ·More« 
izhaja v nakladi okrog 10.000 izvo
dov. 

V okviru •Saveza za sportski ri
bolov na moru i podvodne aktivnosti 
Jugoslavije«, sem član ljubljanskega 
•Društva za raziskovanje morja« in 
piranskega •Društva za podvodno 

dejavnost«. že pred formiranjem 
društev so se mnogi, zlasti lstrani 
in Lošinjci ter ostali otočani ukva
rjali s podvodnim ribolovom. Na 
Jadranu so se prve puške v obliki 
primitivnih frač pojavile že leta 
1937. Ko pa se je po vojni odprla 
meja cone A v cono B, pa smo ime
li priložnost videti in že kupovati 

Konec na 11. strani 

PISMO 
Spoštovani! 
Prisrčno pozdravljam vse 

člane kolektiva iz obrata 
šmartno ~n Vrhnika. 

Ker se vam prvič ogla
šam iz Ohrida kot voja:k, 
se va:m lepo zahvaljujem 
za list Usnjar. Zelo ;sem bil 
vesel, ko sem ga prvič do
bil, saj je bil to edini list 
iz domovine. Z veseljem 
sem ga prečital, kakor tu
di vsakega naslednjega. Za
to vedno z veseljem priča
kujem novo glasilo. 

V zadnjem listu sem či
tal članek »GASILSKA 
TEKMOVANJA<<, za kate
rega se še posebno zahva
lim inž. Petru Petkovšku, 
da ga je objavil. 

Bil sem član gasilske 
ekipe Smartno. Ko smo 
imeli vaje, na katerih smo 
se pripravljali za tekmo v 
MaTiboru, sem z veseljem 
hodil, a me je odsek za na
rodno obrambo napotil na 
odsluženje vojnega roka, 
tako da žal na tekmi ni
sem bil. Težko sem priča
koval rezultate. Za dobro 
uvrstitev pa obema ekipa
ma čestitam. 

Francu Stoparju in Iva
nu Ambrožu pa se zahva
ljujem za trud, ki sta ga 
vložila za dobro usposobi
tev ekipe iz obrata Smart
no. 

Lepo vse skupaj pozdrav
ljam! 

Jože Rozina 
VP 5970/21 Ohrid 



Nadaljevanje z 1 O. strani 

prve puške na spiral no vz met ("f-e~' 
der«), čeprav so še dosti kasneje. 
celo tekmovalci lovili s puškami 
na gumo (napenjanje s sistemom 
frače). Kmalu pa so Francozi in še 
zlasti Italijani razvili številne tipe 
pnevmatskih pušk, ki so sedaj pre· 
težno v, rabi .Tudi ostala oprema 
od specialnih mask, plavuti in kom
pletnih oblek iz neopren gume do 
nogavic in rokavic ter svinčenih 
obteževalnih pasov se nenehno raz
vija. Ker je vsa oprema italijanske
ga in francoskega porekla, je ta . 
šport kar precej drag. 

čestokrat me kolegi in znanci . 
sprašujejo, zakaj lovim pod vo -.ou. 
Pravega odgovora na to vprašanje . 
še nisem našel, čeprav se zaradi sla
bega zdravja že nekaj let priprav
ljam, da bi svoj res dolg amaterski
staž zaključil. Pol za šalo in tričetrt 
zares pogosto odgovarjam, da je 
podvodni ribilov edina možno·st, da 
pobegnem od »hišnih« hobbyev, kot 
je pomivanje posode in druga opra
vila. Iz istih razlogov hodim nabimt 
gobe, čeprav greš pri podvodnem 
ribolovu včasih res lahko »po gobe". 
Pod morsko gladino namreč !ovo;; 
in žrtev (riba) kaj hitro zam3nj8ia 
vloge. Zato se tudi pred dese:i :~ :i 
leti, ko sem imel več kondicije in 
več treninga, nisem potapljal p1:eko 
12 m, le izjemoma sem prekoračc· 
val to globinsko mejo. Poleg tega 
čas ribolova sedaj omejujem 111:1 

