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GLASILO DELOVNE SKUPNOSTI INDUSTRidE USNdA VRHNIKA 

DEVALVA(IJA, ZAMRZNJENE tENE 
Svet za usnjarsko predelo

valno industrijo pri Zvezni go
spodarski zbornici se je odlo
čil, da pošlje pristojnim zvez
nim organom PETICIJO o kri
tičnem položaju, v kakršnem 
so se znašli predelovalci kož 
v Jugoslaviji v času uveljavit
ve zamrznjenih cen. 
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Iz kolekcije galanterije za I. 1972 

Kritični položaj usnjarskih po
djetij je viden iz naslednjih ne· 
rešenih problemov: 

Usnjarska industrija pokriva 
zaradi pomanjkanja surovin pri 
nas polovico svojih potreb iz u
voza, s svojimi izdelki pa skoraj 
v celoti oskrbuje usnjarsko pre
delovalno industrijo (čevljarje, ga
lanteriste, konfekcionarje, roka· 
vičarje). 

Odlok v zamrznitvi cen vpliva 
na usnjarska podjetja izredno ne
gativno. Uveljavljen je bil ravno 
v času precejšnje podražitve su
rovin na svetovnem trgu. Usnjar· 
ska podjetja so, misleč, da gre 
za običajno sezonsko nihanje cen, 
močno omejila uvoz kož, vendar 
so cene na svetovnem trgu osta
le do danes še nespremenjene, to 
je za 25 Ofo višje, kot so bile pred 

IN USNJARSTVO sredstva deponirajo 30 dni 
pred odplačilom kredita. Poleg 
tega naj bi Narodna banka v 
utemeljenih primerih eskonti
rala garancije poslovnih bank, 
ki jih bodo dajale usnjarskim 
podjetjem pri najemanju ino
zemskih kreditov, 

oktobrom 1971. Tudi v naprej ni 
pričakovati padca cen, ker so dr
žave izvoznice kož zaradi svojih 
ekonomskih interesov ustavile iz
voz teh surovin. Zato so posledi
ce zamrznitve- cen v usnjarskih 
podjetjih katastrofalne. Surovin 
ne uvažajo, ker izdelkov iz dražje 
surovine ne smejo prodajati po 
višjih cenah. Dodatne težave in 
dodatne podražitve pa je usnjar
skim podjetjem potem prinesla 
še devalvacija. Surove kože so 
tako za 30 do 35 Ofo dražje, kot so 
bile pred lanskim oktobrom. 

Drugi vir oskrbovanja s suro
vino - domača odkupna podjet
ja - so v teh težkih časih poka
zala, kakšen odnos imajo do u
snjarjev. že tako deficitarno su
rovino - kože so namreč začela 
izvažati, ker imajo dobiček ne le 
od dinarsko več vrednega dolar
ja, pač pa dobivajo še premijo za 
izvoz. Nobena država na svetu ne 
priznava premij za izvoz defici
tarnih surovin tako, kot v našem 
primeru Jugoslavija. Nasprotno, 
drugje so uvozniki takih surovin 
oproščeni ne le carine, pač pa 
tudi drugih uvoznih dajatev. U
voz kož je pri nas obremenjen s 
13 Ofo dajatvami. Preostali del su
rovin, ki jih ne izvozijo, odkupna 
podjetja zadržujejo v skladiščih 
(zaradi zamrznitve cen). V koli
kor pa kože prodajo, jih nudijo 
pod nesprejemljivimi pogoji -
kože imajo 10 Ofo več vlage, kot je 
dovoljeno, slabše kategorije kož 
preuvrstijo v boljše, zahtevajo 
vnaprejšnja plačila itd. Usnjar
ska podjetja pa, tako kot druga, 
tare pomanjkanje obratnih sred
stev. 

Zaradi vsega naštetega so da
nes usnjarji brez osnovnih suro
vin- kož. Zaloge v njihovih skla· 
diščih surovin in nedokončane 
proizvodnje so porazno nizke, v 
prenekaterih usnjarnah so mora
li ustanoviti namok in delavce 
poslati za nedoločen čas na do
pust. Marsikje se boje, da je na 
pragu likvidacija tovarne. 

Te težave U$lljarn so se moč· 
no odrazile tudi pri predeloval· 
cih usnja. čevljarji, galanteristi 
in drugi večino usnja nabavljajo 
na domačem trgu, le v manjši 

meri usnje uvazaJO. Zaradi po
manjkanja usnja so v negotovo
sti njihove obveznosti do kupcev 
(domačih in tujih) v naslednjem 
obdobju in zato preti nevarnost, 
da bodo tudi ta podjetja od feb
ruarja naprej zmanjševala pro
izvodnjo in pošiljala svoje delav
ce na kolektivni dopust. 

Zato zahteva svet usnjarsko 
predelovalne industrije od pri
stojnih organov, da po hitrem po
stopku rešijo naslednje proble
me: 
l. prek direkcije za materialne 

rezerve naj se dovoli interven
cijski uvoz 10.000 ton surovih 
kož, 

2. takoj je treba prepovedati iz
voz domačih surovih kož, 

3. Narodna banka naj spremeni 
svoje ustrezne predpise tako, 
da bo dovoljen uvoz surovih 
kož na kredit na 6 in več me
secev s tem, da se dinarska 

4. ne glede na splošno politiko 
cen naj se za usnje dovoli 12% 
zvišanje prodajnih cen, 
Z zvišanjem prodajnih cen u
snju se solidarnostno strinjajo 
predelovalci usnja pod pogo
jem, da se 
- uvoz kož oprosti plačila 3% 

carine in 4 °/o uvoznih taks, 
- pri izvozu usnja povrne ca

rina na račun vgrajenega 
materiala v višini 4 °/o 

- zvezni prometni davek za 
usnjeno obutev zniža od 8 
na 4°/o. 

Predelovalci usnja se želijo s 
tem izogniti zastojem v proizvod
nji v naslednjih nekaj mesecih, 
čeprav na račun akumulacije. 

I. K. 

Vsem sodelavkam čestitamo 
za njihov praznik - 8. marec 



Obisk predsednika 
Sergeja Kraigherja 
v obratu šmartno 

Na povabilo občinske skupšči
ne je 28. januarja Litijo obiskal 
predsednik slovenske skupščine 
Sergej Kraigher. Namen njego
vega obiska je bil seznaniti se z delom, težavami in uspehi go
spodarstva litijske občine. Naj
prej je imel razgovor s politič
nim aktivom občine, potem pa si 
je ogledal naše obrate v Smart
nem. Vlogo vodiča je prevzel inž. 
Mihelič, ki je predsednika pope
ljal skozi mokre oddelke usnjar
ne, dodelavo, konfekcijo usnja in 
na koncu sortirnico in ekspedit. 
Tov. Kraigher je pokazal veliko 
zanimanje za proizvodni potek. 
Posebej si je ogledal mehanizi
rana polnjenje sodov z viličar
jem. Zanimali so ga posamezni 
stroji in naprave, katerih pomen 
in delovanje mu je razložil inž. 
Mihelič. Njegovo pozornost je 
pritegnila tudi sodobno urejena 
konfekcija usnja ter nekateri le
pi krzneni plašči. Ogledal si je še 
novi elektronski merilni stroj v 
ekspeditu ter s tem končal ogled 
obrata. 

V dvorani Predilnice Litija je 
nato predsednik imel razgovore s 
predstavniki gospodarskih orga-

nizacij litijske občine. Naš di
rektor tov. Debevec je uvodoma 
orisal položaj in uspehe naše go
spodarske organizacije ter jugo
slovanske, posebno pa še sloven
ske usnjarske industrije, ki se je 
po devalvaciji dinarja in drugih 
stabilizacijskih ukrepih znašla v 
izredno težavnem položaju. Se
znanil je predsednika Kraigher
ja z zahtevami usnjarske indu
strije po različnih olajšavah, ki bi 
pripomogle k normalizaciji polo
žaja. 

Tov. Kraigher je v svojem od
gvoru poudaril, da ni računati 
na praktično nikakršne olajšave, 
saj bi to pomenilo odstopanje 
od stabilizacijskih prizadevanj; 
zato se bodo morale gospodar
ske organizacije, pa tudi vsi osta
li, nasloniti predvsem nase in v 
okviru lastnih zmožnosti pre
broditi nastale težave. Tov. pred
sednik je potem odgovarjal še 
na vrsto vprašanj predsednikov 
drugih gospodarskih organizacij 
litijske občine, popoldne pa se 
je sestal še s kmetijci. Svoj obisk 
je zaključil v poznih popoldan
skih urah. 

Stane Kukec 

Kako smo J:)Oslovali 
v januarju 1972 
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Proizvodnja po obratih 
Usnjarna Vrhnika 
Sčetinarna Vrhnika 
Usnjarna Smartno 
Krznarna Smartno 

Poraba usnja in krzna v konfekcijah 
Konfekcija krzna Smartno 
Konfekcija usnja Smartno 
Konfekcija usnja Vrhnika 
Galanterija Ljubljana 

Realizacija 
Usnjarna Vrhnika in ščetinama 
Usnjarna Smartno, krznarna in konfekcija 
Galanterija Ljubljana 
Prodajno skladišče Ljubljana 

Skupaj 

Izvoz v$ 653.593 
Poprečni OD 

184.998 m' 
6.104 kg 

64.740 m' 
12.266 m' 

681 m' 
3.622 m' 
1.853 m2 

1.232 m~ 

18.574,094.- din 
8.449,898.- din 

1.232 m 2 

635.558,75 din 
27.847.563,45 din 

Poprečni OD je znašal v januarju za 184 ur 1.592,81 din na 
enega zaposlenega. 

Bolniški izost~mki 
Na enega zaposlenega smo imeli v mesecu januarju zaradi 
bolniških izostankov (vključno tudi porodniški dopust) 2.85 iz
gubljenih delovnhi dni. 

Stevilo zaposlenih 
Na dan 31. l. 1972 je štel naš kolektiv 1.520 članov (brez va
jencev). V vrhniških obratih dela 925 ljudi, v Smartnem 513 in 
v obratu Galanterija v Ljubljani 82. 

Visoki gost med ogledom našega obrata 

Tehnični direktor inž. Mihelič seznanja predsednika z uspehi in prob
lematiko usnjarne 

Razmišljanje o 
samoprispevku 

Predsedstvo občinskega sindi
kalnega sveta Vrhnika je na svo
jih dveh zadnjih sejah razprav
ljalo tudi o razvoju otroškega 
varstva in šolstva v občini na os
novi osnutka programa razv:oja 
otroškega varstva za obdobje od 
1971 do 1980, ki ga je pripravila 
Temeljna izobraževalna skupnost. 

Ugotovljeno je bilo, da redna 
namenska sredstva iz proračuna 
ne bodo zadoščala niti za naj
nujnejši razvoj otroškega varstva 
in šolstva in je zaradi tega pred
lagalo občinski skupščini uvedbo 
samoprispevka občanov. Iz gradi
va, ki je že na razpolago, je vi
deti, da so stališča sindikalnega 
sveta in občinske skupščine glede 
vprašanja financiranja te dejav
nosti v osnovi enaka. 

