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Predlog 
temeljne 
vsebinske 
zasnove 
glasila Usnjar 
Svet delegatov organizacije združenega dela 
IUV je na svoji seji, dne 19. 7. 1974 sprejel 
temeljno vsebinsko zasnovo glasila Usnjar. 
Temeljna vsebinska zasnova je sestavni del 
sklepa o ureditvi izdajateljskih razmerij med 
OZD IUV in glasilom Usnjar. Soglasje k te
meljni vsebinski zasnovi glasila so podale 
tudi družbeno politične organizacije po po
prejšnji razpravi v osnovnih organizacijah 
ZK, sindikata in zveze mladine v TOZD. 
Temeljna vsebinska zasnova, uredniška poli
tika dn delovna usmeritev glasila Usnjar iz
hajajo iz ustavnih načel samoupravne socia
listične ureditve naše družbe, iz programa 
in drugih dokumentov ZK ter SZDL, zakona 
o javnem obveščanju, samoupravnega spo
razuma o združevanju v OZD, statutov TOZD 
iri novinarskega kodeksa, po katerem se mo
rajo ravnati vsi Sodelavci glasila. 
Namen izdajanja glasila 
Osnovni namen glasila Usnjar je obveščanje 
delavcev o vseh vprašanjih in dogajanjih v 
OZD, ki vplivajo na njihov družbeno-ekonom
ski, socialni in samoupravni položaj in se
znanjanje z najpomembnejšimi dogajanji v 
ožji in širši družbeni skupnosti, ki so po
membna za delovno o11ganizacijo. 
Glasilo je dolžno zagotoviti in uveljaviti ob
jektivno in celovito ter razumljivo obvešča
nje delavcev o poslovanju delovne organiza
cije (o materialnem in finančnem stanju, o 
izpolnjevanju letnih in periodičnih načrtov in 
drugih kazalcev, ki so pomembni za vsakogar 
v ZD). 
Prav tako mora glasilo. pravočasno obveščati 
delavce o predlogih pomembnejših sklepov, 
ki se bodo obravnavali pri organih samo
upravljan~a, da se jim s tem zagotovi nepo
sreden vpliv na sprejemanje odločitev, o vseh 
važnejših odločitvah in sklepih vseh org~nov 
samoupravljanja in kolegijskih izvršilnih or
ganov celotnega podjetja kot tudi o delu in 
sklepih samoupravnih organov v TOZD. 
Zaradi tega mora biti osnovna skrb in na
loga glasila sprejemanje vseh aktualnejših in 
tekočih dogajanj ter problematike v podje
tju in, izhajajoč iz tega, pravočasno seznanja
nje delavcev o navedenih in podobnih vpra
šanjih, ki urejajo ndihov položaj in vlogo 
v sistemu neposredne socialistične demokra
cije in v samoupravljanju. 

TOZD usnjama ~martno - STROJNO OD
PRAšEVANJE 

Pre~et obravnave 
Predmet obravnave je določen že z name
nom izdajanja glasila. V glasilu morajo imeti 
prednost tisti sestavki, 'ki imajo namen in 
nalogo delavcem približati v danem trenutku 
aktualne informacije, ki se nanašajo na nji
hov neposredni interes. 
Sestavki bodo obveščali delavce o vseh važ
nejših družbeno političnih vprašanjih, 'ki se 
nanašajo na področje samoupravljanda in 
njihovo družbeno politično delo. 
Vsebina sestavkov bo zajemala predvsem 
naslednja področja: 
- družbeno politično tematiko 
- samoupravljanje v TOZD in OZD 
- delo družbeno ·političnih organizacij v 

TOZD in OZD 
- poslovanje v TOZD in OZD 
- izobraževanje in štipendijska politika 
- tehnično in zdravstveno varstvo pri delu 
- investicijska dejavnost in ·programi raz-

voja • 
- iz življenja in dela širših družbeno poli

tičnih skupnosti, zlasti s področij, v ka
terih so TOZD ali v njih prebivajo naši 
delavci 

- šport in rekreacija 
- kulturna dogajanja 
- kadrovska politika 
- strokovni sestavki 
- razgovori z delavci 

- literarni prispevki . 
- povezovanje z drugimi OZD 
- razgovori in prispevki upokojencev 
- ostala aktualna vprašanja in podobno 
- zabavno gradivo 
Cilji glasila so: 
- da skrbi za uspešno uveljavljanje samo

upravljanja v delovni organizaciji 
- da pospešuje uresničitev delegatskih raz

merij v OZD in TOZD, samoupravnih in
teresnih skupnostih in širših dm~benih 
skupnostih 

- da daje informacije, ki krepijo dobre med
sebojne odnose med delavci 

- da daje informacije delavcem o vpraša
njih, ki so zelo pomembna za uspešno sa
·moupravljanje 

- da izobražuje zaposlene v strokovnem, 
splošnem in družbeno političnem pogledu 

- da s pravočasnim in resničnim obvešča
njem preprečuje širjenje neresničnih in
formacij 

- da vzgaja delavce v poštene in predane 
državljane naše samoupravne socialistične 
skupnosti 

Temelji uredniške politike 
Uredniška politika glasila Usnjar mora od
sevati resnične interese delavcev v OZD IUV. 
Uredništvo mora dati priložnost slehernemu 
članu kolektiva, da bo imel v njem možnost 
izražati svoje mnenje in predloge. Uredništvo 
bo izpolnjevala dosledno vse naloge, ki iz
hajajo iz temeljne vsebinske zasnove glasila. 

UREDNISKI ODBOR 
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Obrazložitev 
k predlogu 
temeljne 
vsebinske 
zasnove 
glasila Usnjar 

Zakon o javnem obveščanju (Ur.l. SRS -
7i73) nalaga tudi delovnim organizacijam, ki 
izdajajo lastna glasila, da urede njih izdaja
nje v skladu z zahtevami zakona. Glasila de
lovnih organizacij se po tem zakonu obrav
navajo enako kot druga sredstva javnega 
obveš·čanja in so zato pravice i:n obveznosti 
izdajateljev povsem izenačene. 
Sredstva javnega obveščanja so posebnega 
družbenega interesa. »Zato SR Slovenija po
spešuje podružabljanje javnega obveščanja 
in odpravljanje slehernega monopola obve
ščenosti, s tem da krepi vlogo in vpliv ob
čana in delovnega človeka na obveščanje ter 
poglabljanje odgovornosti virov in sredstev 
javnega obveščanja do njiju (iz uvodnih na
čel ZJO). 
Upoštevaje 24. in 28. člen zakona o javnem 
obveščanju naše glasilo nima sklepa o izda
jateljskih razmerjih med izdajateljem in gla
silom Usnjar (vključno s sestavom družbe
nega organa glasila) in temeljne vsebinske 
zasnove. 
Ker moramo navedena pomembna aJkta spre
jeti najlkasneje v septembru 1974, dajemo v 
razpravo PREDLOG TEMELJNE VSEBIN
SKE ZASNOVE GLASILA >>USNJAR« vsem 
izvršnim organom družbeno političnih orga
nizacij in samoupravnim organom v vseh 
TOZD z namenom, da s svojimi pripomba
mi, stališči in predlogi prispevajo h končne
mu oblikovanju temeljne vsebins'ke zasnove 
in izhodišča prihodnje uredniške politike. Te
meljna vsebinska zasnova in uredniška poli
tika bosta .tako trajnejše vodno za dejavnost 
in vlogo časopisa v celotnem sistemu obve
ščanja delavcev o dogajanjih v organizaciji 
združenega dela IUV in v naši dru:l:beni skup
nosti. 
Skupno izoblikovan predlog temeljne vsebin
ske zasnove bo predložen svetu delegatov 
OZD IUV, da ga sprejme po verificiranem 
postopku. 
Razprava o temeljni vsebinski zasnovi bo po
tekala pri sekretariatih OO ZK, sindi,kalnih 
organizacijah, delavskih svetih in v organi
zaciji zveze mladine in to v vseh naš1h TOZD 
in SSS. 
Sprejeta temeljna vsebinska osnova in pro
gramska usmeritev glasila bosta osnovni iz
hodišči prihodnjega dela na .področju obve
ščanja v vseh samoupravnih in političnih to
riš·čih naše delovne skupnosti. 
že večkrat smo v glasilu poudarili, da skrb 
za pravočasno in redno obveščanje sleherne
ga člana kolektiva ni le stvar odgovornega 
urednika in uredniškega odbora, temveč pred
vsem druŽJbeno političnih organizacij na čelu 
z organizacijo ZK in sindikata. Njuni nalogi 
sta pomembni in odgovorni v uve1janjanju 
novih samoupravnih odnosov, ·katerih uspeš
nost pa bo zagotovljena z dobrim in pravo
časnim obveščanjem delavcev. 
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Rado Dugorepec sekretar OO ZK TOZD 
usnjarn:a šmartno 

Razgovor s 
sekretarjem OO ZK 
IUV TOZD 

v 
usnjarne Smartno 

Tokrat je naš sobesednik tovariš RADO DU
GOREP'EC, ki je bil v oktobru lanskega leta 
izvoljen za sekretarja OO ZK IUV TOZD 
USNJARNE šmartno. 
Tovariš Dugorepec, ki je vozni•k tovornjaka 
v naši TOZD, je tudi sicer že vrsto let druž
beno politično a•ktiven. 
To pomembno dolžnost sekretarja pa so ko
munisti osnovne organizacije zaupali tovari
šu Dugorepcu, upoštevajoč njegovo doseda
njo družbeno politično zavzetost kot tudi 
njegovo pripravljenost, da v naslednji man
datni dobi prevzame •vodstvo osnovne orga
nizacija in da skupaj z ostalimi člani osnov
ne organizacije zagotovi izvajanje politi'ke 
ZK in sprejetega akcijskega programa dela 
osnovne organizacije v predkongresnem, kot 
tudi v pokongresnem obdobju. 
Razgovor naj bi ·potekal predvsem glede so
delovanja vseh ljudi za uresničitev kongres
nih dokumentov in samoupravnih odnosov, 
ki jih je uzakonila nova ustava, torej v tisti 
družbeni sredini, kjer naj komunisti delu
jejo. 
Vemo, da so ta področja deLovanja zelo ob
sežna, vsekakor pa bi bila najpomembnejša 
naslednja: 
- uveljavljanje načel nove ustave, kjer se 
moramo tako organizirati, da bodo delavci 
lahko dosledno uveljavili načelo o samostoj
nem odločanju o rezultatih svojega dela, 
- člane OO ZK je treba bolj pridobiti za de
lo v organih upravljanja na ravni TOZD in 
OZD in pri tem prispevati k dopolnjevanju 
uprarvnega sistema, 
- vključevanje v nova delegatska razmerja 
v občini in interesnih skupnostih, 
- delovanje v družbenopolitičnih organiza
cijah. 
Prav gotovo pa ·bi bilo umestno oceniti dose
danjo aktivnost osnovne organizacije. 
Tovarišu Dugorepcu smo v tem smislu zasta
vili nekaj vprašanj , in sicer: 
l. Ali sedanja stopnja organiziranosti OO ZK 

zagotavlja vključevanj.e posameznih nje
nih članov v delo organizacije in kakšna je 
dosedanja ocena dela organizacije? 