maksimalno 2 - 3 ure in to zaš '; l-· 
ten tudi v topU poletni sezoni : 
neoprensko obleko, čeprav :>er' 
pred leti os!ajal v vodi včasih tudi. 
prek 4 ali 5 ur, samo izjemom8 
me plen premoti, da ostanem sednj 
pod vodo do pol minute, včasih pa 
sem uspel vzdržati pod vodo b:i c:u 
minute. Najraje lovim od plavajoče 
ribe bracine, orade, zobatce, volni ne 
in ciple, od »Stoječe« ribe, oziro
ma noe, ki se drži obrob ali lukenj, 
šarge, špice, konje, škarpine, od 
večjih rakov pa jastoge. Dokler je 
bil nočni lov dovoljen, sem lovil 
tudi ponoči, čeprav hermetično za
prta težka in velika baterija bn terija 
blokira levo roko in je potrebno 
za nočni lov imeti pripravno malo 
puško. Zmotno pa je mnen;.), da 
ponoči ribe kar čakajo pred prame
nom svetlobe. Dejal bi, da jih je 
še težje prevariti kot podnevi, saj 
je ponoči lov v luknjah prak tično 
onemogočen sicer pa lovci, ki se 
potapljajo na 20 ali pa ce!o prek 
25 m globine, že za dnevni lov upo
rabljajo baterije, kajti v teh globinah 
je še zlasti pod previsi zelo mrač
no. Tekmovalni športniki pa često 
uplenijo tudi težke kirnje ali druge 
večje ribe, ki se zadržujejo v teh 
globinah (ugori, golobi, raže, večje 
škarpine, hobotnice) . Prav ti tek
movalci pa imajo danes še nekaj 
več uspeha pri lovu na razne kapital
ne primerke, saj je rib iz leta v leto 
manj in to zlasti na plitvinah in 
blizu obale, kjer je obilo motornih 
čolnov in kopalcev, ki plavajo daleč 
proč od obale. Jadran, zlasti sever
ni, je že izredno reven. Prav zato 
se v zadnjih letih z zakonskimi pred
pisi qmejujejo in zaostrujejo pogoji 
vseh ·vrst ribolova, zlasti še pod
vodnega. · Podvodni ribolov je dovo
ljen le v nekaterih conah (re0ene
racijska (:loba), količina ustreljene 
ribe je omejena na 5 kg dnevno, 
(kar niti ni potrebno, ker rib toliko 
nihče pri enem lovu . skor(lj ne 
dobi), prepovedan je ribolov orl za
hoda do vzhoda sonca, najstrožje pa 
je prepovedana 1Jporaba kisik bomb 

pri potapljanju. Zaradi nevarnosti, ki 
nastopajo pri tem športu, je pre
povedan podvodni ribolov mladini 
pod 16 leti, sicer pa je omejitev tako 
za člane kot ostale, ki love z do
volilnico oz ... zelo drago dnevnico. 
Kontrolo ima milica in to tako z 
motornimi čolni, zelo pogosto pa 
celo s helikopterji. Kazni so visoke 
(zaplemba opreme in do 500.- din). 
Sicer pa je urejena zakonodaja edini 
riačin, da se prepreči ropanje že 
tako siromašnega Jadrana in to zla• 
sti še divjim lovcem, ki si poma
gajo celo z eksplozivom, pri tem 
pa neusmiljeno uničijo zarod. Da 
je v zadnjem času rib tudi v glo
bini izredno malo, sem se prepričal 
tudi letos julija; ko sem sodeloval 
kot sodnik na mednarodnem tekmo
vanju v podvodnem ribolovu v Me
dulinu in Premanturi, saj -je od 25 
udeleženih parov ostalo kar precej 
brez ulova, čeprav so lovili polnih 
5 ur in to celo v globini do 30 m. 
Le tisti tekmovalci, ki so se pota
pljali prek 15 in 20 metrov, so ujeli 
kaj več . Zmagovalni par iz PL:le j e 
ujel okrog 15 kg rib, od tega PLl sb
raj pol slabše kvalitete (vrane). 
Med okrog 150 kg raznih rib je bilo 
plemenitih rib zelo malo. lw iijan
ska tekmovalca v barki, v kmc!r' 
sem bil • nista ujela več kot tri · 
ribe in še na odprtem morju i ~1 · 
3 m visokih valovih, ki jih je pov
zročil jugo. Kljub potapljanju do_ 
15 m globine se nista mogla v 5 
urah bolje odrezati. To tekmovanje 
je bilo memorialno na pred dvema. 
letoma preminula puljska tekn::)•tal
ca Kočevarja in Lazareviča . Oba 
sta našla smrt v okrog 35 m nlo-· 
bine. Kočevar je končal · svoje živ-_ 
ljenje in kariero, ko je iskal puško, 
ki mu je padla pod skalnati previs. 
V globini in mraku je izgubil orieil· 
tacijo. V zadnjih letih je, n::: tak 
ali podoben način končalo tragit;no 

Metka Skoda je bila rojena 
17. marca 1936 v Smartnem pri 
Litiji, kjer je obiskovala tudi 
osnovno šolo. V družini so bili 
štirje 0troci, oče je preživljal 
družino s kolarsko obrtjo. · 

Naš portret: 
Koliko časa že delate v 

združenem podjetju? 
V tem podjetju sem zapo

slena že 15 let, se pravi od 
leta 1956. 