O teh stvareh bo moral tudi 
naš izvršni odbor sprejeti neka
tera stališča, ki bodo kasneje o
mogočala, da bo predlog predsed
stva občinskega sindikalnega sve
ta za razpis samoprispevka pre-

dložen občinski skupščini Vrhni
ka. Ce bo večina sindikalnih pod
ružnic to sprejela kot nujno v 
tem trenutku, bo moč referen
dum o samoprispevku pozitivno 
izpeljati. 

Vsakemu članu sindikalne or
ganizacije mora biti jasno, da z 
zavlačevanjem in zanemarjanjem 
tega vprašanja samo škodujemo 
prepotrebnem razvoju otroškega 
varstva in šolstva ter upamo, da 
bo sleherni član voljan prispeva
ti del sredstev iz osebnega do
hodka za te namene. Ta oblika, 
ki hkrati pomeni hitrejši razvoj 
varstva in šolstva, je vpdjana že 
v marsikaterem kraju in so prvi 
rezultati že vidni, še bolj bo pa 
to jasno, ko se bodo taki sadovi 
pokazali tudi v naši domači ne
posredni okolici. Zaradi tega naj 
bo naše razmišljanje in razprav
ljanje usmerjeno k temu cilju. 

Iz gradiva obč. sind. sveta 
Vrhnika 



Obveščanje in 
informiranja 

Po podatkih odbora za tisk in 
informiranje v delovnih organi
zacijah republiškega sveta Zveze 
sindikatov Slovenije izdaja okoli 
230 delovnih organizacij v Slo
veniji svoja glasila. 

Množijo se iz leta v leto, ker 
zlasti večja podjetja spoznavajo, 
da so takšna glasila najprimer
nejši način obveščanja delavcev 
o poslovanju in življenju v nji
hovem delovnem kolektivu. V 
manj zapletenem načinu poslo
vanja pred gospodarsko reformo 
oziroma v času, ko je bila samo
uprava manj razvita, kot je danes 
je bilo mogoče obveščanje delav
cev zapostavljati. Danes pa je na 
primer zaradi samoupravnih pra
vic poslovnih enot nujna obve
ščenost delavcev znotraj celotne
ga podjetja pred sprejetjem po
membnejših poslovnih odločitev, 
morebitnih integracij in podob
nega. Potrebna so pojasnjevanja 
zaradi nelikvidnosti, ki je včasih 
vzrok izplačevanja osebnih do
hodkov z zamudo. Zaradi splošno 
sprejetega družbenega načela o 
smotrnejši ureditvi delitve do
hodka in osebnih dohodkov so 
zadnji čas potrebna pojasnjeva
nja samoupravnih sporazumov. 
Ti sporazumi vsebujejo med dru
gim upoštevanje različnih pogo
jev gospodarjenja in pridobiva
nja dohodka v podjetjih iste pa
noge, zaradi česar je potrebno 
obveščanje delavcev o poslovanju 
drugih sorodnih delovnih organi
zacij. že iz tega je očitno, da so 
problemi obveščanja delavcev da
nes vse nekaj drugega, kot so bi
li pred leti. Ali pa so glasila de
lovnih organizacij omenjenim in 
drugim podobnim vprašanjem 
kos, je seveda drugo vprašanje. 

Iz podatkov Centra slovenskih 
sindikatov· za raziskovanje mne
nja o vsebini glasil delovnih or
ganizacij v Sloveniji je očitno, da 
delavci po tej poti zvedo še ved
no malo tistega, kar bi kot samo
upravljalci morali vedeti. članki 
v teh glasilih so najpogosteje pi
sani z vidika celotnega podjetja, 
vse premalo pa obveščajo delav
ce o njihovi delovni enoti, ki jim 
je razumljivo najbližja. Prav bi 
bilo, da bi delavci zvedeli za kak 
problem v podjetju, preden ga 
obravnavajo samoupravni organi, 
ne pa da so iz glasil informirani 
šele o sklepih teh organov glede 
določenega problema. Povrhu so 
takšni sklepi večkrat objavljeni 
brez vsakih pojasnil in komen
tarja. Posledica te zamudnosti v 
obveščanju je, da delavci ne vpli
vajo na oblikovanje sklepov, tem
več jih lahko kvečjemu kritizira
jo, ko so že sprejeti. Pisci član
kov v glasilih se po podatkih o
menjene raziskave večinoma ne 
opredelijo do obravnavane snovi. 
Tak odnos pa bralca ne pritegne 
in ga ne spodbudi k razmišlja
nju in aktivni udeležbi pri obrav
navanju in reševanju določenega 
problema v podjetJU. Zanimiv je 
podatek, da poprečno le vsak de
seti članek v teh glasilih napiše 
neposredni proizvajalec. Kdo bi 

utegnil reči, da. je to pač posle
dica nepoznavanja ali prezahte.v
nosti problemov? Takšno mnenje 
pa je verjetno mogoče pripisati 
le tistemu, ki čez vso stvar za
mahne z roko. Kajti gotovo je v 
delovnih organizacijah veliko 
problemov, ki jih neposredni pro
izvajalci dovolj poznajo, priteg
niti bi jih bilo treba v to, da bi 
pisali o njih. S tem bi glasila 
bolj približali samim sebi. Tedaj 
bi bil manj upravicen očitek, ki 
ga je bilo slišati v nedavni raz
pravi o tej problematiki v sloven
skih sindikatih, da ima namreč 
ta glasila v posameznih delovnih 
organizacijah v rokah le ozek 
krog sodelavcev. 
. Pomanjkljivosti glede zamud
nosti in nepopolnosti v obvešča
nju delavcev izvirajo med dru
gim iz načina kroženja informa
cij v delovnih organiza~ijah. S?
delavci centra za raziskovan]e 
javnega mnenja pri slovenJkih 
sindikatih ugotavljajo namrec, da 
se glavne informacije v podjetji~ 
širijo nekako ~? nes~mou:p.r:avm 
poti. InformaciJe, ki kroziJ_o v 
podjetju po običaj~i formalm P.o
ti, pa so ponav~di. za~tarele I~ 
zaradi tega tudi mmaJO skoraJ 
nobenega odmeva. Izkušnje kaže
jo - zatrjujejo sodelavci o~enje
nega centra - ~a cenzur~ m.~or
macij v delovmh orgamzaviJa~ 
še ni pojem, o katerem ne b~ 
mogli več govoriti. Cenzura pn 
tem ni mišljena samo kot prepre
čitev objave kakšne informacije, 
ampak tudi kot zadrževanje do
ločene informacije v ozkem kro
gu ljudi. Dosedanje izkušnje -
pravijo v. ~menjenem cen~ru .
ne potrjuJeJo, da so temelJne m
formacije, ki bi zaposleni~ ~mo
gočile samoupravno odloeanJe o 
kaki stvari, javne in dostopne 
vsem članom delovne skupnosti. 
Temeljne odločitve se sprejema
jo na podlagi informacij, ki so 
dostopne samo najožjim skupi
nam oziroma samo vodstvom de
lovnih organizacij. 

Odstranitev teh nepravilnosti v 
kroženju informacij znotraj de
lovnih organizacij je po mnenju 
sindikatov nujnost, ki jo še po
sebej terjajo ustavne spremem
be, razen tega pa bo seveda po
sredno dala tudi možnost za iz
boljšanje in bolj objektivno po
ročanje glasil o dogajanju in po
javih v delovnih organizacijah. V 
ta namen bo med drugim pot
rebna normativna ureditev obve
ščanja v delovnih kolektivih, ob 
zavzemanju sindikalne organiza
cije in organizacije zveze komuni
stov. Posebna služba za obvešča
nje je zlasti nujna v podjetjih z 
več pot SOO zaposlenimi. V statu
tih delovnih organizacij bi mo
rale biti določene obvezne obli" 
ke obveščanja delavcev o gospo
darskih, razvojnih, finančnih pro
blemih podjetja ter o rezultatih 
poslovanja delovnih enot in po
slovanja sorodnih podjetij. Na
tančneje je treba opredeliti od
govornost tistih, ki imajo v ob
veščanju glavno besedo, to je po-

Obvesčanje in informiranje med nama je dokaj uspešno 

sameznih vodilnih delavcev, sa
moupravnih organov in vodstev 
družbeno političnih organizacij. 
Pomemben je predlog sindikatov, 
da bi v primeru spornih informa
cij o tem razpravljal in dokonč
no odločal ustrezen kolektivni iz
vršilni organ, to je odbor delav
skega sveta za obveščanje in ak
tiv družbeno političnih organiza
cij v delovnem kolektivu. V sta
tutih delovnih organizacij bi mo
rali na nek način opredeliti tudi 
dolžnosti vsakega člana delovne
ga kolektiva v problemih obve
ščanja. 

V obravnavanju vprašanj ob
veščenosti pa se zlasti v vedno 
podrobnejših znanstvenih obrav
navah s tega področja vse bolj 
omenja in poudarja sprejemanje 
in razumevanje informacij. Sred
stva javnega obvesčanja zunaj 
delovnih organizacij pa tudi gla
sila podjetij pri nas zelo pogosto 
uporabljajo pojme, ki širše niso 
poznani in dojemljivi. Služba za 
študij programa pri slovenski te
leviziji je lani z anketo med pri
bližno 1.600 televizijskimi gledal
ci ugotovila, da so nekvalificira
nim in polkvalificiranim delav-

cem mnogi pojmi, uporabljeni v 
sredstvih obveščanja, nerazumlji
vi. Kaj je stabilizacija, je na pri
mer vedelo 31 Gfo nekvalificiranih 
in polkvalificiranih delavcev, kaj 
akumulacija le 20 '0/o. Pri delav
cih z visoko in višjo izobrazbo so 
bili ti odstotki seveda neprimer
no višji. Sodelavci centra za ra
ziskovanje javnega mnenJa pri 
slovenskih sindikatih ugotavljajo 
sicer, da v teoriji obveščanja v 
delovni organizaciji še ni jasno, 
kaj bi samoupravljalci morali 
predvsem vedeti. Očitno pa je, 
pravijo, da bi morali samouprav
ljalci poznati tako imenovane go
spodarske informacije, to je o u
pravljanju, o gibanju . dohodka, 
cen, razmer na tržišču · in tako 
naprej . .Teorija je seveda zelo po
gosto daleč od prakse: Gotovo pa 
je razumevanje informacij v ve
liki meri odvisno od zanimanja 
in prizadevnosti posameznika, 
kar pa nikakor ne zmanjšuje od
govornosti celotne družbene 
skupnosti in delovnih organizacij 
za takšno obveščanje neposred
nih proizvajalcev, ki jim bo v 
največji možni meri razumljivo. 

L. š. 

Nov stroj za merjenje kož »Metraplan« v sortlrnicl šmartno 
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ZENE VIUV 
V okviru tega prispevka bi 

spregovorili o stvareh, ki jih kot 
_ medicinska sestra opažam pri 
- svojem vsakodnevnem delu v tej 
tovarni že več let. 

število zaposlenih v našem 
podjetju se je od leta 1963 dalje 
stalno povečevalo, tako tudi šte
vilo žensk, tako da nas je zdaj 
v celem podjetju po združitvi od 
skupnega števila 1523 že 810. 