žal moram ugotoviti, da kljub danim mož
nostim, da se vsak član naše OO ZK po svo
ji!J možnostih vključuje v družbena dogaja
nJa v TOZD in izven, le-te še zdaleč niso iz
koriščene. 

Po pismu tov. Tita in Izvršnega biroja pred
sedstva ZK Jugoslavije smo opravili teme
ljito anaJi.zo dotedanjega dela. Opowrili smo, 
da za >>Sopotni:ke« in vse tiste, ki jim je tuj 
samoupravni socialistični sistem v naši druž
beni skupnosti, ki izkrivljajo politiko ZK pri 
svojem vsakdanjem delu, ni mesta v OO ZK. 
To načelo nas je vodilo, da smo v celoti pod
pirali skupaj sprejeta stališča s komunisti 
IUV. 
Ob zadnji volilni konferenci smo napravili 
obračun dela po pismu predsednika Tita in 
Izvršne_g~ biroja predsedstv~. ZK Jugoslavije. 
Ugotov·Ih smo, da smo vecmo zastavljenih 
nalog uresničili. 

Kljub temu pa bi bili uspehi OO ZK še bolj 
vidni, v kolikor bi vsi člani OO ZK dosledno 
i:z;polnjevali sprejete obveznosti. 
Menim, da bomo morali dejavnost vsakega 
posameznega člana osnovne organizacije bolj 
pogosto obravnavati. · 
Kritično moramo obravnavati tudi obdobje 
rr_edkongresne aktivnosti osnovne organiza
CIJe. 
V tem obdobju smo sodelovali pri uresniče
yanju ~1ovih ustavnih določil, in sicer pd spre
JemanJu sporazuma o združevanju sredstev 
in dela, temelječem na samoupravnih nače
lih; nadalje pri sprejemanju samoupravnega 
sporazuma o medsebojnih razmerjih in sta
tuta TOZD. 
Nadalje smo se vključili v delo pri poteku in 
izved?_i. volitev v samoupravne organe, z.a 
skupscmske organe in organe interesnih 
skupnosti. 
Razpravljali smo o osnutku resolucije za 
pripravo stališč VII. kongresa ZKS. 
Evidentirali smo možne kandidate za spre
jem v OO ZK. 
Več bi bili lahko storili pri družbeni vzgoji 
ne le članov OO ZK, temveč tudi vseh ostalih 
delavcev v TOZD. 
Vzgoji lastnih kadrov, posebno pa vseh tistih 
ki' delujejo v samoupravnih organih, bom~ 
morali posvetiti neprimerno rveč pozornosti. 
2. Kakšne naloge si je zadala OO ZK v ob-

dobju po kongresih? ' 
Osnovna organizacija je upoštevala resoluci
je obeh kongresov, analizirala je svoje delo 
in dopolnila akcijski program, ·ki ga bo ure
sničevala postopoma do koniCa letošnjega 
leta. V zvezi s tem želim poudariti, da so 
kongresni dokumenti neusahljivi vir, ki bo 
za daljše obdobje pritegnil k delu komuniste 
naše OO ZK v preobražanju in graditvi ka
kovostno novih samoupravnih odnosov. 
Zavedamo se, da nas sklepi obeh kongresov 
zadolžujejo, da jih moramo uresničevati , ozi
roma dejanl'>ko izvajati in to brez čakanja 
in odlašanja. 
3. Uvodoma smo že omenili nekaj pomemb

nejših področij delovanja članov OO ZK. 
Kako nameravate uresničevati politiko 
obeh kongresov? 

Dopolnjeni program dela OO ZK je osnova za 
delovanje njenih članov. Vsi člani OO ZK so 
dolžni proučiti dokumente obeh kongresov. 
V obdobju po kongresu bo potrebno uresni
čiti nova ustavna določila, gledano z vidika 
samoupravnega povezovanja TOZD. 
V ta namen bodo morali komunisti delovati 
pri ustana!Vljanju TOZD povsod tam, kjer so 
za to dani objektivni pogoji, saj bomo le 
tako lahko uresničili temeljno ustavno dolo
čilo, naj delavci odLočajo o rezultatih svo
jega dela. 
V prihajaJočem obdobju bo v okviru OZD in 
TOZD potekala ra2!prava o sprejemanju no
vih ali dopolnjenih samoupravnih aktov, kar 
vsekakor nalaga obveznosti komunistom, da 
se vključijo v sprejemanje kot tudi dejansko 
izvajanje sprejetih dogovorovv. 
Bistveno drugačen odnos vseh bo moral biti 
do politike pridobivanja novih kandidatov za 
sprejem v OO ZK. 
To delo naj ne bi v prihodnje slonelo le na 
sekretarju in nekaterih članih, temveč naj 



bi bilo pridobivanje novih članov dolžnost 
celotne OO ZK. 
4. S tem, da ste prevzeli mesto sekretarja 

OO ZK, ste prevrzeli tudi odgovornost za 
njeno delovanje; ka•ko združujete to novo 
zadolžitev z ostalimi? 

S prevzemom te nove družbeno politične 
dolžnosti se bo moj prosti čas še skrajšal. 
Pri tako razgibani dejavnosti že dlje časa 
ugotavljam, da mi čedalje bolj primanjkuje 
časa, saj sem poleg funkcije sekretarja še 
- član DS TOZD Usnjarne šmartno, 
- dan odbora SLO, 
- član delegacije v zboru združenega dela 

SOb Litija, 
- predsednik SZDL Kostrevnica, 
- sodelujem pa še v nekaterih ikiomisijah. 
Kljub vsem zadolžitvam upam, da bom opra
vičil zaupanje, ki mi je bilo izkazano ob iz
volitvi za sekretarja OO ZK, seveda ob sode
lovanju sekretariata in vseh članov OO ZK. 

Obisk 
kubanske 
partijske 
delegacije 

P. B. 

Kubanska partijska delegacija, ki se je mu
dila na neuradnem obisku v Jugoslaviji, je 
na svoji poti po Sloveniji obiskala tudi našo 
delovno organizacijo. 
Goste iz Kube je zanimalo predvsem, kako 
imamo organizirano samoupravljanje i111 kak
šno vlogo ima partijska organizacija pri ure
sničevanju ciljev in na1og X. kongresa ZKJ. 
Glavni direktor je kubansko delegacijo se
znanil z organizacijo naše delovne organiza
cije, njeno dejavnostjo in poslovnimi rezul
tati; nato pa so si gostje ogledali TOZD 
Usnjama na Vrhniki. 
Po končanem obisku so se kubanski gostje 
zahvalili za sprejem in odpotovali v Postojno 
na ogled Postojnske jame in v Lipico. Zvečer 
so se vrnili v Ljubljano, kjer so obis•kali tudi 
našo trgovino na Viču. 

P. J. 

člani kubanske partijske delegacije z vodil
nimi delavci in predstavniki družbeno poli
tičnih organizacij IUV 

Sklepi 
komunistov 
OZD IUV 

Na osnovi ra~prave, ki se je odvijala na se
stanku vseh komunistov OZD IUV dne 1S. ju
lija 1974, je izvoljena komisija (Peter Trnav
čevič, Jože Rebernak, Branko Pintar) sesta
vila naslednje sklepe: 
l. 
Komunisti soglasno ugotavljamo, da ne
objektivno obveščanje javnosti prek sredstev 
javnega obveščanja ne prispeva k nadaljnji 
samoupravni graditvi odnosov in škodi splo
šnemu ugledu IUV v slovenskem in širšem 
jugoslovanskem prostoru. 
Komunisti Tovarne usnja šoštanj se omeju· 
jemo od samovoljnih izjav o kratenju samo
upravnih pravic s strani OZD IUV. 
Pričakujemo, da bo slovenska in jugoslovan
ska javnost v prihodnje objektivno obvešče
na o medsebojnih odnosih TOZD v OZD IUV 
Vrhnika in medsebojnem samoupravnem po
vezovanju. 
2. 
V preteklem obdobju, ko smo postopno uve
ljavljali nova ustavna načela, odnosi med po
sameznimi TOZD niso bili vedno najboljši. 
Zato so vsi komunisti dolžni in odgovorni 
uveljavljati nova ustavna načela v medseboj
nem delovanju. To velja še posebno za ko
muniste na .adgovornejših delovnih mestih. 
Komunisti ne bomo d.avolili, da bi kdorkoli 
kršil skupne dogovore. 
3. 
Osnova za graditev medsebojnih odnosov 
TOZD v OZD IUV kot tudi uveljavljanja 
ustavnih načel so vsekakor samoupravni akti, 
ki so jih odgovorne slu~be dolžne (pripraviti) 
dati v razpravo čimprej. 
Komunisti s tem sprejemamo nalogo, da se 
bomo ob sprejemanju samoupravnih aktov 
povsem vpletli v delo in zagotovili idejno 
vsebino. 
4. 
Po podpisu novega samoupravnega spora
zuma o združevanju sredstev in dela seda
njih TOZD v OZD IUV Vrhnika se moramo 
komunisti zavzemati, da ustanovimo TOZD 
povs.ad tam, kjer so za to podani objektivni 
pogoji. 