Ker se niste izučili poldica, 
kaj vse ste delali doslej? 

Delala sem praktično pov
sod. Prr zgornjem usnju, krzna-

Zobatcev je v J adranu čedalje manj 

v globinah še več podvodnih ribičev, 
od tega tudi 2 Slovenca. Bivši nogo
metaš Ljubljane Frič je po trile~;1i 
karieri in velikem navdušenju pred 
2 leti preminul, ker je 1 dan po
izlivu krvi iz srednjega ušesn (po~· 
čen bobnič) že naslednji dan stra
stno jurišal v globino na plen. Tudi 
sam sem bil že dvakrat v smrtni 
nevarnosti. S kolegom, puljskim 
pilotom naju je 1 km od obale 
ujela strašna nevihta in to pri fvle
dulinu. Leto kasneje pa sem vtaknil 
po nerodnosti nogo med dve cka !i 
in si jo nesrečno zagozdil. če se 
prav spominjam, me je v obeh 
primerih prijela velika panika in 
me je bilo resnično stmh . Kljub 
temu pa sem bil naslednji dnn spe~ 
v vodi oziroma pod vodo. 
Kljub vsemu sem v tem dolgem 

riji in konfekciji. Sedaj pn se 
že dve leti vozim iz šmartna 
na delo v delavnico Ljubljana. 

Ste se za delo, ki ga sedaj 
opravljate, priučevali? 

Naredila sem dva krojna te
čaja, vendar delam sedaj prak
tično le na podlaganju plaščev, 
kar je dejansko povsem ši
viljsko delo. 

Ali vedno podlagate? 
Ne, saj je tudi drugega de

la dovolj, posebno ko poprav
liamo v shrambo prinesene 
plašče in pa reklamacije, ki pa 
niso tako pogoste. 

Se delo v Smartnem razliku
je od dela, ki ga sedaj tu 
opravljate? 

Razlika je. Vendar dejansko 
le v tem, ker se v Šm:J.rtnem 
dela več serijskih izdelkov, tu 
pa je tega več po naročilih in 
so stranke bolj zahtevne. 

Kako imate tu urejeno gle
de prehrane? 

Malice si kupujemo sproti. 
To pomeni, da največ živimo . 
od sendvičev ali če prineses kaj 
od doma. V osnutku družbene-_ 
ga sporazuma sicer piše, da 
podjetje prispeva 50 din me
sečno za regresiranje toplih 
obrokov, vendar s pripombo, 
da se to ne more izplačati po-

: samezniku. Mislim pa, da v ko
likor nam ni nudena prehra
njevanJe, bi se le lahko nare-:- :: 

obdobju ujel ne le veliko rib, pač 
pa tudi nekaj kapitalnih primerkov. 
Največja sreča se mi je nasmeh~ 
nila pred 5 leti v Labinskem fjordu, 
kjer sem v 2 urah uspel zapored 
ustreliti poleg drugih rib tudi 3 
brancine, od katerih je imel največji 
5 kg. Skupaj pa sem ujel v kratkih 
dveh urah, ki sta minili kot bi -
mignil, prek 10 kg rib. V Preman- . 
turi pa sem našel v luknji prek 
1 m dolgega ugorja. Precej lepih 
primerkov konjev, šargov, zobatcev, 
brancinov, orad in številnih drugih 
rib je ostalo na mojih harpunah oz. 
osteh. Precej rib pa je obviselo 
tudi na trnkih, saj na morju, zlasti 
še pozimi, odkar si ne upam več 
s puško v mrzlo vodo, namakam 
naylon na odprtem morju iz barke. 

inž. Franc Mihelič 

meren pavšalni znesek. 
dila izjema in bi prejemali pri

Kaj pa delate v prostem ča
su in kako ga preživljate? 

Nekaj prostega časa vzame 
vsekakor vožnja na delo in z 
dela. Preostali čas pa porabim 
za pomoč staršem, ki so že kar 
v letih. 

Ste bili na dopustu? 
Bila sem pri bratu tu na 

slovenskem delu obale. Letu
jem praktično redno, saj je to 
človeku potrebno. 
Nekoč ste se udejstvovali 

tudi na kulturnem področ.iu. 
Se to sodelovanje še nadaljuje? 

Ne, ne sodelujem več, ker ni 
več mojih vrstnikov, ki bi bili 
še prosti, mladina pa ima svoj 
klub, kamor pa zaradi razlik 
enih in drugih ne spadam. 