In vredno se je vprašati, kako 
je z ljudmi, ki neposredno ust
varjajo več kot polovico dohod
ka, kako je z njihovim zdrav
stvenim stanjem, počutjem na 
delovnem mestu, kako je z otro
škim varstvom? 

Zmotno je prepričanje, da so 
ženske pogosteje v bolniški kot 
moški. Iz podatkov, ki jih zbi
ramo že več let, je videti, da, če 
izvzamemo porodniški dopust, 
ženske niso dosti več odsotne 
zaradi bolezni kot moški. Mislim, 
da je tudi odnos do dela, po
sebno pri ženah, ki imajo otro
ke, v redu. Pač, ker žene želijo 
biti zaposlene. Prijetno je namrč 
prispevati svoj denar k družin
skemu proračunu in lahko bolj 
vplivati, kako se bo prisluženi 
denar porabil. Iz razgovorov z 
ženami razberem, da bi le ma
lokatera želela ostati doma kljub 
še vedno veliki obremenitvi z de
lom v tovarni in družini. 

Dva modela iz kolekcije galante
rije za leto 1972 

Seveda pa je obolevanje pri 
ženah drugačno, kot pri moških. 
Razveseljivo pa je, da se je šte
vilo splavov in s tem v zvezi obo
lenj rodil precej zmanjšalo v zad
njih letih. To je zasluga kontra
cepcije, ki se je žene, posebno 
mlajše, čedalje bolj poslužujejo 
in s tem odločajo o svojem živ
vljenju. Pri ženah je več slabo
krvnosti, posebno v času noseč
nosti in po porodu. Pri sistema
tičnih pregledih odkrivamo tudi 
to in poskrbimo, da dobijo ust
rezno zdravljenje. Na splošno pa 
je stanje glede slabokrvnosti iz
boljšano, odkar so uvedene bio
loško polnovrednejše malice. To 
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se je posebej lepo videlo pri že
nah v ščetinarni, kier se je za
čela malica razdeljevati pozneje 
kot v usnjarni. 

Razporeditev ~ha na delovna 
mesta v proizvodnji je pravilna. 
Moti pa me, da so v skladišču 
surovih kož še vedno žene. Poleg 
mraza in prepiha pozimi so iz
postavljene še umazaniji. A nji
hov mojster jih na vsak način 
želi obdržati, ker se pri soljenju 
kož dosti bolje obnesejo kot mo
ški, so pripravnejše, vestne in 
natančne. Kože pa morajo biti 
dobro in pravilno nasoljene! 

Poseben problem predstavlja 
stoječe delo, posebno v usnjarni 
Vrhnika, ki nima niti enega se
dečega delovnega mesta. Veliko 
žen ima krčne žile. Kar pred
stavljajmo si, kaj pomeni 8 ur 
stati na enem mestu dan za 
dnem ali pri stroju stati na eni 
nogi, z drugo pa stalno priti
skati na sklopko. Lahko si mi
slimo, da jih resnično bolijo no
ge, posebno še, če so noseče. 
Lažje je na delovnih mestih, kjer 
se lahko delno hodi. V se žene 
pri stoječih delih dobijo orto
pedske čevlje, ampak to je samo 
delna rešitev. V literaturi lepo 
beremo, kako na zahodu skrbijo 
za delavce, seveda v tem smislu, 
da so čimbolj produktivni. V 
večjih podjetjih imajo zaposle
nega fizioterapevta. V oddelkih, 
kjer delavci samo sedijo, na pri
mer poskrbi, da se občasno raz
gibajo in sprehodijo. Na delov
nih mestih, kjer samo stojijo, 
imajo možnost, da se občasno 
vsedejo ali celo vležejo v ležal
nik. Kakšna sprostitev je za 
utrujene noge, če se človek lah
ko samo za pet do deset minut 
vsede ali vleže in da noge malo 
višje, da se razbremeni krvni ob
~o~! Ti in drugi ukrepi se izva
JaJo z namenom, da se doseže 
večji učinek z manj napora. 

In noseča žena? V dobro za 
bodočega otroka noseča žena ne 
sme delati ponoči, ne v lakirnici, 

Znana jugoslovanska reviJa 
VUS je v eni zadnjih številk 
objavila daljšo reportažo o na· 
ši sodelavki inž. arh. Metki 
Vrhunc. V njej ocenjujejo, da 
je ena od naših najbolj znanih 
modnih kreatork oblek iz krz
na, saj se njeni modeli v glav
nem izvažajo in prodajajo v 
najbolj znanih modnih hišah 
zahodne Evrope. Zato tudi ne 
preseneča, da se je uspela u
veljaviti v najbolj znanih mod
nih središčih. 
Ob tem je VUS objavil tudi 
več njenih uspešnih modelov, 
od katerih dva objavljamo na 
desni sliki. 
Mimogrede povedano: to je že 
druga reportaža VUS o naših 
modnih kreatorjih, saj so pred 
nekaj meseci objavili podobno 
reportažo o Janezu Repanšku. 

ne drugje pri kemikalijah, ne 
težko dvigati in opravljati dela,·- ~ 
kjer je prisiljen položaj telesa. 
V našem podjetju premeščanje 
nosečih žen na ustreznejša delov
na mesta ne predstavlja težav, 
oddelkovodje so za to zelo uvi
devni. S premeščanjem pa dose
žemo le delno rešitev, ker pri
mernih delovnih mest za noseč
nice v usnjarni ni. Idealno bi 
bilo, da bi imela noseča žena se
deče ali vsaj delno sedeče delo. 
Mi pa jih premeščamo običajno 
k obrezovanju kož, kjer morajo 
neprekinjeno stati na enem me
stu, ali pa na obešanje in sne
manje kož v sušilnica, kjer pa je 
neprimer zrak. Razdelitev na dru
ga delovna mesta ni možna, ker 
je drugod povsod izmensko delo. 
Zato je razumljivo, da so žene 
v času nosečnosti pogosteje na 
bolniškem dopustu. Seveda do
bi noseča žena za čas nosečno
sti osebni dohodek, kot ga je 
imela na prejšnjem delovnem 
mestu. 

Drugo, kar je težavno za naše 
žene v proizvodnji, je delo v noč
ni izmeni. Nočno delo škoduje 
vsakemu in se človek nanj ne 
more navaditi. Kako srečne so 
bile žene v ščetinami, ko je bila 
v tem obratu zaradi zmanjšanja 
proizvodnje ukinjena nočna iz
mena! 

Zanimivo je, da je bolniški sta
lež v ščetinami sedaj manjši, kot 
je bil v času, ko so žene delale 
tudi ponoči. 

Po mednarodni konvenciji, ka
tere podpisnica je tudi naša 
država, je nočno delo žensk in 
mladine pod 17. leti prepoveda
no. Naš zakon pa nočno delo 
žensk dovoljuje, če tako terjajo 
resne ekonomske okoliščine, sa
mo je za tako delo treba imeti 
soglasje republiškega sekretari
ata za delo. Soglasje je treba vsa
ko leto obnavljati. V letu 1971 
smo prosili za soglasje za 221 
žensk in mladoletnikov, od tega 
za 160 na Vrhniki in 61 v šmart
nem. Seveda so nočnega dela 
oproščeni oni, pri katerih bi se 
zaradi določenih bolezni zdrav
stveno stanje lahko poslabšalo, 
če bi delali ponoči. V usnjarni 

Konec na S. strani 



Nadaljevanje s 4. strani 
Vrhnika je izpolnjen pogoj, da 
je treba za delavce v nočni iz
meni urediti prehrano, v obratu 
Smartno se bo moralo to še ure
diti. 
Nočnega dela ni mogoče uki

niti, vendarle pa ga je mogoče 
vsaj omejiti. O problematiki noč
nega dela je začela proti koncu 
lanskega leta razpravljati repub
liška skupščina in se bodo te raz
prave letos nadaljevale. Gospo
darske organizacije naj bi spre
jele posebne programe, na osno
vi katerih se bo postopoma uki
nilo oziroma močno omejilo noč
no delo žensk. 

Naše podjetje se uvršča med 
tiste delovne organizacije, ki so 
sprejele v svoj program, da bodo 
začele nočno delo omejevati. Je 
podpisnik samoupravnega spo
razuma za usnjarstvo, v katerem 
je predvideno, da bi problem 
nočnega dela postopoma rešili v 
petih letih. Osebno sem z zado
voljstvom opazovala montiranje 
novih napajalnih aparatov v us
njami Vrhnika, ker bi bilo po
tem možno žene razporediti sa
mo na pet tednov v nočno iz
meno. Delo nc_t novih napajalnih 
aparatih je steklo, nočno delo pa 
se ni omejilo, ker se je v tem 
času proizvodnja povečala, isto
časno pa so sprejemali na delo 
mlade delavke, ki lahko delajo 
samo v dveh izmenah. 

Kako pa je z uveljavljanjem 
žensk v našem kolektivu? 

V organih upravljanja je med 
169 predstavniki 46 žensk. V pro
izvodnji se enako delo enako na
grajuje ne glede na razliko v 
spolu. V zadnjem času z vese
ljem opažam, da tudi nekvalifi
cirane delavke lahko napreduje
jo na bolje plačana in odgovor
nejša delovna mesta, čeprav šele 
po več letih vestnega dela. Precej 
strokovnih delovnih mest v na
šem podjetju tudi zasedajo žen
ske. 

Ko govorimo o ženah, ne mo
remo iti mimo problema otro
škega varstva, čeprav ni to samo 
problem žena, ampak tudi dru
žine in vse družbe. Mnogo ma
ter in očetov se nas je preteklo 
jesen spraševalo, ali bo njihov 
otrok sprejet v varstvo in kam 
z njim, če ne bo sprejet? Na Vrh
niki nimamo vzgojno varstveno 
ustanovo za predšolske otroke, 
ki nudi varstvo in vzgojo 82 
otrokom od 2 do 3 let starosti 
naprej in oddelek za šolsko var
stvo pri osnovni šoli Janeza Mra
ka, kjer je 77 šolarjev. Varstvo 
dojenčkov pa je sploh neurejeno. 
V varstvo ni možno vzeti nobe
nega predšolskega otroka več, 
ker je otrok že zdaj več, kot 
bi jih glede na higienske norme 
smeli imeti. Pri šolskem varstvu 
pa bi lahko odprli še en odde
lek, ampak Temeljna izobraže
valna skupnost nima toliko de
narja, da bi lahko plačala še 
eno vzgojiteljica. 

Starši, ki so zaposleni v na
šem podjetju v vrhniških obra
tih, imajo 2SS predšolskih otrok, 
v vzgojno varstveni ustanovi pa 
jih je v varstvu samo 82. Kje in 
kakšno varstvo imajo ostali otro
ci? Nekaj žena je doma, večino
ma pa starši rešujejo varstvo 
otrok tako, da delajo v različ
nih izmenah, dajejo otroke v 
varstvo sosedom, varujejo jih 
stari starši ali starejši otroci. 

Vem tudi za primere, ko so bili 
otroci sami doma brez varstva 
in, kakšne skrbi imajo starši ti
sti čas, ko so na delu v tovarni! 