S sestanka komunistov 

s. 
Komunisti podpiramo politilko povezovanja 
usnjarske in usnjarsko-predelovalne industri
je v Sloveniji, kar naj bi pripomoglo k na
predku panoge in utrjevanju našega gospo
darstva. 
6. 
Vsi, posebno pa komunisti, m.aramo zaostriti 
vprašanje odgovornosti d.a strokovnega in 
dru:bbeno političnega dela. 
7. 
Komunisti moramo dosledno uveljavljati 
sprejeti akcijski program dela ZK OZD IUV. 

Sklepi 
samoupravnih 
organov TOZD 
usnjarna Vrhnika 

DELAVSKI SVET je na seji v juniju 
l. na predlog raZJpisne komisije imenoval vo
dilne delavce TOZD, 
2. pregledal poročilo komisije za razmejitev 
premoženja med temeljnimi organizacijami 
združenega dela, ki so ga pred tem obravna
vali in sprejemali delavci TOZD na sestaDJkih 
samoupravnih jeder, 
3. pot·rdil investicijski program za letošnje 
leto v skupnem znesku 2.4 milijarde S din, 
4. sprejel informacijo o dosedanjem delu ko
misije za združevanje slovenske usnjarske 
industrije v sestavljeno organizacijo združe
nega dela, 
S. sprejel sklep o posojilu sredstev TOZD To
varna usnja šoštanj za izplačilo regresa za 
dopust ': znesku 60.000 S din na zaposlenega, 
6. potrdil sklep odbora za medsebojna raz
merja TOZD in polovico neodplačanega sta
novanjskega posojila Alojza Miklavčiča (ki je 
prekinil delovno razmerje) prenesel na nje
govo ženo Mojco Miklavčič. 
7. sklenil, da začnemo letos graditi na Vrhni
ki 20-stanovanjski blok na Klisu, poleg blo
kov iz sredstev solidarnostnega sklada, 
8. ist.ačasno je tudi sklenil, da, tako kot prej
šnje leto, tudi iz letos zbranih sredstev za 
stanovanjsko gradDJjo, vežemo pri Ljubljan
sk~ banki 80 do 100 milijonov S din. 
9. IZ sredstev sklada skupne porabe je izločil 
10 milijonov S din za prispevke k sofinanci-
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ranju dejavnosti krajevnih simpnosti na po
dročju vrhniške občine. Sredstva bo razdelil 
odbor za medsebojna razmerja po predložitvi 
delovnih programov vseh krajevnih skup
nosti. 
ODBOR za medsebojna razmerja 
TOZD USNJARNA VRHNIKA 
pa je sklepal o naslednjem: 
l. odločil se je za nakup treh stanovanj v blo
ku na Klisu, ki ga gradi Igrad in ki bo vse
ljiv predvidoma avgusta letos. 
Dve stanovanji sta eno in pol-sobni - cena 
19 milijonov S din za eno, eno pa je enosobno 
- cena 12,6 milijona S din. 
2. V Ljubljani (Kajuhova ulica) izpraznjeno 
stanovan~je - zasedal ga je tov. Franc Pir
kovič, ki je prekinil delovno razmerje, je do
delil tov. inž. Mitji Urbancu (izmenovodji v 
usnjarni Vrhnika). 
3. Glede i:2!plačila julijskih OD je sklenil, da 
znaša najnižji OD (za 184 delovnih ur in ob 
doseganju normalnih delovnih rezultatov) v 
enoti galanterija 160.000 S din, v ostalih eno
tah TOZD usnjarna Vrhnika pa 180.000 S din. 
4. Odobril je nakup 4 avto-prikolic za kampi
ranje, ki smo jih že postavili v Lanterni pri 
Poreču. Vse ·štiri so stale z opremo vred ne
kaj čez 12 milijonov S din1. 
Sklepi samoupravnih organov 
TOZD USNJARNA šMARTNO 
je s-prejel naslednje s·klepe: 
l. Razdelil je 16,500.000 S din stanovanjskih 
posojil 16 prosilcem za novo gradnjo oziro
ma adaptacije. 
2. Sklenil je, da bo TOZD usnjarna šmartno 
vložila v Ljubljansko banko 70 milijonov 
S din stanovanjskih sredstev za dobo 10 me
secev. 
3. Objavi se notranji ra'Opis za uporabo par
cele štev. 542/3 k. o. Litija za gradnjo eno
dužins:ke stanovanjske hiše - parcela meri 
505m2

• 

Parcela je bila rezervirana za tov. Ivana T·rdi
na, ki pa se je vselil v stanovanje v ·bloku in 
ne namerava graditi. 
4. Ribiški družini Litija se prizna 3,000.000 
S din odškodnine za •škodo, povzročeno z od
plakami v letu 1973 in 1974. 
S. Krajevni skupnosti štangarske Poljane je 
odobril 1,000.000 S din prispevka za ureditev 
električnega omrežja. 

DELAVSKI SVET 
pa je sklepal o naslednjem: 
l. Temeljni organizaciji združenega dela To
varna usnja šoštanj je odobril posojilo za 
izplačilo regresa delavcem v višini 60.000 
S din na zaposlenega. 
2. Najnižji OD v juliju znaša 180.000 S din (za 
184 delovnih ur in normalne delovne rezul
tate). 
3. član10m kolektiva, ki imajo priznan status 
borca NOB, je določil OD v višini najmanj 
300.000 S din mesečno. 
4. S l. septembrom 1974 je prepovedal od
našanje kosil iz obratne kuhinje. Do takrat 
pa velja še stari sklep DS, da se smejo kosila 
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odnašati domov le v primeru, če sta v TOZD 
usnjarna šmartno zaposlena oba zakonca. 
S. Sprejel je sklep, da TOZD usnjarna šmart
no podpiše samoupravni sporazum o štipen
diranju učencev in študentov v občini Litija. 
Za podpis sporazuma je pooblastil predsed
nika DS - tov. Franja Melavca. 
6. Pri samoupravnih jedrih naj poteka raz
prava o umestnosti nakupa avtomatov z osve
žilnimi pijačami, ki bi jih postavili v obra
tu. 
7. Sindikalni godbi v Litiji je odobril 100.000 
S din za oglas v njihovi brošuri. 
Ob koncu maja so razpisne komisije pri de
lavskih svetih temeljnih organizacij združe
nega dela v IUV razpisale vodilna delovna 
mesta. 
V prijavnem mku so prišle prijave za večino 
razpisanih vodilnih mest. Za vsa pa še ne in 
bomo morali ra0pise v posameznih primerih 
ponoviti. 
Delavski svet TOZD USNJARNA VRHNIKA 
je imenoval 
za direktorja - inž. Branka Stergarja 
vodjo predelave svinjine - Staneta švent
nerja 
vodjo predelave laka - Karla Rousa 
vodjo tehnične priprave proizv. - inž. Aloj.za 
Kržmanca 
vodjo vzdrževalne sluŽJbe - inž. Petra Ko
bala 
vodjo galanterije - Franca Krašovca 
vodjo konfekcije - Janeza Mišvelja 
vodjo ščetinarne - Janeza Pečarja. 
Delavski svet TOZD MALOPRODAJA, Ljub
ljana, je imenoval 
za direktorja - Draga Korošca - dipl. oec. 
Delavski svet TOZD IGRAD - gradbeništvo 
je imenoval 
za direktorja - Franca Gantarja 
vodjo komercialnega sektorja - Franca Ma
·kuca 
vodjo finančno-račun. sektorja - Marijo 
Kern 
vodjo splošnega sektorja - Majdo širok 
vodjo ·obrata stranske dejavnosti - Franca 
Pečnika 
vodjo projektivnega biroja - inž. Poldeta 
Torkarja, 
za vodje operativnih sektorjev I, II, III in IV 
pa so bili imenovani - Jože Molk, Marija 
Jarc, Jana Furlan in Slobodanka Miljanov·ic. 
Delovno mesto tehnični vodja bo ponovno 
razpisano. 
Prav tako bo ponovljen razpis za vodilna 
mesta v TOZD IGRAD - opekama. 
Razpisna komisija pri DS TOZD USNJARNA 
šMARTNO še ni zaključila dela. 
Prav tako ne ra2!pisna komisija pri DS 
TRGOVSKA MREžA, Ljubljana. Ta temeljna 
organizacija 2idruženega dela se je v tem času 
preimenovala v TOZD USNJE-PLAST. 
Delavski svet TOZD Tovarna usnja šoštanj 
pa je imenoval 
za vršilca dolžnosti direktorja - tov. inž. 
Matjaža Vouka. 