Vaše želje in načrti? 
Načrtov je več, vendar niso 

tako lahko uresničljivi. Doma 
imamo hišo, ki je izdelana še 
v st'3.rem slogu in je zavod za 
spomeniško varstvo ne dovoli 
popraviti in adaptirati, tako da 
bomo morali iskati neko drugo 
možnost. 

želim, da bi bilo vedno do
sti dela in nobenih skrbi za 
zaposlitev, najvažnejše pa je 
dobro počutje v podjetju in 
izven njeg~. 

Razgovor skopo zabeležil: 

Franci Kajdiž 
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-KARTING NA VRHNIKI 
Pri AMD Vrhnika deluje v okvi

ru športne komisije sekcija za 
karting tekmovanja od leta 1967, 
ko se je v Sloveniji pojavil karting 
kot nova športna panoga. 

Začetki sami so bili zelo skromni, 
tako po izkušnjah kot po opremlje
nosti tekmovalcev. Začel i smo z 
enim tekmovalcem, danes pa šteje 
ekipa 7 aktivnih tekmovalcev in to 
tekmovalca v kategoriji 125 ccm, 
štiri tekmovalce v kategoriji 100 
ccm in enega tekmovalca juniorja. 
Tekmovalci tekmujejo na strojih, ki 
so si jih kupili sami, ker društvo 
razen za najnujnejše stvari ne rnore 
pomagati tekmovalcem s finančnimi 
sredstvi. če pa povem, da tekmo
valni stroj stane milijon starih di
narjev in več, lahko ugotovimo, da 
je bilo potrebno dosti odrekanja 

-zabavi in drugim dobrotam od strani 
tekmovalcev, ki so sami mlajši, da 
so si lahko nabavili tekmovalne 
stroje il1 ostalo opremo. 

Poleg tekmovalcev bi omenil tudi 
njihove pomočnike-mehanike, ki s 
svojim delom pomagajo zelo dobrim 
rezultatom pri dosedanjih tekmovan-

jih. Celotno deio tekmovalne ekipe 
je na amaterski bazi in se pred tek
movanji popravljajo in prioravljajo 
stroje za tekmovanje vsak prosti 
trenutek, pa tudi ponoč i. 

V letošnjem letu bo za državno 
prvenstvo samo še eno tekmovanje 
in to v Kopru prihodnji mesec. Do
sedanja uvrstitev naših tekmovalcev 
je zelo solidna in lahko pričakujemo, 
da bo zadnje tekmovanje v Kopru 
plasma še izboljšalo. 

Tekmovalci v kategoriji 100 c;:cm 
zasedajo sedaj v skupnem plasma
ju za državno prvenstvo Jugoslavije 
2., 3. in 5. mesto, v kategoriji 125 
ccm deli tekmovalec 6.-7. mesto 
ini junior deli 1.-2. mesto. 

V ekipnem tekmovanju je vrhni
ška ekipa na dobrem drugem mestu 
s tako visokim številom točk, da 
bo ekipno gotovo ostala na drugem 
mestu. 

Poleg državnega prvenstva tek
movalci tekmujejo tudi v medna
rodni konkurenci in imamo dva tek
movalca v državni reprezentanci 
Jugoslavije. V lanskem letu sta se 

Slab start 
NK Usnjar 

. . 

Rezultati prvih dveh kol v jesen
skem .Qelu nogometnega prvenstva 
so za poznavalce in simpatizerje no
gometa slaba tolažba. Prvi dve 
teKmi sta pokazali, da imamo 
tehnično dovolj uigrano ekipo, 
žal pa nimamo napac;lalcev, ki bi 
znali v izredno ugodnih priložno
stih zatresti mrežo nasprotnika. V 
samih pripravah v mesecu avgustu 
je bilo odigranih 8 tekem, ki so po
kazale .določen napredek našega 
moštva, t oda kaj, ko se je pa 
povsem izgubilo na tekmi proti Tri
plavu in na tekmi z novincem, to je 
litijo. 

Jasno je lahko vsem, da začetni 
slabi rezultati negativno vplivajo na 
moštvo kot celoto in da rado pride 
do trenj in valjenia krivde na posa
meznika ali del skupine. Ne mislim 
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s tem, da je vse izgubljeno, samo 
treba bo več borbenosti in več iz
najdljivosti v napadu. 