Kako malo se je ta leta ure
dilo za otroško varstvo na Vrh
niki, kljub temu, da je zaposle
nost žensk v občini velika! že 
zdavnaj bi morala biti zgrajena 
nova stavba za varstvo otrok! 
Stavba, kjer so sedaj otroci, sta 
ob hrupni glavni cesti, stari z 
veliki prostori, ki se pozimi zle
pa ne segrejejo, hodniki in stra-

. nišča so mrzli. Temeljna izobra
ževalna skupnost prispeva za pla-

Ivica Počkar, rojena l. 4. 
1947 v Sežani. Osnovno šolo je 
obiskovala v Dutovljah in No
vi Gorici, nato pa Srednjo u
snjarsko šolo v Domžalah, ki 
jo je končala 1967. leta. Od le
ta 1951 je brez staršev, v dru
žini pa je bilo troje otrok. 

Naš portret 
Kdaj se je začela vaša prva 

zaposlitev in kje? 
- Kmalu po končani sred

nji šoli sem se zaposlila v 
Kombinatu šmartno, kjer sem 
bila pripravnik v krznariji, u
snjarni in nekaj časa v telmo
loškem in analitskem labora
toriju. 

Katero delo opravljate se
daj? 

- Sedaj delam na delovnem 
mestu vodje centralne barvar
ne skoraj že dve leti. 

Se spominjate začetka svoje 
delovne dobe? 

- Kot vsak začetek, je bil 
tudi moj precej težak, poseb
no še, ker so bile v šmartnem 
takrat razmere najtežje. Oku
sila sem tudi dva mesečna o
sebna dohodka po 1SO N din. 
Tisti in sedanji čas se ne da
sta primerjati. Dobro je bilo 
le to, da je bila krznarija prej 
priključena k IUV kot pa u
snjarna. 

Kako pa se počutite na tem 
zadnjem delovnem mestu? 

- Z delom sem kar zado
voljna - seveda če nismo pre
več obremenjeni z raznimi se
stavi, posebno kadar je proiz
vodnja bolj razdrobljena, v 

če vzgojnega osebja, za adapta
cije in vzdrževanje stavb pa zme
raj manjka denarja. Od vrhni
ških podjetij je v teku let samo 
usnjarna sodelovala pri adapta
ciji in opremi. Kakšno drugo 
podjetje ni nikoli nič prispevalo, 
niti ne vrhniška garnizija, čeprav 
je v varstvu tudi precej otrok od 
vojaških oseb. 

Stanje na tem področju je res 
kritično. že zdaj je dosti nereše
nih prošenj za sprejem v var
stvo, stanje se bo še zaostrovalo, 
saj se mladi stalno na novo za
poslujejo. Ni še prevladalo spo-

tem primeru je pa veliko ni
ansiranja. 

Ker se vozite vsak dan iz 
Ljubljane in se vračate - je 
to velik napor? 

- Napor to niti ni, izgubi 
pa se precej časa, tako da ga 
ostane za delo doma v najbolj
šem primeru S ur. 

Kot vemo, ste samohranilka, 
je to bolj težavno, kot pa biti 
vezan v družinskem krogu? 

- Vsekakor je vloga in na
loga samohranilke mnogo tež
ja kot pa poročene žene. Po
sebna težava večine samohra
nilk pa je še dobiti uradno 
določeni znesek za preživlja
nje otroka s strani očetov, ta
ko, da pride človek do tega, 
da bi se mu tudi odrekel, saj 
pri stroških za otroka v veči
ni primerov malo pomeni. 

Kako pa imate urejene sta
novanjske zadeve? 

- že ves čas stanujem pri 
sestri, ki ima tudi utesnjeno 
stanovanje, ker ima štiričlan
sko družino, pa vendar ima to
liko razumevanja, da sva tudi 
s hčerko pri njej. S tem je 
urejena tudi prehrana in prej 
je bilo tudi varstvo. 

Kako pa imate urejeno var
stvo sedaj? 

- Hčerka, ki ima 7 let, ho
di v prvi razred dopoldne, po
poldne pa ima v isti ustanovi 
tudi varstvo. Za malico, kosilo 
in samo varstvo plačujem 2SO 
din mesečno. Vsota ni preti
rana, vendar je to močna po
stavka v mesečnem proraču
nu. Toda imeti občutek, da je 
otrok pod nadzorstvom, tudi 
nekaj pomeni. 

Ste imeli kaj težav pri 
vključitvi otroka v varstvo? 

- Težav ravno nisem imela, 
ker je v bližini stanovanja 
zgrajena nova šola, ki ima tu
di prostore za varstvo otrok. 

Pred nedavnim je bil razpi
san referendum za samopri
spevek, ki bo omogočil pove
čanje prostorov za te namene 
in šole. Ste glasovali za in kaj 
vas je pri tem vodilo? 

- Gla:sovala sem za samopri
spevek, saj imam že sedaj ko
rist od tega, ter zaradi · še 
mnogih nerešenih primerov 
varstva, za katere zve človek 
iz časopisa ali v pogovoru s 
posamezniki. če bi pa temu 
vprašanju posvečali doslej več 
pozornosti, bi se viri za finan-

znanje, da je varstvo sestavni 
del zaposlovanja in načrtovanja 
proizvodnje. Ne bi bilo primerno, 
da bi usnjarna osnovala svojo 
varstveno ustanovo! To je treba 
rešiti v občinskem merilu, s pri
spevki vseh delovnih organizacij 
in občinske skupščine ter s kra
jevnim samoprispevkom. 

želja nas žena ob letošnjem 
in še naslednjih osmih marcih je, 
da bi z večjo zavzetostjo reševali 
problem nočnega dela in otroške
ga varstva in pa nadaljevali s 
sedanjim pozitivnim odnosom do 
žena na delovnem mestu. 

Zofka Stare 

ciranje te dejavnosti našli lah
ko tudi pri drugih proračun
skih izdatkih. 

Ker vam že odtegujejo ta 
znesek, koliko vam odteguje
jo? 
-V mojem primeru znaša 

samoprispevek nekaj nad 20 
dinarjev in pri izplačilu ni to
liko viden. 

Imate kakšno posebno željo? 
- Je, pa ni tako lahko iz

vedljiva. V bližnji prihodno
sti bi si rada dobila majhno 
stanovanje in ga uredila, saj 
bo gostovanja pri sestri tudi 
moralo biti konec. Kako bom 
to izpeljala, je pa težko reči. 

Se kaj družbeno udejstvu
jete? 

- Pri tem delu nisem an
gažirana, po drugi strani pa 
tudi ni časa. V službo grem 
ob S. uri, domov pridem ob 
16. uri. In ko opravim vse de
lo, ki me čaka, je praktično že 
čas počitka. 

Kako izrabite letni dopust? 
- Doslej sem bila še vsako 

leto na morju v različnih kra
jih. V domačem počitniškem 
domu v Strunjanu še nisem 
letovala, morda pa bom v na
slednjih letih. 

Ob 8. marcu, »DNEVU žE
NA« se zastavlja tudi vpraša
nje vloge zaposlenih žena na 
vseh področjih. Mislite, da .i
majo zaposlene že takšne po
goje dela, kot jih predvideva 
mednarodna konvencija? 

- Mnogokaj je še neureje
nega; posebno vidno je nočno 
delo žena, ki bi ga bilo treba 
v doglednem času odpraviti, 
posebno še, ker smo tudi mi 
podpisniki te konvencije. Stva
ri se sicer izboljšujejo, obsta
jajo pa še. Bolje, kot za žene, 
je pa poskrbljeno za mlado
letno delovno silo, ki ne dela 
v nočni izmeni. 

Bi v zvezi z 8. marcem imeli 
še kaj reči? 

- Z veseljem želim vsem 
zaposlenim ženam in materam, 
da bi imele domače zadeve in 
varstvo tako urejene, da bi bi
le na delovnem mestu brez 
večnega strahu, kaj se doma 
dogaja ter da bi končno lahko 
delale le v dveh izmenah. 

Razgovor zabeležil: 

Franci Kajdiž 
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Nesreče pr1 
v letu 

V obravnavanem obdobju je 
značilno bistveno povečanje pro
izvodnje v obeh usnjarnah, kar je 
nujno pogojevalo veliko nadurne
ga dela kljub znatnemu poveča
nju števila delovne sile. Precejš
nje ovire za normalen potek de
la so izhajale iz obsežnih preure
ditvenih del v obstoječih prosto
rih ter zaradi obsežnih montaž
nih del pri vgrajevanju številnih 
novih strojev in naprav. 

a) število poškodb pri delu: 91 
(32 šmartno), leta 1970-1963, od 
tega 77 poškodb (84,6 °/o) nepo
sredno na delovnih mestih; 

Pogoj varnega dela - dvoročni 
sistem krmiljenja sekalnice 

b) število izgubljenih delovnih 
dni na eno poškodbo je bilo 19,1, 
v letu 1970 pa 15,9. šmartno znat
no izstopa iz poprečja s 27 izgub
ljenimi dnevi na eno poškodbo. 

c) število izgubljenih delovnih 
dni zaradi poškodb: 1.734, od tega 
866 v šmartnem (v letu 1970 smo 
imeli 1.007 izgubljenih delovnih 
dni). 

d) pogostnost na 1.000 zaposle
nih znaša 67 (leta 1970 pa 58). Po
gostnost na 1.000 zaposlenih v 
SFRJ je v letu 1970 znašala 60, 
v panogi 125 le 50, v SRS pa 76. 

Najštevilnejši zunanji vzroki za 
nesreče so bili pri poškodbah na 
poti na delo in z dela motorna 
kolesa, na delovnih mestih pa gi
bajoči se deli strojev in naprav 
ter gibanje na isti ravni. 

Pri delu ob tračni žagi v galante
riji je potrebna vsa pozornost, 
da si ne bi poškodovali rok 

Notranji vzroki (tehnični in o
sebni vzroki) pa so bili najštevil
nejši zaradi mastnih in spolzkih 
tal ter neprimernega in nezanes
sljivega načina dela, kar je vse
kakor odraz nezadostne poučeno
sti in nezadostne spretnosti pri 
delavcih s krajšim stažem zapo
slitve (do enega leta zaposlitve v 
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PR/SLI ODSLI 
V obratu na Vrhniki je v času od 12. januarja do IL febru

arja 1972 sklenilo delovno razmerje 40 delavcev in to: 
Janez Ahčan, Milorad Alempijevic, Milenka Brence, Darko 

Debevec, Sreten Despic, Franc Hladnik, Stojka Ivanovic, Jože 
Kajtna, Mojca Knapič, Pavel Kogovšek, Peter Kogovšek, Janez 
Končan, Marija Koprivc, Stanko Krašovec, Janez Kržišnik, Jo
žica Malovrh, Jože Marolt, Feriz Marukic,Janez Mišvelj, Lidija 
Mišvelj, Mileva Mitric, Anton Mrzlikar, Marjan Nagode, Janko 
Nedeljkovic, Branko Ogrin, Alojz Pišek, Peter Puc, Bogomira 
Saje, Milka Sraka, Vida Starčevic, Alojzij škof, Janez šurca, 
Franc Trček, Jakob-Rudo Trček, Anton Trobec, Jože Vehar, 
Tončka Velkavrh, Irena Vidonja, Hasan Zenkovic, Miodrag 
živanovic. 