TOZD usnjama šmartno - KONFEKCIJA 
USNJA 

Povzetek iz zapisnika 
v. • • 

razs~r1ene seje 
SVETA 
DELEGATOV, 
ki je bila 19. 7. 1974 

Z najpomembneJšimi kazalci gog.podarjenja 
IU'{ .it; prisotne seznanil gla':ni direktor. Ugo
tovil Je, da so gospodarski rezultati prvih 
6 mesecev v vseh TOZD, z izjemo TOZD 
Trgovska mreža, povsod slabši kot so bili 
v takem obdobju lani. Najslabše doseganje 
lanskih rezultatov je v skupini predelave 
svinjskih kož. Za to predelavo je značilno, da 
so ji. po~asli pro!zvodni stroški, cene repro
dUJkCIJS'kih matenalov so n. pr. za 50 Ofo višje, 
prodajne -cene pa so na ravni izpred dveh let, 
oziroma ponekod celo nižje. Taka ugotovitev 
velja za prodajne cene na domačem trgu kot 
tudi v izvozu. Na srečo smo dobro založeni 
s surovino, sicer bi ob znanih podražitvah ta 
predelava lahko doživela katastrofo. Podobna 
ugotovitev oziroma ocena gospodarjenja ve
lja tudi za predelavo govejih kož. 
V 6 mesecih je ustvarila IUV 53 milijard 
S din celotnega dohodka, izvozila za 6,6 mili
jona dolarjev. Z našim izvozom smo v Slo
veniji še vedno med prvimi petimi izvozniki 
na konverti:bHno področje oziroma med prvi
mi 10 v skupnem izvozu. Ob takem celotnem 
dohodku pa so nam ostale samo 2,3 milijarde 
S din dobička in 1,3 milijarde S din sredstev 
amortizacije - skupna a:kumulacija znaša 
tako 3,6 milijarde S din in pomeni le 63 °/o 
doseganje lanskega uspeha. 
Posamezne TOZD pa so v tem rezultatu ude
ležene takole: 
TOZD usnjarna Vrhnika je ustvarila 1,4 mi
lijarde dobička in 700 milij. SD amortizacij, 
usnjarna šmartno 320 milijonov SD dobička 
in 300 milij. SD amortizacij, 
!grad (opek. + gradb.) 97 milijonov SD do
bička in 56 milij. SD amortizacij, 
Trgovska mreža 522 milijonov SD dobička in 
13 milij. SD amortizacij, 
Maloprodajna mreža S milijonov SD dobička 
in 20 milij. SD amortizacij, 
Tovarna usnja šoštanj izgubo in 249 milij. SD 
amortizacij. 
TOZD · TUš je imela pri letošnji proizvodnji 
govejega in svinjskega usnja 485 milijonov 
SD izgube. Vendar to ni dejanska izguba, ker 
jo je treba znižati za dobiček, ki je dosežen 
s prodajo svinjs·kega in junčjega lak usnja. 
Dobiček pri svinjskem usnju (100 Ofo) znaša 
352 milijonov S din in 60 Ofo dobiček pri pro
danem junčjem la'lm 37 milijonov S din. 
Polovični dobiček iz proizvodnje svinjskega 
usnja v TUš je priJpadel po določilih pogodbe 
o poslovno-tehničnem sodelovanju TOZD 
Usnjarna Vrhnika. Na sestanku komunistov . 
iz vseh TOZD v IUV je bilo sprejeto pripo
ročilo, naj se to razmerje delitve dobička 
popravi v korist TOZD TUš, oziroma naj se 
odnosi med TOZD TUš in Usnjarna Vrhnika 
uredijo s pogodbo o prenosu znanja in teh
nologije. Tudi svet delegatov je potrdil tako 
stališče in predlaga delavskemu svetu TOZD. 
usnjarna Vrhnika, da cel svoj delež dobička 
za čas od l. l. 1974 naprej odstopi TOZD TUš. 
Ker pa tudi ob 100 Ofo udeležbi v dobičku iz 
svinjine TOZD TUš v končnem polletnem 
obračl.mu še vedno izkazuje bHzu 100 milijo
nov S din izgube, je .svet delegatov menil, da 
morajo izvesti v Tovarni usnja šoštanj vrsto 
U!krepov, tudi izrednih, da i2iboljšajo svoj po-



ložaj - seveda ob strokovni pomoči delavcev 
IUV. Tako morajo v prvi vrsti zagotoviti po
večanje proizvodnje, poiskati manjkajoče de
lavce za proizvodnjo, povečati proizvodne 
učinke itd. Obračun proizvodnje in zajema
nje stroškov pa morajo organizirati na takih 
načelih, kot veljajo v ostalih usnjarskih 
TOZD v IUV. 
Z rezultati gospodarjenja v prvem polletju 
ne moremo biti zadovoljni in bi lahko bili 
boljši, če bi v praksi dosledno izvajali vse 
tisto, za kar smo se dogovarjali. Svet dele
gatov je zato sprejel naslednja priporočila, 
staHšča in naloge za zagotovitev boljšega go
spodarjenja: 
l. A:lccijo varčevanja je treba izvajati resneje 
kot doslej. S prihranki, ki jih lahko ustvari 
vsak član kolektiva na svojem področju dela, 
je treba poceniti proizvodnjo. 
2. Prav ta·ko morajo s povečanjem proizvod
nje doseči nižje stroš·ke za enoto izdelka in 
se tako vključili v protiinflacijska prizade
vanja. 
3. Zaostriti moramo odgovornost in delovno 
disciplino vseh zaposlenih - od delavcev na 
najodgovornejših delovnih mestih do zad
njega neposrednega proizvajalca. če se do
govorimo za naloge in akcije, ne more biti 
nobenega izgovora, oklevanja ,izmikanja, am
pak morajo biti naloge izvedene v postavlje
nem roku. V primerih neizvajanja nalog pa 
je treba dosledno ukrepati. 
4. Dopolnjeni samoupravni sporazum o zdru
ževanju sedmih TOZD v OZD IUV (vključuje 
tudi TOZD TUš) naj gre čimprej v javm 
obravnavo in potem v sprejemanje in po
trditev. 
S. Vzporedno naj poteka akcija za ustanav
ljanje novih TOZD - i.z sedanjih TOZD naj 
se izločijo enote, ki izpolnjujejo pogoje, da 
postanejo TOZD. To delo mora biti končano 
do 31. 12. 1974. 
6. Podpirati in izpeljati je treba akcijo zdru
ževanda slovenske usnjarske industrije. Na 
zadnjem sestanku komunistov OZD IUV je 
bila potrjena usmeritev, da se združimo v se
stavljeno OZD. Združitev mora biti izpeljana 
strokovno in kakovostno. 
7. Ne glede na akcijo povezovanja slovenske 
usnjarske industrije v sestavljeno OZD lahko 
sočasno razvijamo povezovande z usnjarji iz 
sosednjih republik. 
8. Vse TOZD v IUV morajo temeljito anali
zirati gospodarj-enje v letošnjih 6 mesecih in 
sprejeti ustrezne ukrepe za doseganje boljših 
rezultatov. 
9. Vsaka TOZD mora i.zdelati svoj srednje
ročni razvojni program in pri tem izhajati 
iz objektivnih možnosti zunaj in doma. 
10. OZD IUV - usnjarski del - se mora z 
drugačndm pristopom lotiti reševanja proble
matike surovins'ke osnove. V vseh povojnih 
letih n]smo vložili prav.zaprav nobenih sred
stev za povečanje surovinske osnove. To ak
cijo moramo čimprej izpeljati na domačem 
trgu - s pomočjo trgovske mreže in klav
niške industrije, sicer bomo pred problemom 
zmanjšanja proizvodnje. Ukrepati moramo 
hitro, kar še posebej velja za •področje svinJ
skih kož, saj bo predvidoma čez 2 leti po
tekla meddržavna pogodba, po kateri nam 
Sovjetska zveza prodaja svinjske kože. 
V take a:kcije pa moramo tudi prek jugoslo
vanskih meja, po možnosti tudi v okviru 
sklada za pospeševanje gospodarskega so
delovanja z deželami v razvoju. Sestaviti mo
ramo naš program za ustrezno nastopanje 
v Braziliji in Mehi'ki - ne le za govejo, am
pak tudi za svinjsko proizvodnjo, in dobiti za 
te akcije kadre, ki jih danes nimamo. 
11. V vseh TOZD je treba izdelati programe 
izobraževanja - samoupravnega in družbe
nega izobraževanja vseh zaposlenih .in jih 
uresničevati, če ne drugače, s pomočjo de
lavskih univerz. 
12. Na področju obveščanja je treba najti 
nove oblike in zagotoviti, da bo v vseh se
stavih in na vseh ravneh veliko več dogovar
janja. 
Tudi v delovanje samoupravnih jeder bo 
treba vnesti marsikaj novega. Na vsak način 
pa zagotoviti, da bodo ustrezne strokovne 
službe sproti odgovarjale na postavljena 
vprašanja. 