Mladinsko in pa pionirska moš
tva so pa dokaj dobro startala in 
posebno pionirji dosegajo kar dobre 
rezu ltate. Pri teh tren ekipah nam 
gre bolj za tehnični nivo pionirjev 
in mladincev ter skorajšnjo vključi
tev le-teh v prvo moštvo, s čimer 
bodo odpadle tudi kritike, da imamo 
same tujce. Z malo več volje do
mačih možnih kandidatov bi bilo 
teh tako imenovanih tujcev · tudi 
manj. Kaj več o možnostih plasmaja 
Usnjarja pa v danih razmerah ile 
moremo reči. Vidi se, da se novinci 
v ligi krepko upirajo dosedanjim 
kandidatom za najvi·šja mesta. 

Kajdi~ 

udeležila 5 dirk za evropsko prven 
stvo, v letošnjem pa 4 dirk in t() 
v Italiji, švici, na Nizozemskem in 
na 1\iladžarskem. ' 

Z razvojem avto moto športa 
in prirejanjem tekmovanj se pojav
ljajo vse večje težnje za r<J::VOJ r; C:j-. 

tinga kot športa, ki je dostopnejš i 
večjemu številu tekmovalcev, ker je 
manj nevaren kot ostala tekmovanja •. 
cenejši zaradi cenejših strojev in. 
ravno tako privlačen za gledalce 
kakor ostala tekmovanja. Iz teh raz
logov bo AMD Vrhnika podpiralo 
prizadevanja tekmovalcev, četudi je 
finančna pomoč v primerjavi s stro
ški minimalna. 

v 

Občni zbor RK Usnjar Smartno 
Pred začetkom priprav za jesen

sko sezono je imel RK »USNJAR" 
po treh letih redni letni občni zbor. 

Potekal je v zelo živahnih razpra
vah, ki bi jih lakho razdelili v dve 
smeri: ocena dosedanjega dela in 
smernice za bodoče delo kluba. 

Ugotovili so, da je bilo v zadnjih 
letih storjenega precej za izboljšanje 
rokometa v šmartnem, ki je sedaj 
edina aktivna športna zvrst v kraju.: 
Ob Izdatnejši finančni podpori bodi
si ZTK Litija, bodisi IUV bi bilo stor
jenega še več. Navečja pridobitev je 
prav qotovo razstavljava na igrišču .· 
Sredstva za material je prispevala 
ZTK Litija, vsa ostala dela pa so · 
opravili člani kluba prostovoljno, kar 
je pohvale vredno: Pred zaključnimi 
deli so tudi potrebne sanitarije, 
za katere pa še nimamo zagotovlje
nih vseh sredstev. Nekaj sredstev 
je obljubljenih od krajevne skupno
sti šmartno, ostalo pa bomo morali 
zbrati sami. 

Veliko je bilo govora o sami ak
tivnosti in tekmovalnih uspehih po
sameznih ekip. Klub nastopa v raz
nih konkurencah s tremi ekipami. 
Moška ekipa nastopa v Zasavski 
ligi, kjer je v konkurenci desetih 
ekip zasedla solidno tretje mesto. 

"---.. 

!enska ekipa nastopa v ljubljanski 
conski ligi, kjer je zasedla odlično 
drugo mesto. Mladinci pa nastopajo· 
v Zasavski ligi, ki je bila ustanov
ljena prav na pobudo našega kluba. 

Govora je bilo tudi o kadrovskih 
vprašanjih v klubu. Ra~veseljivo je 
dejstvo, da ekipe vodita domača 
trenerja tov. BRILEJ in I.,.EPOLD, ki 
jima je klub omogočil strokovno 
izpopolnjevanje v Jugoslovanski šoli 
rokometa. Prav tak.o je igra lsi kader 
iz obrata šmartno in Osnovne šole 
šmartno . Občni zbor je sprejel 
sklep, da se še naprej dela pred
vsem na množičnosti in z domačim ' 
kadrom pa čeprav za ceno kvalitete. 

V sezoni 1971-72 naj bi se ženska 
ekipa plasirala vsaj tako kot v kon- . 
čani sezoni, kajti za Slovensko liqo 
nimamo teženj zaradi mladosti 
igralk in pomanjkanja finančnih 
sredstev. Moška ekipa pa se bo 
trudila zasesti prvo mesto v Zasav
ski ligi in se uvrstiti v Ljubljansko . 
consko ligo. · 

Izvoljen je bil novi upravni od_bor, 
ki ga bo vodil tov. Anton SA\fSEK, 
znani družbeno politični in športni 
delavec iz obrata IUV šrr.artno. 

Franc Gradišek 

Marsils!lo ne more doseči cilja brez kondicijc ali 
poriv~nja. od zadaj. (~arikatura nimJ. nabe~e ·zveze 
s člankom o nogometaši)l!) · 