Delati so prenehali 4 delavci: Peter Gostiša, Marija Puc in 
Joško Raspet. 

V obratu šmartno je pričelo delati 9 delavcev: 
Magdalena Dolinšek, Rajko Kozlevčar, Jože Litrop, Milena 

Nograšek, Majda Pivec, Tatjana Sardoč, Vera Smrekar, Janko 
Vrhovec, Avguštin Zajec. 

Delati je prenehal Leopold Mrzel. 
Babic 

delu 
1971 

podjetju je bilo poškodovanih 34 
oseb). 

Največ poškodb je bilo na zgor
njih okončinah (prstih, dlaneh, 
rokah), kar je vsekakor razum
ljivo glede na vrsto dela. 

Zaradi nezgod izven dela je bilo 
izgubljenih 2.013 delovnih dni (v 
letu 1970 pa 2.611). Tudi izgub
ljeni delovni dnevi za eno poškod
bo izven dela so bili občutno 
manjši - 12,8 pi·oti 25,3 dnevom 
v letu 1970. 

PRIKAZ BOLNišKEGA STAžA 

Letno 
poprečje 

1971 
1970 
1969 
1968 

VRI-INI KA 
s po-
rod-

nicami 

4,9 
4,7 
4,8 
3,8 

brez 
po-

rodnic 

3,9 
3,8 
3,9 
3,1 

SMARTNO 
s PO· brez 
rod- po-

nicami rodnic 

6,7 5,1 

Za vrhniške obrate je značilen 
visok porast bolniškega staleža v 
novembru in decembru zaradi e
pidemije zlatenice. 

Skupno število izgubljenih de
lovnih dni (brez porodnic) je bilo 
48.302, kar znaša na enega zapo
slenega 14,4 izgubljenih delovnih 
dni. 

Po številu primerov obolenj pa 
dni je na prvem mestu obolenje 
kosti in gibal, slede pa obolenja 
dihal, poškodbe izven dela in po
škodbe pri delu. 

Po številu primerov obolenj, pa 
so na prvem mestu bolezni dihal. 
Ti podatki so značilni tudi za pre
tekla leta. 

Izgubljeni dnevi zaradi bolezni 
na enega zaposlenega pa znašajo 
v posameznih obratih: 

Urejenost in prost dostop do 
ključnih mest električnih inštala
cij. Ali je tako res v vseh naših 
oddelkih? 

l. krznarna 
2. dodelava usnjarne 

Vrhnika 

Izgubljeni 
aelovni 
anevi na 
enega za

poslenega 

22,5 

20,5 
3. konfekcije, delavnica, 

trgovine 17,8 
4. usnjarna šmartno 14,9 
S. skupne službe 

šmartno lj 

6. konfekcija usnja 
Vrhnika 11,8 

7. strojilnica, barvama 
Vrhnika 11,8 

8. pomožna Vrhnika 11,7 
9. lužilnica lU 

10. ščetarna Y,l 
11. skupna uprava :;,6 

Visoka številka izgubljenih de
lovnih dni v krznarni je odraz 
ene težje nesreče na poti na delo, 
ki je zahtevala praktično celolet
no bolovanje. 

P. P. 

Red je nedvomno tudi eden pomembnih pogojev za doseganje delov
nila uspehov 



Trži iča 
v na sega 

Vsakdo, ki je v našem podjetju 
vsaj nekaj let, je priča nepresta
ni rasti in moderniziranju proiz
vodnje. Boljša organizacija dela, 
uvajanje novih sodobnih strojev, 
usklajevanje zmogljivosti ter no
va tehnologija, vse to so področ
ja, kjer je delovni kolektiv na 
Vrhniki in v šmartnem dosegel 
pomembne uspehe. Vzporedno z 
vsem tem se je večala tudi pro
izvodnja, kar še posebej velja za 
obrat na Vrhniki. Količine svinj
skega usnja, ki ga proizvajamo 
danes, so več kot dvakrat večje, 
če jih primerjamo s količinami 
pred nekaj leti, v celoti pa pro
izvajamo krom usnje, saj smo iz
delavo vegetabilnega usnja že 
pred časom opustili. 

G. Adolphe Haefelin je bil med 
prvimi kupci, ki so takoj po voj
ni začeli poslovati z našim pod
jetjem 

• 
IZVOZa 
Ne bi bilo prav, če bi pri ciljih, 

ki smo si jih postavili v zvezi z 
večanjem in racionalizacijo pro
izvodnje pozabili na trg, kamor 
moramo prodati naše usnje. Za 
proizvodnjo, kot je danes v us
njami na Vrhniki, je naš domači 
trg dosti premajhen. Poraba 
predvsem boljših vrst svinjske
ga usnja je bila do nedavnega v 
Jugoslaviji izredno majhna. šele 
v zadnjem času je večji interes za 
oblačilne velurje, ki pa so zopet 
kot gotova konfekcija namenjeni 
svetovnemu tržišču. 

Prodajni sektor v okviru ko
mercialne službe je vsa pretekla 
leta posvečal isto skrb obdelavi 
svetovnega tržišča in prodaji ob
lačilnih ter obutvenih velurjev v 
izvoz kot prodaji podlog, znojnic, 
safijana in kazeina ter velurjev 
in konfekcije domačim kupcem. 

Naj povem, da je naš prvi po
vojni kupec in poslovni sodelavec 
tvrdka ETS. HAEFELIN & FILS, 
Paris, 18 Rue de Belzunce, Paris 
10., ki ga vsa leta uvrščamo med 

Izvoz v države 
Nemčija 
Holandija 
Izrael 
ZDA 
Italija 
Anglija 
Francija 
Kanada 
Avstrija 
Danska 
španija 
švedska 
švica 
Belgija 
Norveška 
Avstralija 
Finska 

Skupaj 

V dolarjih 
2,800.479,34 

585.688,06 
425.730,02 
318.334,89 
302.958,46 
291.675,38 
262.476,16 
215.435,67 
199.619,93 
174.332,46 
156.224,63 
156.137,44 
95.935,14 
81.910,90 
30.392,55 
4.512,98 
3.879,52 

6,105.363,53 

. \NDuš1RUA 
USN 

YRHN\ 

Ime našega podjetja je vedno bolj znano tudi v svetu 

G. Jean Haefelin in g. Michelle Haefelin danes vodita operativno 
firmo Haefelin v Parizu 

Skladišče tvrdke Haefelin and Fils v Parizu 

pomembne kupce pri izvozu. Tu
di v preteklem letu smo izvozili 
v Francijo za 262.500 dolarjev in 
je na sedmem mestu v našem iz
vozu. Interes za oblačilni velur 
je v Franciji dokaj močan, težava 
pa je v tem, da zadnje mesece 
kupci oziroma porabniki našega 
velurja niso zadovoljni s kvalite
to predvsem zaradi tehničnih na
pak in odstopanj v barvi. 

Kakor v Francijo tako je IUV 
že prva povojna leta izvažala 
svinjsko usnje tudi v Italijo. To 
so bili izključno vegetabilni izdel
ki tako za Francijo kot za Italijo. 
Leta 1957 je bila v Trstu ustanov
ljena tvrdka CINGHIALPELLI s 
prodajnim skladiščem in podruž-

nico v Milanu. Cinghiapelle je naš 
stalni izključni kupec za tržišče 
Italije, po obsegu poslovanja pa 
je vedno med prvimi petimi kup
ci, ki uvažajo usnje z Vrhnike. 
Promet za leto 1971 je znašal o
krog 300.000 dolarjev, kar je peto 
mesto na lestvici našega izvoza . 

Seveda današnji izvoz tej tvrd
ki predstavlja izključno svinjski 
oblačilni velur. Kvaliteti velurjev, 
ki jih izvažamo v Italijo, bi mo
rali posvečati več ski-bi, saj so 
italijanski modni ustvarjalci zelo 
pomembni pri uveljavljanju ev
ropske in ameriške modne smeri. 

(Se nadaljuje). 
R. Kočevar 

IZVOZ PO IZVOZNIKIH 
DIREKTEN IZVOZ 
KO-TO LJUBLJANA . 
CENTROTEKSTIL B GD. 
SRBOKOTEKS 
JUGOTEKSTIL 
DERMA ZAGREB 
JADRAN SEžANA 
JUGOSLAVIJA KOMERC 
KO-TO SPLIT 

4,039.461,53 
1,374.160,82 

328.783,80 
120.802,00 
82.815,88 
80.948,70 
67.121,80 
9.583,00 
1.686,00 

Skupaj 6,105.363,53 

66,2 
22,5 
5,4 
2,0 
1,4 
1,3 
1,1 
0,1 

7 
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Piše Florjan Lajmiš 

Nadaljevanje iz prejšnje šte· 
vil ke 

TRAJEKT ZA 
HONGKONG 

Gospodarski pomen kolonije je 
naglo narasel po končani drugi 
svetovni vojni, ko se je kolonija 
hote ali po naključju, vendar tež
ko, da bi Kitajci karkoli prepu
stili naključju, spremenila v po
sredovalca za kitajsko zunanjo 
trgovino. Prosta trgovinska cona 
v Hongkongu je močno stimuli
rala razvoj industrije, nalepke 
»Made in Hongkong<< ali »Kuplje
no v Hongkongu<<, so znane po 
vsem svetu. Takoj za tekstilno in
dustrijo je najmočnejša industrij
ska panoga metalurgija. Kolonija 
~e ponaša. s 14 topilnicami in 4 
JE;klar;nami, ~i dobro služijo zara
di voJne v VIetnamu, nekaj pa o
stane tudi za domačo rabo. Tako 
prav zdaj gradijo velikanske cevi 
za podvodni predor, ki bo omogo
čil cestno zvezo med polotokom 
Kowloonom in otokom Hong
ko~gom. Zdaj visijo na tej progi 
t~aJek~i, teh pa je toliko, da pot
mku m treba izgubljati časa s ča
kanjem ne v to in ne v obratno 
smer. Grafična industrija je v 
HoJ?.~k?ngt_I že nekdaj cvetela, ko
lomJa Je bila znano shajališče po
~arejeyalcev iz vsega sveta. Ni 
slo tohko za ponarejanje bankov
cev, kakor papirja, določenega za 
uradne dokumente, ali pa tudi za 
denar. Na to temo še zdaj živijo 
prenekateri romani detektivske
ga žanra. Močna je tudi živilska 
industrija, po svetu slovi industri
ja igrač, ki se kosa z japonskimi 

· proizvajalci, pošilja pa na trg iz
delke, zaradi katerih Američanom 
zastaja dih, tako na tekočem so 
pri posnemanju najnovejših teh
ničnih dosežkov v vojskovanju in 
osvajanju vesolja. 