13. Organi samoupravljanja, vodstva druž
beno političnih organizacij in strokovne služ
be morajo poskrbeti, da ne bodo še naprej 
ostajala neizkoriščena sredstva za gradnjo 
družbenih stanovanj. Graje v tem smislu sta 
bili n~ svetu delegatov deležni predvsem 
TOZD usnjarna Vrhnika, ki ima neporablje
nih nad 300 milijonov S din, in TOZD usnjar
na šmartno nad 200 milijonov S din. 
14. Na ravni OZD naj bi imele skupni organ 
tudi sindikalne in mladinske organizacije 
iz vseh TOZD - kot se je organizirala ZK iz 
TOZD v tsvet ZK IUV. 
Prav tako naj bi v okviru OZD ustanovili 
aktiv neposrednih proizvajalcev. 
1S. Za TOZD !grad-gradbeništvo je osnovna 
naloga, da se z drugačno organizacijo dela 
in proizvodn;ostjo postavijo na trdnejšo 
osnovo, sicer bodo še naprej težave in ne
soglasja, kot so ga imeli na zadnjem nate
čaju. Za tako majhno gracl!beniško organiza
cijo je na Vrhniki in njeni okolici še vedno 
dovolj dela. 
Svet deLegatov je sprejel glede nov<;!ga pra
vilnika o delitvi OD, ki se zaenkrat priprav
lja samo za TOZD usnjarna Vrhnika, usnjar
na šmartno, maloprodajna mreža in delov
no skupnost skupnih strokovnih služb, 
S KLE P , da bo veljaven od l. julija 1974 
naprej. 
Pojasnjeno je bilo, da je bil predlog novega 
p·ravilni'ka, tak kot je, na hitro pripravljen, 
ker je bilo dosti očitkov, da s tem delom ne 
pridemo nikamor. Zato je razumljivo, da so 
nanj pripombe, ki jih bo komisija seveda 
obravnavala. 
Ugotovil je še. da niso stvarna pričakovanja, 
da bodo OD po novem pravilniku za 20 Ofo 
višji od sedanjih. V teku celega letošnjega 
leta lahko računamo s takim povišanjem OD 
in v tej smeri tudi poteka delitev dohodka 
na OD in sklade. Na vsak način pa nam 
mora nekaj dohodka ostajati tudi za vlaga
nja v razvoj TOZD oziroma cele OZD, sicer 
bo naša perspektiva, brez vlaganj v moderni
zacijo, kaj črna. Pri urejanuu delitve dohod
ka, oziroma nagrajevanja, pa moramo spo
štovati tudi merila in določitve samouprav
nega sporazuma o delitvi sredstev za OD v 
usnjarski industriji (in tudi drugih panog za 
neusnjars'ke TOZD), ki jih ne smemo preko-
račevati). · 
Svet delegatov je sprejel priporočilo, ki velja 
za vse TOZD, o njem pa bodo sklepali delav
ski sv:eti 
- naj znaša najnižji OD za doseganje nor
malnih delovnih rezultatov 1700 din mesečno, 
- naj se delavcem, ki imajo priznan status 
borca NOB, zagotovi mesečni OD v višini 
3000 din. 
Za tem je svet delegatov sprejel priporočilo, 
naj odbora za medsebojna razmerja TOZD 
usnjarnra Vrhni:ka in TOZD usnjarna šmart
no do potrditve novega pravilnika o delitvi 
OD določata za obračun OD enako vrednost 
točke, kot je bila doslej. 
Svetu delegatov je bilo pojasnjeno, zakaj je 
bila IUV kaznovana z razsodbo Okrožnega 
gospodarskega sodi·šča, Ljubljana na plačilo 
11,SOO.OOO S din kazni. 
Jugoslovanske kupci našega usnda morajo ob 
naročilu usnja predložiti tudi izjavo, da so 
oproščeni plačila prometnega daV'ka. V letu 
1972 se je zgodilo, da S računov za prodano 
usnje ni bilo opremljenih s tako izjavo kup
ca. To je ugotovila Slu~ba družbenega knji
govodstva, ko je pregledovala naše poslova
nje v letu 1972. Po teh S računih znaša pro
metni davek 3,190.000 S din. 
Pri teh S računih je bilo spregledano, da ni 
izjave kupca o oprostitvi daVJka in se to šteje, 
da smo mi odgovorni za neodvedeni promet
ni davek, ter smo bili zato kaznovani z 
11, SOO.OOO S din. 
Za naprej naj bodo odgovorni delavci še bolj 
pozorni, da se nam kaj takega več n~ zgodi. 
Ob tem pa j.e treba še povedati, da je bilo 
v letu 1972 v IUV napisanih okrog 11.000 ra
čunov za prodajo blaga. 
Svet delegatov je sprejel še naslednje sklepe: 
l. Na sestankih samoupravnih jeder v IUV 
so se delavci odločili, da bomo en dan v ju
liju delali za Kozjansko. Nekateri delavci pa 
se tej solidarnostni akciji namerno niso od-

zvali. Svet delegatov je v zvezi s tem sklenil, 
- da se v naslednji številki Usnjarja objavi, 
kateri so ti člani kolektiva, 
- njihov prispevek za Kozjansko v vi:šini 
enodnevnega zaslu~ka, pa jim bo odtegnjen 
pri obračunu julijskih OD, 
- delavci, ki so bili na več dni trajajočem 
dopustu na prosto soboto, ko smo delali za 
Kozjansko, se sobota obračuna kot dopust 
in OD tega dne pošlje na Kozjansko. 
2. V naslednji številki Usnjarja je treba ob
javiti dejanski prikaz dogodkov iil odnos 
med TOZD Tovarno usnja šoštanj in OZD 
IUV, ki -so se do sestanka vseh komunistov 
IUV (15. 7. 1974) v časopisju prikazovali kot 
zelo problematični. 
3. Tradicionalno srečanje vseh delavcev OZD 
IUV bo letos 24. a'li 31. avgusta (odvisno od 
v.remena) na Vrhni!ki - v Močilniku. 

Iz zapisnika (I. K.) 

Po poteh 
prijateljstva 
• • 1n spom1nov 

že četrto leto zapored je potekal letos pohod 
slovenske mladine po poteh slovenske delega
cije na zgodovinsko zasedanje v Jajce . . Letoš
njega pohoda smo se ude'ležili tudi trije 
Vrhničani. 