Kolonija ima 843 km cest. Spe
lj ane so okoli otoka in počez, ve
žejo vse pomembne točke in ima
jo priključke na trajekte in hidro
gliserje, ki vežejo otok s celino, 
celino pa s številnimi manjšimi 
otoki, ki so tudi Hongkong in s 
sosednjim Macaom, do kamor vas 
hidrogliser pripelje prej kakor v 
eni uri in v istem času tudi nazaj, 
če ste ostali brez portugalskega 
vstopnega vizuma. Na kitajski 
meji so uredili posebno razgled
no točko za tujce, da bi si lahko 
privoščili pogled na skrivnostno 
celino, do katere pa je prav iz 
Hongkonga speljana železniška 
proga. Do meje je 56 km proge, 
vožnja do prve carinske kitajske 
postaie Kantona pa traja štiri 
ure. Potniški vlaki vozijo vsake 
pol ure. Za marsikatereg;a torej 
LR Kitajska le ni tako skrivnost
na in nedostopna, kakor prevla
duie splošno prepričanje. 

des, delavci na letališču so vsi 
enaki, drobni možje zaprtega vi
deza in slino spretni ter ustre
žljivi, vse skupaj pa vodi sloki 
Anglež in si vsako uro sproti iz
mišlja načine, kako bi letala in 
potnike zavaroval pred morebit
nimi zračnimi pirati. Ne smemo 
P?:z;abiti, da je ~o Kitajsko morje, 
ki Je od nekdaJ slovelo po svojih 
gusarjih. Ti strokovnjaki so se 
modernizirali, opremili so džun
ke s strojnicami in radarji, sab
lje so spravili v muzeje, en del 
kadra pa so poslali v zračne vi
šave. Anglež si ne beli glave za
man ,vsak, ki naleti nanj, se mu 
podredi brez ugovora, kajti Dalj
ni vzhod še ni izgubil svojega 
mika, v Hongkong pa menda pri
hajajo samo ljudje, ki imajo de
nar. 

-o-

Ce se res v Hongkongu pretaka 
denar skoraj vsega sveta, kako 
potem živijo njegovi prebivalci, 
tisti, ki bi morali imeti največ ko
risti od obresti in od investicij, 
nekaj pa tudi od dela svojih rok? 

Prav Daljni vzhod živi v prista
niščih, na čolnih in jadrnicah, na 
odsluženih splavih in pod raztr
ganimi ponjavami. Gradbenih po
vršin za takšna stanovanja je do
volj, ker je morje vseokrog. Veči
na prebivalstva se je naselila v 
tem delu, kajti za bivanje v me
stu ni denarja. Zato pa se, kamor 
seže oko, vrstijo čolni ob čolnih, 
na njih pa je živo kot v mrav
ljišču, Na džunkah in sampanih 
se gnetejo številne družine, kate
rih najmlajši člani so z vrvjo pri
vezani k ; ladji, da ne bi utonili, ker 
le prevečkrat štrbunknejo čez 
rob čolna v vodo. Leta 1953 je po 
lesenih kolibah Hongkonga divjal 
požar in pripravil dovolj prosto
ra za p-radnjo novih stanovanj-

skih blokov. Postavila jih je ko
lonialna oblast in po posebnem 
cenzusu začela deliti stanovanja. 
80.000 ljudi živi na ravnih stre
hah blokov, kjer so si postavili 
šotore. Vsako nadstropje vsaj 
petdesetstanovanjskega bloka i
ma samo eno umivalnico, v vsa
kem nadstropju pa živi po 400 
ljudi. 
. ~e sam nise?l mogel tega ver
Jeti, pa so mi zelo zgovrno po
jasnili: mesečna plača delavca je 
400 hongkonških dolarjev, to je 
manj kakor 70 ameriških dolar
jev, polovico pa je treba odšteti 
za sobo, kar pomeni v Hongkon
gu stanovanje. še tega ne zmore 
vsakdo, kajti kitajske družine so 
številne, pa ne le zaradi otrok, 
temveč tudi zaradi žen, kajti do
zdaj je imel lahko vsak Kitajec 
po več _žen, če je bil le gospodar
sko toliko krepak, da jih je lahko 
vzdrževal. Zato se je začelo po
vsem ~vojevrstno reševanje sta
novanjskega vprašanja. Prenoči
šče velja Kitajca pri rojakih pol
drug dolar, mesečna najemnina 
pa je združena s precejšnjim po
pustom, stalno ležišče je 10 do
larjev na mesec. V vsako sobo pa 
spr:avi ~itajski lastnik po 20 pod
naJemmkov. Razumljivo je, da ni 
mogoče govoriti o stanovanjski 
kulturi. Gneča je tolikšna da vsi 
~ajemniki ene sobe ne mo'rejo bi
ti naenkrat v njej. Zvečer se 
zvrs!ijo na ~OdJ?.iku, potem pa po 
vr_;;_t}. vst<;>paJo _m se spravijo na 
lezisce, Sicer bi se ne mogli pre
r:nakniti. P_očitek je nujen, saj tra
Ja delovm dan še vedno 12 ur 
kajti Hongkong je kolonija. ' 

Na džunkah in sampanih se ra
zvija nočno življenje posebne 
vrste, njegova znamenitost pa so 
prostitutke, ki so resnično slepe, 
ne pa tavajoče zaradi tega, ker je 
temno in ker teme ne preganja 
nobena druga luč, kakor zvezd
nato nebo. Na vsakem koraku je 
moč srečati značilne stare Kitaj
ce obeh spolov, ljudi, ki so pre
živeli obdobje kolonializma in o
veneli v njegovih tegobah, zdaj pa 
molče pozirajo turistom, da jih 
slikajo kot spomin na Kitajsko 
ki je zanesljivo ne bo nikoli več: 
Potem stegnejo roko in zahtevajo 

Nadaljevanje na 9. strani 

Hongkong je trgovina, je vele
mesto na obeh straneh morskega 
preliva in mednarodno letališče, 
katerega vozni red je takšen, da 
svetovnemu poteouhu zaigra srce, 
ko ga prebere: Letalo za Sydney 
ima odhod ob 9.30, za Manillo ob 
7.30 uri, za Bankong ob 8.30, za 
Pariz ob 12.25, London ob 17.00 
uri, New York ob 7. uri in San 
Francisco ob 19.30 uri. Na letali
šču se tare lepih kitajskih stewar· V teh džunkah živi na desettisoče ljudi v naseljih na vodi 



Nadaljevanje z 8. strani 
plačilo za uslugo. Po njihovi poti 
gredo najmlajši. Ce le zagledajo 
tujca, se vsuje plaz silno prisrč
nih nebogljenih otrok, vendar 

_ človeka stisne pri srcu, ko vidi, 
kako že dveletni otroci stegujejo 
dlani in čakajo. Nič ne pomaga, 
če ne znaš njihovega jezika, oni 
pa tvojega ne, tudi nemo berače
nje je enako uspešno, kot še tako 
zgovorno zasledovanje tujca, ki 
ni šel popolnoma oholo mimo. 

Po ulicah se ponuja na deseti
ne deklet, vse so enako privlač
ne in zagotavljajo tujcu, da so 
mu pripravljene razkazati vsako 
obliko nočnega in zasebnega živ
ljenja v Hongkongu, od bleščeče
ga, kjer se bo animir-dama vso 
uro neutrudno ukvarjala z go
stom, ki je plačal, potem pa ena
ko hladnokrvno odšla, kot da ga 
ni videla še nikoli v svojem živ
ljenju in osrečila drugega, pa do 
najbednejše prostitucije na džun
kah in sampanih. Nato pa na uli
cah pred bleščečimi lokali vele
mesta čakajo taksisti, vendar ne 
z avtomobili, temveč z rikšami, 
v katere so sami vpreženi, da bi 
naveličanega turista spravili v ho
tel, kjer se bo predal užitku kli
matizirane sobe, za lahko noč pa 
ga bo še dežurni natakar vprašal, 
če si gospod morda ne želi druž
be za preostali del noči. 

Kolonija ima milijon šoloob
veznih in poldrugi milijon pred
šolskih otrok. želja po znanju je 
velika povsod po svetu, v Hong
kongu pa je tolikšna, da morajo 
delati šole v treh izmenah, saj 
gradnja ne more ujeti koraka z 
dotokom novih prebivalcev, pred
vsem beguncev s Kitajske. Ker 
kolonialna uprava ne rabi preveč 
šolanih ljudi, razlogi so znani, saj 
veljajo za vse razvijajoče se de
žele, kaj šele za kolonije, se je s 
primernimi ukrepi zavarovala in 
zagotovila industriji ceneno 
delovno silo. Osnovna šola 
je še zastonj, to so predvsem 
verske šole pri najrazličnejših 
misijonskih postajah. Ob metodi
stični cerkvi stoji na primer pro-

testantska, obema pa dela druž
bo še katoliška cerkev in podob
no. V saka vera tudi poskuša po 
svoje šolati vernike, vse skupaj 
pa izpolnjujejo voljo kolonialne
ga gospodarja. Kitajci se učijo, 
tudi če morajo za srednjo šolo 
plačevati šolnino, to je 30 do SO 
dolarjev na semester. Univerzi 
sta dve, vendar je le malo izvo
ljencev, ki lahko plačajo za vsak 
semester po l.SOO pa čeprav hong
konških dolarjev. Ce se spomni
mo, da je treba delati po 12 ur 
na dan za SO hongkoških dolar
jev na teden, potem je jasno, 
kakšno merilo velja za visoko
šolsko izobraževanje. 

Nad vsem tem razkošjem, živ
ljenjem in životarjenjem Hong
konga pa nekako bdi stalna ki
tajska razstava v veličastni pala
či takoj na obali Kowloona. Pri
šel sem tja opoldne, pa me je u
stavila kitajska prevajalka in se 
vljudno opravičila, da bo razsta
va odprta šele čez pol ure. Se 
bolj prijazna je bila s povabilom, 
kako veseli bodo, če se bom kljub 
temu še oglasil. Ni bilo nobene 
propagandne dejavnosti, tudi rde
če knjižice mi ni ponudila, misli 
Mao Ce Tunga prodajajo na 
Hongkongu na vsakem koraku, 
na vsaki stojnici, trgovini, trafiki, 
v hotelih, skratka povsod in v 
skoraj vseh jezikih sveta. Zato pa 
je kitajska razstava v Hongkongu 
res nekaj posebnega za obiskoval
ca. Ne šopirijo se z ničemer, vse 
je zelo preprosto, vendar morda 
prav zaradi tega izredno drago
ceno. Molče so se obiskovalci 
sprehajali po razstavnih prosto
rih in preizkušali znanje kitaj
skih uslužbenk v vseh mogočih 
jezikih. V zadregi ni bila nobena, 
prej bi lahko rekel, da se je spo
znanje obiskovalcev o Kitajski in 
njenih ljudeh poglobilo. Hong
kong je in ni Kitajska, vendar, da 
ne bi bilo dileme, bi bilo dovolj 
samo odpraviti vse, kar je pove
zano s funkcijo britanskega gu
vernerja. Potem Hongkong ne bi 
bil več to kar je. Vendar, Kitaj
ska s tem zdaj ne bi več veliko 
izgubila. 

- Posodi mi jurja, prosim! 
- Ne nori, saj veš, da sem zaposlen v gospodarstvu • •• 

TRIM 
šport 

TRIM v športu pomeni dušev
no in telesno ravnotežje, uravno
vešenje dela in razvedrila, torej 
REKREACIJO. 

Nagle in pomembne spremembe 
ob vsestranskem razvoju indu
strializacije, pogojujejo napredek 
na vseh področjih družbenega in 
gospodarskega razvoja. Pogoji so
dobnega načina življenja pa isto
časno kažejo na vedno številnejše 
negativne spremljajoče pojave. Le
te se kažejo v poslabšanju teles
nih in psihofizičnih sposobnosti 
ljudi. Med drugim se to odraža 
na zmanjševanju delovnih in ob
rambnih sposobnosti, na poveča
nju telesnih poškodb, bolovanj in 
invalidnosti, na naraščanju asoci
alnih ravnanj ljudi, kar ogroža 
telesni in duševni razvoj sodob
nega človeka. 

Upoštevaje ta dejstva, menijo 
pobudniki akcije, »Šport za vsa
kogar«, da je takšno stanje v pre
cejšnji meri pogojeno s tem, da 
je telesna kultura premalo zasto
pana v življenju in delu odraslih 
ljudi. Trenutno stanje na tem 
področju terja nenehno skrb za 
zdravje in telesno usposobljenost 
delovnih ljudi. 

Pobudniki te akcije (ZTKS
RSZS) predlagajo, da se vanjo 
vključi čim več ljudi. V ta namen 
so pripravili ustrezne kartone in 
prospekt z navodili za organizi
ranje skupne akcije. Vsak član, 
ki se udeleži te akcije, mora red
no izpolnjevati karton z navedbo 
izvedenih aktivnosti v skladu z 
navodili prospekta. 

Seveda bo ta akcija še zlasti 
koristna za nefizične delavce, ti
ste, ki preveč sede, preveč jedo 
in se premalo gibljejo, zaradi če
sar preveč hitro narašča telesna 
teža, ki pa jo je samo z dieto tež
ko zmanjšati. 

Strokovnjak je takole opisal 
verižne posledice nezadostnega 
gibanja: »Kdor se premalo giblje, 
poje preveč, kot mu je treba. Po
sledica takega nesorazmerja pa 
je prevelika zamaščenost, ki dvi
ga krvni pritisk. Oba pojava sku
paj zmanjšujeta potrebo po gi
banju. Veriga se sklene s srčnim 
infarktom, začetkom konca.« 

Ugotovili so: 
- moški stari 3S do 40 let pre

tečejo v poprečju počasneje, kot 
desetletna deklica, 

- ženske med 3S in 40 leti pre
tečejo 30m počasneje, kot sedem
letna deklica, 

- moški med,30 in 3S leti vrže
jo žogo tako daleč kot petnajst
letni deček, 

- pri voznikih londonskih av
tobusov, ki so stari od 3S do 40 
let, nastopi srčni infarkt osem
krat pogosteje kot pri sprevodni
kih enonadstropnih avtobusov, ki 
tekajo po stopnicah gor in dol. 

Konec na 11. strani 

za vse 
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strelstvo
šport in> ob:ramba 

Zadnjo nedeljo v januarju je 
imela strelska družina »Vrhnika« 
obračun svojega dela za dveletno 
mandatno obdobje. Nekoč zelo 
razvito udejstvovanje v strelskih 
družinah, bodisi v kolektivih ali 
posameznih krajih, je v zadnjem 
času dokaj zamrlo. Zato je bil 
zadnji občni zbor družine pred
vsem deloven z eno mislijo - ka
ko to športno panogo s članstvom 
okrepiti, pri tem pa gojiti tudi 
tekmovalni del. · 

nem področju. Potrebno bi bilo 
ponovno ·oblikovati sekcijo za to 
dejavnost in ji nuditi na začetku 
vso podporo. Samo spomnimo se 
lanskega sindikalnega tekmova
nja »Usnjariade« (kako klavrne 
rezultate je imela naša moška e
kipa), pohvalno pa lahko rečemo 
za žensko vrsto, toda ostali smo 
le pri enem tekmovanju in nismo 
uspeli to aktivnost zadržati ali še 
razširiti. 

V zadnjem času se je začelo gi~ 
banje tudi v obratu šmartno. 
Tam imajo zelo dosti zračnih in 
malokalibrskih pušk, ki so nego
vane, le streljanja ni bilo. Po za
gotovilu nekaterih članov se bo 
ta dejavnost ponovno razmahnila 
in zaživela kot pred leti, ko so 
tudi v republiškem merilu nekaj 
pomenili in je imela strelska dru-

Mejkuš, če ne bi bile vedno krive vratnice, bi bili boljši 
rezultati .• . 

zma podjetja s sekcijami v so
sednjih krajih nad 200 članov. 
Tako število stalnih tekmovalcev 
ali strelcev pa tudi nekaj pomeni 
pri pripravi za potrebni odpor. 

Ko bodo na pobudo občinske
ga sindikalnega sveta razpisana 

mnoz1cna tekmovanja (pregled
na), moramo tudi mi resno pri
stopiti k temu in potem to imeti 
za stalno obliko in skrb, da ne za
mre, kot je že tolikokrat zamrlo 
razno drugo delo. · 

Kajdiž 

Za delo na tem področju je tre
nutno dovolj prostora, saj je · za 
zračno puško urejeno strelišče v 
starem domu JLA z 10 mesti za 
streljanje, ki so osvetljena in pri
merna. žal se teh naprav prema
lo poslužujemo. Občinski sindi
kalni svet bo v sodelovanju s sin
dikalnimi podružnicami izvedel 
množično streljanje z zračno pu
ško v kolektivih. Seveda je to 
streljanje mišljena le enkrat; vse, 
ki bi dosegli dobre rezultate, pa 
bi usmerili na streljanje z malo
kalibrsko puško in drugimi orožji. 
To je potrebno tudi zaradi slabih 
rezultatov na raznih preglednih 
streljanjih, bodisi pri predvojaški 
vzgoji ali kadar streljajo vojaški 
obvezniki. Ker je sistem naše. ob
rambe pred sovražnikom povezan 
z vsemi dejavniki in bi bil odpor 
v primeru vojne vsesplošen, je 
dolžnost posameznika, da je za 
tak_primer kar najbolje priprav
ljen. 

NOGOMETNA · POMLAD 

Pripravljeni pa smo lahko, če 
se bomo vključili v redno vadbo 
pri strelski družini Vrhnika, ki 
bo omogočala razne vrste stre
ljanja in tekmovanja in preskrbe
la v dogovoru s svetom za narod
no obrambo potrebno orožje in 
municijo. Kakor je za vadbo v 
streljanju z zračno puško dobro 
urejeno, je pa za streljanje z ma
lokalibrskim orožjem na voljo le 
Matjaževka. Na zboru je bilo 
sklenjeno, da bodo pregledali tu
di druge za to primerne terene 
in poskrbeli, da bo tudi za ta o
rožja primerno urejen kraj v bli
žini Vrhnike. Jasno je, da bodo 
za to potrebna večja finančna 
sredstva, ki pa imajo v okviru na
rodne obrambe prvenstveno me
sto. 

Ugotovljeno je bilo, da je vad
ba v streljanju najbolj množična 
na obeh osemletkah ter v šolah 
na Drenovem griču in v Borov
nici. Te pionirje vadijo izkušeni 
strelci strelske družine Vrhnika 
in so bili pionirji na republiškem 
prvenstvu tretji, kar je vsekakor 
zasluga stalne in redne vadbe. 

Poglavje zase, ugotovljeno na 
zboru, pa predstavlja stanje orož
ja, posebno zračnih pušk. Mnogo 
tega orožja je nakupila strelska 
organizacija, ker je bila s tem 
nižja cena, ne obstaja pa eviden
ca, kje in v kakšnem stanju je 
danes to orožje. Tudi za naše po
djetje oziroma sindikalno orga
nizacijo velja, da je imela pred 
leti več pušk, a je danes praktič
no le ena. Vzroki so predvsem v 
nedelavnosti sindikata na šport-
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Redni treningi članske ekipe 
USNJARJA so se pričeli v telo
vadnici, ker so snežne razmere 
onemogočale kondicijski trening 
na igrišču in okolici. številčno se 
treningov udeležuje lepo število 
članov, med katerimi je tudi ne
kaj novih in bodo lahko okrepili 
v jeseni precej oslabljeno ekipo. 
Igralci trenirajo trikrat tedensko 
in odigrane so že tudi prve tre
ning tekme. Bojimo se težjih na
sprotnikov, ki preizkušajo svoje 
moči tudi tako, da nam poško
dujejo igralce, kar se je zgodilo 
tudi lani. Predvsem pa se mora
mo zavedati resnosti položaja na 
lestvici in v spomladanskem de
lu dati vse od sebe, da si bomo 
ta nezavidljivi položaj popravili. 
Prednost je le v ugodnem razpo
redu, saj bomo igrali 7 tekem do
ma in le 4-krat gostovali. če bo
mo uspeli to prednost izkoristiti, 
bo konec boljši, kar je tudi že
leti. 

Pomladna 
nogometna ., . 
srecan)a 
2. 4. 1972 Usnjar : Triglav 
9. 4. 1972 Litija: Usnjar 

16. 4. 1972 Usnjar : Jesenice 
23. 4. 1972 Usnjar : Tolmin 
30. 4. 1972 Usnjar: Piran 
7. S. 1972 Hrastnik : Usnjar 

14. S. 1972 Usnjar : Zagorje 
21. S. 1972 LTH: Usnjar 
28. S. 1972 Usnjar: Primorje 
4. 6. 1972 Vozila: Usnjar 

11. 6. 1972 Usnjar: Adria 

Upravni odbor društva je na 
zadnji seji temeljito razpravljal 
o položaju, v katerem smo, in o 
bodočem delu, ki bo omogočil, da 
bo večja povezanost med član
stvom in upravo kluba. Najbolj 
kočljivo je vprašanje slačilnic. 
Prostora, ki ju imamo na razpo
lago, sta zaradi pokvarjenih stro
pov stalno vlažna in ne moreta 
takšna služiti svojemu namenu. 
V najkrajšem času bo potrebno 
preurediti staro kegljišče v kabi
ne, ki bodo ločile posamezne eki
pe med seboj. Zelo pereče je tu
di vprašanje kopalnic. Sedanje 
zmogljivosti v domu TVD so kar 
najmanjše in ni moč zagotoviti 
dovolj tople vode kljub dobri vo
lji osebe, ki to upravlja. Navede
no in naloge, ki se ·sproti pora
jajo, bo treba hitro in do rokov 
reševati, če bomo hoteli izbolj
šati dosedanje delo. Predvideno 

je bilo tudi, da se mora v pri
hodnje rediteljska služba okrepi
ti, da bo sposobna v primeru ne
redov posredovati. Skušali bomo 
pridobiti tudi organe LM, da bo
do na tekmah prisotni, ker bi 
nam lahko samo zaradi enega 
incidenta zaprli igrišče za dolo
čen čas, kar pa bi slabo vplivalo 
na rezultate in povečalo materi
alne izdatke. Za jesenski del tek
movanja nameravamo predložiti 
spremembo načina tekmovanja 
tako, da bodo manj potovali in 
še to na krajših relacijah. Prob· 
lem zase pa je sestava mladinske
ga moštva zaradi primerov zla
tenke pri mladincih. Upamo, da 
se bo vse dobro izteklo ter da bo· 
mo sposobni odigrati 2. 4. 1972 
prvo tekmo v spomladanskem 
delu na domačem igrišču s Trig
lavom iz Kranja, ki je eno od 
boljših moštev. Kajdiž 
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USPEŠEN START 
v 

ROKOMETASIC 
USNJARJA- ŠMARTNO 

Rokometašice Usnjarja iz 
šmartna so pričele s tekmova
njem v odprtem zimskem prven
stvu SR Slovenije v rokometu. 
Tekmovanja potekajo v ljubljan
ski dvorani TIVOLI. Rokometa
šice Usnjarja so v tem tekmo
vanju zelo uspešno startale. Igra
jo v skupini B, v kateri je sedem 
ekip. Kljub neprimernim pogo
jem za treniranje v šmartnem 
so dekleta pokazala dokaj veliko 
mero znanja, predvsem pa bor
benosti in so vsa srečanja od
ločila v svojo korist. Dosedaj 
doseženi rezultati v zimski ligi 
so naslednji: 
Usnjar: Svoboda (škofljica) 
16:S (8:4) 
sodnik, Križman (Ig) 
Usnjar: Pregelj, Cerovšek, Haupt
man, Zupan V., Zupan J., Bošt
jančič, špelič 7, Sotlar, Tretjak 2, 
Nastrani 7 
Svoboda: Rajbar, Kavšek 1, Me
telko 1, Jamnik, Toni 1, Skubic 
1, Nezirovski l. 