Brigada je -štela 1SO mladincev, mladink in 
vojakov. Imela je tri čete, komandanta, na
mestnika in komisarja. Vsaka četa posebej 
pa še svojega komandirja in komisarja. Imeli 
smo tudi brigadnega zdravnika. Za dobro 
prehrano pa so skrbeli kuharica in skupina 
vojakov iz postojnskega garnizona. Celotno 
akcijo so vodili ·Štab brigade in člani stro
tkovnega kolegija. Z nami je bila tudi Albin
ca Mali-Hočevar - narodni heroj, ki je sku
paj z Jankom Gregorčičem imela vlogo zgo
dovinskega svetovalca. 
V našem taboru, kjerkoli smo že bili, se je 
oglašal brigadni radio BAZA-20. Seznanjal 
nas je z novicami od •tu in tam in nam kraj
šal čas z glasbo ter šalami iz brigadnega 
življenja. Vodila sta ga Brane Džipurina in 
Stane škra:bar-Kljukec. 
Pohod AVNOJ je trajal petnajst dni. Bil je 
sestavljen iz pešačenja in prevoza. Pot je bila 
dolga čez tisoč kilometrov in od tega smo 
prepešačili dvesto petdeset km. 
že v Ljubljani je dobil vsak brigadir unifor
mo, dve srajci z našitki AVNOJ in ZMS -
eno temno modro za pohod .in drugo svetlo 
modro za bolj svečane priložnosti. 
20. julija smo se odpeljali iz Ljubljane z vla
kom proti Banja Luki. že med vožnjo se 
nam je ponudila prva priložnost, da smo se 
malo pobliže spoznali. Ob prepevanju in raz
govorih nam je vožnja hitro minevala. Z 
majhno zamudo smo pozno popoldne pri
speli v Banja Luko. Najprej smo si ogledali 
zelo lepo zgradbo doma JLA, potem pa smo 
se odpravili v vojaški center Petra Drapšina, 
kjer smo večerjaH in se seznanili tudi s pred
stavniki OK ZM BiH Banja Luke, ki so nas 
seznanili s svojim mestom in življenjem v 
njem. Banja Luka si po potresu še ni popol
noma opomogla, vendar že dobiva novo po
dobo. 
To je mesto mladih, saj jih je okoli štirideset 
tisoč. že sedaj ima vse srednje šole, veliko 
višJih šol in tri fakultete, jeseni pa bo po
stala univerzitetno središče. 
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Pred nadaljevanjem naše poti do cilja po
hoda- Jajca - smo si ogledali vojašlki cen
ter Peter Drapšin. Pod strokovnim vodstvom 
smo videli nekaj kabinetov centra in muzej, 
v katePem je ponazorjen kratek zgodovinski 
prikaz razvoja tankovskih enot v Jugoslaviji. 
V Jajcu smo prvič preizkusili naše znanje 
o postavljanju šotorov. No, preiz·kus smo 
r1.rbro prestali , t a,ko da smo čas, ki je bil na
menjen za urjenje te spretnosti, lahko vsak 
po svoje izkoristili. 
Tu smo imeli brigadno konferenco, na kateri 
je komandant v uvodu rpredstavil štab bri
gade in ocenil :prvi dan našega skupnega 
bivanja. Seznanjeni smo bili s programom 
izobraževanja, ki je bilo zgodovinsko in 1dej
no politično. Na svojo prvo sejo se je sestal 
tudi aktiv ZK, ki je štel 63 članov. Sledila je 
izvolitev sekretarja. Nadalje je bil poudarjen 
pomen komunistov, saj morajo biti prvi v 
ustvarjanju pristnih, tovari:š'kih medsebojnih 
odnosov in i:l'polnjevanju .poslanstva, ki ga 
ima pohod AVNOJ. 
V Jajcu smo 'praznovali dan vstaje sloven
skega naroda. V .kulturnem programu nam 
je mladinska fol!klorna skupina iz Jajca v pi
sanih narodnih nošah zaplesala in 12:apela. 
Naša kulturna skupina pa je sldendla pro
slavo z recitacijami. 
Popoldne smo si ogledali mesto in sta~bo, 
v kateri je bilo drugo zasedanje AVNOJ. Se
daj pa je to lepo urejen muzej. O poteku 
zgodovinskega zasedanja in o težavni poti 
sLovenske delegacije nam je govoril član slo
venske delegacije Janko Gregorčič. 
V Jajcu so se nam pridružili tudi trije mla
dinci, ki so nadaljevali z nami rpot elo Drvar
ja. 
22. julija pozno rpopoldne smo se poslovili od 
Jajca in se odpeljali z avtobusi do Livna, 
prispeli smo pozno zvečer, kajti imeli smo 
dalj-ši zastoj zaradi gradnje ceste Jajce-Liv
no. 
V Livnu so nas pričakali mladinci in nas 
povabi'li na družabni večer s plesom. Glede 
na to, da smo prispeli z zam~tclo in da nas 
je čakal naslednji dan :preceJ naporen del 
pohoda, se je tega srečanja udeležil le del 
brigadirjev. 
23 . julija smo se napotili peš proti Glamoču. 
Pot nas je vodila čez planino Cincar, ki je 
visoka okoli 2000 m. Drug za drugim v ko
loni smo premagovali strmo pot, lki se je 
vila pred nami. Da so nam kilometri hitreje 
minevali, smo :prepevali in hitro je minil čas. 
In že smo se spuščali na Glamočko polje. 
Tu smo imeli daljši počitek, kjer smo si po
tešili lakoto in žejo. Nato smo nadaljeval·i pot 
po travnikih vse do cilja, ·kjer naj bi se uta
borili. Malo pred Glamočem nas je že čakala 
motorizirana kolona in od daleč smo slišali 
glasbo iz našega radia. 
24. julija že :l'godaj zjutraj smo ·krenili z Gla
moča proti Poram. Daljoši postanek smo imeli 
pri spominskem .parku, urejenem v čast 
prvemu sekretarju SKOJ Ivi Loli Ribarju, 
kjer je naša kulturna skupina pripravila ne
kai recitacij ob odkritju spominske plošče. 
Naša plošča se je pridružila mnogim drugim, 
ki so že bile postavljene v spomin voditelju 
komunistične mladine. 
Sredi opoldneva smo prišli v vas Pore. Vašča
ni so nas z navdušenjem sprejeli in nam 
ponudili jančke, ·ki so jih naši kuharji pri
pravili za večerjo. 
Tu smo zopet izpolnili del našega programa 
izobraževanja. Imeli smo dvoje predavanj, in 
sicer o prvi ·pomoči in topografiji. 
V Porah je imel tudi naš :l'dravnik precej 
dela. Cela· vrsta nas je čakala z žuJ,ji na no
gah. Tisto popoldne je bilo ugotovljenih čez 
petdeset žuljev. Izkazalo pa se je, da jih je 
imel največ sam zdravnik . .Zvečer smo imeli 
ob tabornem ognju kratek ·kulturni program 
in dva skeča, ob katerih smo se do srca 
nasmejali. 
25. julija - pot, ki nas je ta dan vodila iz 
P6r proti Drvarju, j-e bila prijetna, saj smo 
hodili po travnati preprogi, le nekaj kilo
metrov pred mestom so se našim herojem 
noge zagrizle v asfalt, ostali pa smo se s ka
mioni LAND ROVER prepeljali po preosta
lem delu •poti. 
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Zgodilo se je, da je neka brigadiDka omagala 
na poti iz Por proti Drvarju. Svojega nahrbt
nika ni in ni mogla več nositi. Ker je bilo 
tovari-štvo v brigadi na višku, ji je priskočil 
na pomoč brigadir iz Jajca. Oclv:cel ji je na
hrbtnik in pogumno zakorakalnaprej. Z njim 
je hodil njegov rojak Mustafa. Po nekaj ki
lometrih se je kavalir :začel •pritoževati: »Čuj, 
Mustafa, težak je ovaj Slovenkin ranac. čini 
mi se da je pola kuče strpala u njega.« 
V Drvm~ju so nam nudili prenoči•šče v bara
kah in zopet smo se enkrat lahko pošteno 
umili. Zvečer smo naš prihod proslavili, se
veda !kot je navada pri Slovencih, ob žlahtni 
kapljici in pesmi, tako da smo opozorili 
Drvarčane na naš prihod. Vrh pa je pred
stavljalo kolo, 'ki smo ga zaplesali skupaj 
tudi z nekaterimi prebivalci tega gostoljub
nega mesta. 
V Drvarju smo ostali še ves naslednji dan. 
Ta dan smo posvetili podrobnejšemu spo
znavanju tega zgodovinskega mesta. Zjutraj 
smo si ogledali pečino Bastaci, kjer je tov. 
Tito prebil nekaj ·časa pred desantom na 
Drvar. Nato smo položili tudi venec pri spo
menilut padlih iz NOB. Tu nas je tov. Janko 
podrobneje seznanil s preteklostjo tega kra
ja. Zatem smo si ogledali dva filma: Desant 
na Drvar in Delovna a'kdja v Bosanski kra
jini. Obiskali pa smo tudi tovarno celuloze. 
Popoldne smo se napotili še do Titove pečine 
in si ogledali muzej. 
V Drvarju ·smo imeli drugo brigadno konfe
renco na našem pohodu. Splošna ugotovitev 
je bila, da je vse v najlepšem redu in mo
rala na vi<šku. Imeli smo tudi dvoje preda
vanj: o SLO in o komunističnem manifestu. 
Dan smo zaključili z večerom ob tabornem 
ognju. 
V Drvarju smo se poslovili tudi od naših 
kolegov iz Jajca. Eden izmed njih je pred 
odhodom •potožil: »Dosadili su mi oni stalni 
z:borovi: te ZJbor za večeru, te zbor za ručak 
i tako ·po šest puta dnevno. Kod nas je to 
jednostavnije. Jednom godi:šnje je skup bi
rača i sve se za čas riješi.« 
27 . julija smo se vsi veseli odpravili na že
lezniško postajo, kjer naj bi ča'kal tako ime
novani vla1k »Čiro«, kajti večina se nas še ni 
peljala z njim. Mislim, da smo vsi seznanjeni 
o zamudah vlakov Jž, vendar v Bosni o tem 
ničesar ne vedo, vsaj tako misHmo; zamudili 
smo vlak, kajti čiro je po naših urah odpeljal 
predčasno. In potem seveda nekateri zopet 
s kamioni, nekateri peš do Bosanskega Pet
rovca, od tam pa vsi peš do Medenega polja. 
Prišli smo precej utrujeni, kajti opoldansko 
sonce je močno pripekalo. Kljub utrujenosti 
smo po krajšem počitJku postavili šotore in 
uredili vse ostalo. Po kosilu pa smo imeli 
prosto do večera; zvečer smo imeli zbor, kjer 
je namestnik komandanta prebral dnevno 
povelje. Predali smo tudi prapor in dežurstvo 
naslednji četi. To se je sicer ponavljaJo vsak 
dan1. Po zboru je vsaka četa dobila svojega 
jančka ,ki smo ga sami spekli na ražnju. 
Zraven smo dobili iz kuhinje še paradižnik, 
papri,lw in lkl-uh, seveda tudi žeje nismo tl,pe
li. Ob pripovedovanju Janka in Albince o nju
nih cloživljajih iz NOB nam je čas ob ognju 
hitro minil in pozabljeni so bili vsi napor.i 
preteklega dne. 
28. julija nas ,je zgodaj zjutraj prebudil de
žurn i, seveda ·kot vsak dan je bila na vrsti 
najprej telovadba, potem umivanje, podira
nje šotorov in :l'bor za zajtnk. Po zajtrku spet 
zbor z nahrbtniki in odhod proti Bihaču. V 
mesto smo prišli pozno popoldne. Utaborili 
smo se ob reki Uni. Ta dan smo imeli ve
čerjo bolj zgodaj, tcvko da smo si še lahko 
oP·lP·dali muzej, kjer je bilo prvo zasedanje 
AVNOJ, in mesto samo. 
29. julija smo se iz Bihača odpeljali z avto
busi elo Otočca. Vmes smo se ustavili tudi 
na Plitvicah, ki smo si jih samo površno ogle
dali. 
V Otočac smo .pri:šli okrog poldne. Utaborili 
s·mo se v bližini mesta. Tu smo ime'li drugo 
sejo aktiva ZK. V več kot dveurni razpravi 
smo se pogovorili o problemih, s katerimi 
smo se srečevali na pohodu. Zvečer nam je 
OK ZM Otočac pdpravila družabno srečanje 
v domu JLA, kjer so obdarili veterane avnoj
skih pohodov. Kljub utrujenim in žuljavim 