V prvi tekmi se neizkušene ig
ralke Svobode niso mogle res
neje upirati tehnično boljšim ig
ralkam Usnjarja. 
Usnjar : Borec (Ljubljana-Polje) 
11:10 (S:S) 
sodnik, Grebenc (Ljubljana) 
Usnjar: Pregelj, Cerovšek 1, Ha
uptman, Zupan V., Zupan J., Bo
štjančič, špelič S, Sotlar 4, Tret
jak 1, Nastran. 
Borec: Rossi, Ambrož 1, Vidovič, 
žabjek 3, Meljo 4, Jerina 1, Hva
la 1, Supan, Zupančič. 

V dramatični tekmi so igralke 
Usnjarja zasluženo premagale re
publiškega ligaša. Za zmago so 
zaslužne vse igralke. 
Usnjar: Steklar B 17:1 (7:0) 
sodnik, Jevšnik (Ljubljana) 
Usnjar: Pregelj, Cerovšek 3, Ha
uptman 2, Zupan V. S, Zupan J., 
Boštjančič 1, Tretjak 3, Nastran 
3. 
Stekla B: Lendero, Hlastec, Pu
stvanja 1, Mikolič, Kurent, štrbu
celj, Počuč, Dragar, Gabrič, še
rer, Učakar, Gašparut. 

Mlade Hrastničanke so doži
vele kastrofo. Rezultat bi bil lah
ko še višji, če bi igralke Usnjarja 
tekmo vzele nekoli resneje. 
Usnjar : TTL (Tobačna tovarna 
Ljubljana) 
11:4 (S:3) 
sodnik, Avsec (Ljubljana) 
Usnjar: Pregelj, Cerovšek, Haupt
man 3, Zupan V. , Zupan J., Bošt
jančič, Tretjak 4, Nastran 3. 

Kljub temu da šmarčanke niso 
igrale v popolni sestavi, so brez 
večjih težav zmagale. 

l. Usnjar 4 4 O 
2. Borec 4 3 O 
3. Olimpija B 3 2 O 
4. Slovan B 3 1 O 
S. Steklar B 3 1 O 
6. TTL 3 1 O 
7 .. Svoboda 4 O O 

Do konca prvenstva bo ekipa 
Usnjarja igrala še s Slovanom B 
in Olimpijo B. če bodo tudi na 
teh dveh tekmah igralke poka
zale takšno igro, kot na doseda
njih, bodo imele lepe možnosti 
za osvojitev prvega mesta. 

Tudi moška ekipa sodeluje v 
zimskem prvenstvu. 

Ekipa članov bo nekoliko po
mlajena in tudi oslabljena, ker 
sta v JLA odšla dva stalna igral
ca Lilo Hauptman in Franci Tor
ner. Vodstvo kluba polaga največ 
pozornosti nekaterim mladin
cem, ki bodo v letošnjem letu 
nadomestili vrzeli v ekipi. Kljub 
tem spremembam uprava kluba 
upa na dobre uvrstitve v letoš
njem letu. 

o 
1 
1 
2 
2 
2 
4 

Tine Brilej 

Priznan1e 
Loizki 
Špelič 

Na podlagi odličnih iger 
na zadnjih, tekmah zimske
ga prvenstva SR Slovenije 
v rokometu je bila povao
ljena na trening republi
ške reprecentance mladih 
tudi -- igralk<~. USNJARJA 
Lojzka špelič. 

Vsekakor je to lepo pri
znanje za Lojzko, ki je 
obenem tudi naša delavka 
v obratu šmartno. 

špeličeva je ena najbolj
ših igralk RK Usnjar in bo 
z redno in resno vadbo lah
ko postala stalna članica 
republiške reprezentance 
mladih, seveda če bo imela 
še v prihodnje take pogoje 
na delovem mestu kot do
slej, ko je delala vedno v 
dopoldanski izmeni. Poleg 
nje ima lepe možnosti za 
uvrstitev v to reprezentan
co še kapetan ekipe Bran
ka Nastran, ki je v zad
njem času v odlični formi. 
želimo jima, da bi se jima 
tihe želje tudi uresničile. 

55:20 8 + 35 
53:28 6 + 25 
44 : 22 4 + 22 
20:25 4 -s 
17:27 2 -10 
14 : 29 2 -15 
19:69 o -52 

TRIM 
Nadaljevanje z 9. strani 

- pri poslovnem in vodilnem 
osebju, pri sodnikih in odvetni
kih je prezgodaj smrtnost na 
100.000 prebivalcev 5,7-krat po
gostnejša kot pri gradbenih de
lavcih, planincih in kmetih. 

- smučarski tekači na Fin
skem živijo poprečno 7 let dlje 
kot drugo prebivalstvo. 

Kako se počutimo, vemo samo 
mi, kakšen je naš videz, pa vedo 
povedati vsi! 

In kaj smo storili, da bi se na
še počutje izboljšalo? Verjetno 
nič ali pa zelo malo. Ni namreč 
dovolj, če hodimo samo ob ne
deljah na sprehod ali če se odre
čemo koščku sladice. To nam še 
zdaleč ne bo pomagalo! Tudi za 
nas naj bi veljalo načelo, da bi 
se morali vsak dan po malem u
kvarjati s športom. Tega načela 
si nismo izmislili, ampak ga pri
poročajo vsi zdravniki. 
če nam je že vseeno, kakšen je 

naš videz, nam ne sme biti vse
eno, kako je z našim zdravjem. 

Telo ni stroj, ki se z uporabo 
izrablja! če telo enakomerno o
bremenjujemo, se krepi! človek, 
ki se dobro počuti, ki je v dobri 

Požrtvovalni branilec 

kondiciji, laže prenaša tudi psi
hične napore. 

Zadnji čas je, da prenehamo 
»gojiti« šport samo ob televizor
ju ali branju časopisov! 

Kartone TRIM naročite pri 
vodstvu sindikalne organizacije 
in pričnite z vpisovanjem aktiv
nosti! 

Osvojitev značke TRIM naj 
nam bo važna naloga! 

šport je za vsakogar! 
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Našim 
dragim 
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1n 
ljubim, 
v ze nam, 

dekletom, 
znankam 
itd 1 1 1 

Kdo zanj ne ve, ga ne pozna? 
OSMI MAREC - DAN žENA! 
Takrat praznik je za vse, 
kar ljubi fante in može. 
Vse, kar gre in vse kar tanca: 
špela, Rozka, Minka, Francka, 
pa Martina, Pepca, Ana, 
Micka, Rezka, Julijana, 
Vida, Milka, Bara, Cita, 
Zofka, Mara in Brigita, 
Lenka, Slavka, Karolina, 
Vera, Mira in Kristina 
in kar sladkih je imen, 
naših punc in naših žen! 
Naj veselijo se, hahljajo, 
danes praznik svoj imajo. 
Saj potlej celo leto mam'ka 
delala bo brez prestanka, 
a ta njen preljubi mož 
zavlekel se bo kakor gož 
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Z valjarjem za vrati čaka, 
da sprejem mu priredi; 

tja v gostilno zakajeno 
in pozabil tam na ženo. 
Je gotovo vsaka srečna, 
kadar sama je doma, 
če v gostilni mož popiva 
in zapravlja za oba. 
Z valjarjem za vrati čaka, 
da sprejem mu priredi, 
ko uboga moška para 
iz gostilne prirohni. 
Deklice so ljubeznive, 
dokler te ne ulove, 

-

ko pa prstan jim natakneš, 
ti pokažejo roge. 
Potlej možek polko pleše, 
kakor ženka mu igra, 
o svobodi tiho sanja, 
zdaj prepozno je, mrmra. 
Taka je vseh mož usoda, 
kaj pač moremo mi vsi? 
Saj prav vse, kar kikljo nosi, 
nas preganja in lovi. 
Da preveč jih ne prestraši, 
kar še kandidatov je, 
ki tiščijo v stan zakonski, -
naj še tole sliši se: 
Moški je brez žene revež, 
kdo bi šival, kuhal mu, 
hlače bi brez knofov nosil 
in pa gate brez traku. 
ženka pač najbolje kuha, 
nič zato, če prismodi, 

Potlej možek polko pleše, 
kakor ženka mu igra, 

Mu do menze je predaleč, 
kuhati se mu ne da, 
luknje bi v konzervi vrtal, 
šnops bi bil mu malica. 

za 
• 

OSmi 

mare o 

je ljubezen rada slepa, 
ljubi možek potrpi. 
Kadar južina je slaba, 
možeku poljubček da, 
da na lakoto pozabi. 
To je ženska taktika! 

J -

V sak, ki se nekoč bo ženil, 
gleda naj, kaj bo izbral; 
marsikdo nikdar ni mislil, 
da copatar bo postal. 

Kadar južina je slaba, 
možeku poljubček da, 

Včasih v lepem telescu 
črni vrag svoj dom ima 
in najlepša krasotica -
te najgrše goljufa. 
A največ pa je, seveda 
takih, ki vsa čast jim gre, 
ki živino pasti znajo, 
ki se pravi ji: možje! 

luknje bi v konzervi vrtal, 
šnops bi bil mu malica. 

Prav hvaležni smo vam ženske 
za ves trud in vse skrbi; 
nič zato, če včasih kaj nam 
tja na bučo prileti! 
Tega pač so živci krivi, 
morda iz ljubezni je! 
Ljubijo vas prav iskreno: 
VAši FANTJE IN MOžJE! 

Za vaš praznik vam želimo: 
zdravja, sreče, fejst moža! 
Naj živi ta lepi praznik -

OSMI MAREC - DAN žENA! 
I. Malava§ič 