nogam smo plesali in peli tja do 23. ure. 
Nekateri so poleg tistih žuljev od hoje še za 
·povrhu lmkšnega staknili od plesa. Pred od
hodom iz Otočca smo si v mestu ogledali 
muzej iz NOB in položili venec pri spomeni
ku padlih. Sonce je bilo že visoko, ko smo 
odšli iz Otočca proti železniš'ki postaji Lešče. 
Hoja je bila .precej naporna, kar se je videlo 
po tem, da jih je nekaj celo omagalo. Ob 
pomoči sotovarišev smo vsi srečno prispeli 
do postaje, ·kjer so naši kuharji že imeli go
tovo kosilo. Tu se nam je priključiJo osem 
mladincev iz Otočca, ki so nadaljevali pot 
z brigado do končnega cilja. Popoldne smo 
se odpeljali z vla:kom do kraja Generalski 
Stol. Od tu smo šli še nekaj kilometrov peš 
do toplic Lešče, kjer smo se utaborili. Tu 
smo spet imeli priložnost z.a namakanje in 
umivanje. 
30. julija nas je pot vodila iz Lešč proti Kol
pi. Tu smo se s prehodnimi čolni, kot med 
vojno, po skupinah prepeljali na slovenska 
tla. Pot nas je vodHa naprej proti vasi Sinji 
Vrh. že samo ime nam pove, da vas leži 
precej vi1seiko, in pošteno smo se okopali v 
lastnem znoju, preden smo prišli elo nje. 
Kljub utrujenosti smo prispeli v vas s pe
smijo Slovenci kremeniti. Tu so nas pozdrav
lj ali domala vsi vaščani od najmlajših do 
najstarejših. Otroci pa so nas obdarili s cvet
jem. Pri•pravili so nam tudi malico in pija
čo, ki nam je še kako prijala. V pogovorih 
z domačini smo zvedeli mnogo zanimivega 
o sami vasi. 
Po večurnem počitku smo se od tu napotili 
v Vinico. Utaborili smo se v kampu. Nasled
nji dan smo ostali ·še v Vinici. Imeli smo spet 
predav•anja. Naš zgodovinarski svetovalec tov. 
Janko nam je orisal, s pomočjo zemljevida, 
letošnjo .pot brigade AVNOJ in jo primerjal 
s potjo slovenskih delegatov na drugo zase
danje AVNOJ. Ogledali smo si tudi rojstno 
hišo pesnika Otona :župančiča. Pred hišo 
smo imeli tudi kratek kulturni program z re
citacijami. Popoldne pa so četne nogometne 
ekipe preizkusile svoje moči in znanje v ma
lem nogometu. 
2. avgusta smo se s kamioni 'prepeljali do 
črnomlja. Tu smo položili venec pri spome
niku padlih iz NOB. Se'kretar OK ZK nas je 
seznanil z razvojem Bele Krajine in črnom
lja po vojni. Povedal nam je tudi, koliko 
trpljenja so prestali prebivalci teh krajev 
med vojno. Ogledali smo si tudi dva filma 
o življenju v naravi, v dvorani, kjer je bil 
zbor slovenskih poslancev. 
Nato smo odšli peš nekaj kilometrov ven iz 
črnomlja, kjer smo se ustavili še pri nekem 
spomeniku in poloibili venec. Tu v bl,iž.ini nas 
je čakala motorizirana kolona in seveda ku
hm-ji s kosilom. Med kosilom se je vlil dež, 
kar nam je kar prijalo po toHkih vročih 
dneh. 
V preostalem delu poti do Planine pri Se
miču smo po četah preizkusili znanje o to
pografiji in orientaciji. Cilj nam .ie bil znan, 
vendar .ie bilo treba poiskati štiri kontrolne 
točke . V Planini pri Semiču smo se utaborili 
in zaključili bolj neuspeli kot uspeli orien
tacijski pohod ob tabornem ognju. 
Naslednje ~jutro smo odšli iz Planine pri Se
miču proti Kočevskemu Rogu. Pot naše bri
gade se je počasi bližala h koncu. Ogledali 
smo si partizansko bolnico Poclhrast, položili 
venec padlim iz NOB na grobišču in; nada
ljevali pot v Bazo 20. Tu nas je Janko Gre
gorčič seznanil, kako pomembna je bila 
BAZA 20 med NOB. Menda smo bili mi prvi, 
ki smo ·po vojni pres·pali v teh barakah. Se
dem deklet so nas odredili v barako št. 3, 
kjer je med vojno prebival tudi IO OF. Ba
raka stoji v majhni dolini, okoli in okoli pa 
so same skale, tako da si .io komaj na'Šel. 
Nikakor se nismo mogle odločiti, da bi pre
spale v baraki, in raje smo se kar pred njo 
stlačile vswka v svojo spalno vrečo in, koli
kor je katera mogla, je tudi malo zadr~mala. 
Sicer rpa je noč hitro minila in ob 3.30 uri 
smo bili že ysi pokonoi, nakar smo odšli do 
Dolenjskih Toplic, kjer smo zaključili pohod 
brigade AVNOJ 74. 
V nedeljo smo se še zadnjikrat sestali na 
brigadni konferenci, na kateri je sekretar 
ZK podal politično oceno tega pohoda, pogo-



vorili smo se o pomanjkljivostih letošnjega 
pohoda in, kaj je treba izboljšati do nasled
nj ega. V celoti pa je pohod uspel. 
Zvečer smo imeli slovesen zaključek, kjer 
nas je pm:dravil tudi sekretar RK ZMS Zde
ne Mali. 
Po večerji smo •plesali pozno v noč, kajti nič 
več se ni bilo treba bati naslednjega dne -
pohod je bil za nami. . . . . 
Naslednje ~utro smo se odpelJali proti LJ\1-b
ljani. Ustavili smo se še v žužemberku, kjer 
smo položili venec ·pri spomeniku padlih iz 
NOB in nato nadaljevali pot do Ljubljane. 
V domu JLA smo se še zadnjič vsi skupaj vi
deli pogovarjali in sledilo je slovo, ki po 
pet'l.;ajstih dnevih skupnega tovarištva ni bilo 
lahko. 
Pohod, ki sem se ga udeležila letos tudi jaz, 
je bil zame velika čast in na.j'J;>olj neposrede~ 
stik z našo slavno revoluCIJO. Tega ne b1 
moglo posredovati nobeno predavanje, nobe-
na knjiga in noben film . J. L. 

Mladinska 
delovna 
akcija 
"Kozjansko 
1974" 

Naj vam malo opišem, kako je bilo v brigadi 
Kozjansko 74. .. . 
Iz tovarne usnja šmartno sva se pnJavlla 
dva, to je Zvonko PRIJATE.LJ i_n Ra~ov~n 
SKUBIC. Odhod v brigado Je b1l 29. JUmJa 
letos. V Litiji sva se pridružila še ostalim, 
tako da nas je bilo iz litij ske občine kar 
osem. 
Peljali smo se z vlakom do Celja, potem pa 
z avtobusom do končne postaje. Tam pa s~o 
se pridružili ostalim v brigadi.. Zv.onk<? lil 
jaz sva bila. do~eljena š_Iand~ov1 bngad1. . 
Dnevni red Je b1l tale ZJUtraJ ab 4 h ystaJ.a
nje, telovadba je bila prva, potem um1v__anJe1 
potem je bilo dviganJe zastave ob dl'zavm 
himni, nato pa zajtrk. 
Po zajtrku takoj na avtobus in že s~no.se o~
peljali na delo':išče v 18 kri?- <:JddalJem ·kr aJ. 
Tri četrtine pot1 smo se pelJal~ ~ ~vto!;:n~som, 
ostali del poti pa smo morah 1t1 pes lil to 
vsak dan. Delovni čas je bil od 6. do 13. ure. 
Naša brigada je kopala javke z~ _vodovod: 
Prvi teden je bilo zelo naporn?. B1h smo v~1 
žuljavi, odrgnjeni in potolčem. Ker sem b1l 
bolničar sem imel dosti dela, da sem vse ob
vezoval. 'Potem smo se utrdili in ni bilo več 
težav. Kljub temu pa je bilo delo naporno, 
ker je bilo zelo kamnito območje . . 
Popoldne smo bili prosti ali pa so b ilt; krat
kotraj n,e zabave s s:portom. Pomagah smo 
tudi t istim, ki nrso zmogli težkega dela in so 
bili pomoči najbolj potrebni. 
Na dan 4. julija - na Dan borca smo šli na 
proslavo v Sevnico. 
Ker pa je bila nedelja prost dan,. smo se 
odpravili na izlet v sosedno republiko. Poln 
avtobus brigadirjev, ki so vso pot pre~e
vali, se je najprej ustavil v rojstnem kraJu 
našecra maršala Tita v Kumrovcu. Nato smo 
se odpeljali v Stubico, kjer smo si ogledali 
veličasten spomenik kmečroih puntarjev ter 
občudovali lepo okolico spomenika in lik 
Matije Gubca. Pozno popoldJ?e pa. Sl!;IO se 
vrnili v šentvid. V torek, to Je 16. JUliJa, so 
brigadirje šlandrove brigade obis1kali pred
stavniki druž:beno političnih organizacij iz 
n jihovih občin. 

Zbrali so se predstavniki SZDL, zveze sin
dikatov ZZB ZM in ZK iz Kočevja, Litije, 
Locratca', Vrh~iike in Domžal. Ogledali so si 
na;elje, predvsem pa jih je zanimalo, kako 
živijo in d elajo b r igadirji iz njihovih občin. 
Po ·kratkem postanku v naselju so se z av~ 
tomobili napotili na delovišče brigade, k1 
koplje vodovod v Zdolah. Tu so se lahko na 
kraju samem prepričali, kakšno je delo na 
deloviščih . 

V sredo, dne 17. 7. 1974 sta nas obiskala pred
sednil< republiškega izvršnega sveta inž. An
drej Marinc in sekretar ZK Slovenije Franc 
š etinc. Naše prvo srečanje z njima je bilo 
prisrčno . Oba sta se zelo zanimala za delo 
v bricradi, za kulturno in družbeno politično 
življe'i'Ije brigadirjev. Tov. Marinc je v kraj
šem govoru poudar il, da moramo mladinske 
delovne akcije razvijati in širiti še na druga 
nerazvita področja v naši republiki. Mladi na 
ta,kšnih akcijah spoznavajo, da so nekomu 
potrebni, da· se v zelo kratkem ?asvu vidijo 
plodovi 111jihovega dela. Na koncu J.e s~ doc!-al, 
da brigadno življenje za mlade l.]ud1 vehko 
pomeni, saj tu spo'znavajo, da so člani ve
like družbe, v kateri je pomembna vloga vsa
kega posameznega člana. 
Minilo je tri tedne in vrniti sva se morala 
domov. Z veseljem in zavestjo, da sva tu na 
Kozjanskem pomagala prav tistim, .ki so naše 
pomoči najbolj potrebni. 
Zadovoljen sem tudi s •prebivalci Kozjanske
aa ki so nas sprejeli kot svoje; zato zaslu
žjj'o, da so bližje svetu in da ž:ivijo v b_oljših 
pogojih kot sedaj, saj s~ .dobro sp.omlilJam 
Titovih besed: »Ne odhaJaJte s KozJanskega, 
dokler tu ne bo urejeno!« 

Pripravili 
smo 
kole/ici jo 

R. s. 

V tem sestavim bi r ad predstavil elel dejav
nosti ra.zvojnega oddelka v usnja rni šmart
no, ki je vezan na pripravo ~olekc~je (zbirke), 
oziroma na pripravo prmzvodn]e nasploh. 
Za razliko od tako imenovanih »finalistov« 
v okviru OZD IUV teče pdprava kolekcije 
v usnjarni morda bolj umirjeno, toda nič 
manj zahtevno, v končni stopnji pa vvsekakor 
bolj določno, ker so nagrade za uspesno delo 
hitro pridobljene v obliki naroč~l z.a obr~t, 
ustvarjalci in oblikovalci ·pa naJdej~ svoJe 
zadovoljstvo in nagrade takrat, ko Je pro
izvodnja v okviru načrta čim bolje izvedena 
z us·pešnimi arHkli. 
Kolekcija v pravem smislu se izdeluje dva
krat letno, in sicer po sezonah pomlad - po
letje in jesen - zima. Tako v juliju - avgu
stu pripravljamo že kolekcijo za ·pomlad -
poletje. To je 'kolekcija, ki je vezana na pro
gram čevljarskih tovarn doma, posebno .. pa 
se občasno pojavijo še potrebe po kolekciJah 
za posamezne večje ·ku:pce ali za izvoz. c.a
sovno obdobje med pnpravo obeh glavmh 
kolekcij pa je večinoma dodobra i:ZJpolnjeno 
s posameznimi povzorčenji iz starega ali no
vega programa in z delom pri ŠitJ:diju obstv~
ječega tehnološkega postopka, OZiroma s Cl
sto razvojnimi zadevami. 
In sedaj nekaj o samem poteku dela pri pri
pravi kolekcije. 
Ideja za posamezne artikle je običajno pr~
nesena bodisi od enega aJ.i drugega naročm-

Pripraviti ustrezen vzorec usn ja je odgovor
na naloga tehnologa 

ka oziroma posledica raznih sejmov in raz
st~v. Ker smo udeleženi praktično na vseh 
evropskih sejmih, temu sledimo tudi san~i in 
se tako prej srečamo, s~j so nove .s.tvan po 
sejmih takoj v obdelav1. V ·kolekciJah tako 
morda ni veliko čisto - čisto našega v pra
'~em smislu oblikovanja, ker so po idejah 
glede učinkov in videza usnja npr. Italijani 
praktično ll!eclosegljivi. Pri. ~upcih .P~še~a 
usnja pa je močno zakorenmJt;no mi~lJenJe: 
da so najboljše ideje od zunaJ, kar Je bolJ 
ali manj· posledica naše oko~nosti in nede
javnosti v preteklem obdobJu pa . tem .P?
dročju . Končnro pa je sploh vprasanJe, k~J Je 
enostavneje - pripraviti nov izdelek ah pa 
ga p8snen1ati, oziroma približati svt; izvirnik~l 
po vseh zahtevah, kot so b~r~a, ucmek, ?Pri
jem usnja in podobno. KaJ je treba pnpra
viti, je torej vsaj delno jasno, ostalo pa s~ 
obdeluje in se študirajo inačice. V eni s~z:OI?-1 
se pripravijo npr:. za enega ~upca. po stirJe 
artikli v dveh ah treh debelmah m v S do 
12 barvah. 
Od vsakega artikla s~ naj'prej pripravi po. en 
vzorec in temu •pravimo, ela se dela na ttpu 
artik1a. Ob tem postopku morajo tehnologi 
jmeti stalni stik z izdelovalci vzorcev .in razvo
jem v čevljarnah. Nis·o redki primeri, da ~e za 
izdelavo tipa porabi več časa, kot kasneJe za 
vse ostalo. Tip se tako pripravi za vse artikle. 
Naslednja stopnja je po osvojenem tip~l izde
lati po en do dva kosa v vseh zahtevamh bar
vah in debeldnah. Ce je bila roka srečna, kot 
pravimo, je prvi krog. štafe~e končan. Y. čt;v
ljarnah se iz tako pnp_ravlJene ko.lek;CIJe Iz: 
dela dvoparska kolekciJa za prvo 1ZJb1ro. Pn 
tej izbiri pride še do posameznih popravkov, 
lahko do redukcij barv, vsekakor pa se stvari 
obi·čajno bistveno ne menjajo. 
V naslednji stopnji ali drugem krogu pa se 
elela večja oziroma polindustrijska količina 
- običajno po 20 ali 30m' za pr1pravo tako 
imenovane potniške kolekcije. Pri tem delu 
se prakt~čno . . prvič sr~čata t~div_Proizvocln_j__a 
in razvoJ, oztroma pnprava rz c1sto prakttc
nega razloga, ker so k.oličine. za laborato~ij 
prevelike, za pro~zv<?dn]o pa s1ce~ zelo maJh
ne, obenem pa, ce 1zpustnno naCI:t, ~elo do
brodošle, ker se tako proizvodnJa 1z prve 
roke sreča že z artikli in stopnjami, ki bodo 
kmalu na vratih. V tej stopnj.i vodijo dda obi
·čajno skupaj de.lavci v p~zvoju in OJ:?~rat.ivci. 
Razvojni delavCI prenasaJo tehnologiJO --:- .so 
inštruktorji, operativci pa dela spremlJajo; 
in nemalokrat se •pojavijo zanimiva soočel!ja, 
ker so razvojni delavci radi čisti tehnolog1 -
pred operativci pa so jasno :še s.trojne .zmog
ljivosti načrt strokovnost IZVajalcev m po
dobno.' V kor'tčni stopnji mora biti artikel 
izdelan tako, ela ustreza, tehnologi in ope
rativci pa so bogatejši za izkresano najboljšo 
inačico. 

Poglejmo še, kaj predstavlja količinsko. t~ka 
kolekcija samo za enega kupca: 4 artlkh -; 
dveh debelinah in samo v 6 barvah, v vsak1 
pa poprečno po 25 m' 
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4 X 2 x 6 X 25 = 1200 m2
, temu prištejemo 

še iZJdelavo tipov, to je: 
4 X 2 X 6 X 4 = 192m2 ali skupaj 1392 m2

• 

To pa je že kar spoštovanja vredna številka, 
pomnožiti pa jo moramo vsaj še z 2 glede 
na ostale kupce oziroma interesente. Mislim, 
da je samo po sebi umevno, da razvoj pri 
tem delu stalno sodeluje z nadzorno službo, 
ker morajo izdelki ustrezati tudi pravilom 
za usnje in je nemalokrat potrebno veliko 
sprememb in popravkov, da ima izdelek tudi 
pri pregledu vizo za tržišče. 
,Pri pripravi kolekcije je treba upoštevati 
predvsem: 
- surovinsko osnovo v določenem obdobju 
- strojne zmogljivosti 
- možnost nabave in cene posamezndh ma-
terialov - kemikalij in pa 
celovitost programa, ker bi bilo preenostav
no, če bi npr. iZJdelovali lahko samo anilin, 
pa čeprav samo iz najbolJših kož. Posebne 
zahteve na usnju po pravilu potegnejo za 
seboj tudi nabavo novih strojev ali naprav, 
ker strojna industrija sledi končno tudi 
modi, dostikrat pa je še celo novi stroj vo
dilo za nove učinke (npr. tiskanje ali razni 
deseni plošč). 
No, delo še ni končano ali vsaj ne končano 
v celoti. Delu razvoja mora v stopnji pri
prave kolekcije slediti tudi priprava proiz
vodnje, ki bo že jutri pred tem, ela bo treba 
proizvodnjo tudi razpisati. Skrb so ji pred
vsem kemikalije oziroma pomožni materiali 
in pa ključi razreza, kot jim pravimo, ali ko
liko bo katerega artikla iz posameznih vrst 
surovine, v nadaljnjem pa že kalkulacija iz
delim do lastne cene. 
V razvoju je seveda cela zadeva arhivirana, 
opisani so tehnološki postopki, odrezani so 
vzorci vseh vrst, priložene so analize usnja 
in klekoija je pod streho. Razvojnemu od
delim smo razmeroma skopo odmerili de
lovni prostor in možnosti za elelo, tako da 
z večino strojnih operacij gostujejo v sami 
proizvodnji, kar vsekakor obema zmanjšuje 
proizvodnost pri delu. 
Mislim, da je dela pri razvoju, kolekcijah in 
povzorčenjih toliko, ela bomo v okviru OZD 
IUV v bližnji prihodnosti primorani razmiš
ljati o skupnem razvojnem inštitutu in obra
tu za izdelavo kolekcij in vzorcev, ker bi 
nam taka organizacija pomenila predvsem 
specializacijo in delitev dela ter boljši izko
ristek strokovnjakov, posameznim TOZD pa 
dobro pripravljeno proizvodnjo. 
Na koncu bi rad poudaril še to, česar se 
mnogi ne zavedajo, da je uspešnost same 
proizvodnje še kako odvisna od dobro pri
pravljenih kolekcij in da tudi strokovna 
skupina v razvoju daje velik prispevek k 
uspehu obrata kot celote. 

M.J. 

Izvajanje zaključnih del na novem nujno po
trebnem obratu družbene prehrane za delav
ce TOZD usnjame Vrhnika in SSS 
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/(ako smo 
poslovali 
v juliju 1974 

PROIZVODNJA 

TOZD usnjama Vrhnika 
u~njarna izdelano 260.546 m 2 usnja 
ščetinama izdelano 5.686 kg sort. ščetin 
konf. usnja porabljeno 4.468 m 2 usnja 
usnjena 
galanterija porabljeno 2.312 m 2 usnja 

TOZD usnjama šmartno 
usnjarna izdelano 60.144 m 2 usnja 
krznarna iZJdelano 15.379 m 2 usnja 
krzn ena 
konfekcija porabljeno 1.848 m 2 krzna 
usnjena 
konfekcija porabljeno 5.369 m 2 usnja 

TOZD tovarna usnja šoštanj 
usnjarna izdelano 93.458 m 2 usnja 

izdelaoo 70.056 kg usnja 
usnjena . 
konfekcija porabljeno 3.910 m 2 usnJa 

TOZD IGRAD 
opekama izdelano 763.050 opečnih enot 

FAKTURIRANA REALIZACIJA 
TOZD usnjarna Vrhnika N din 43.929.893 
TOZD usnjania šmartno N din 12.423.565 
TOZD TUš N din 7.049.400 
TOZD IGRAD N din 3.177.478 
TOZD trgovska mreža N din 12.404.272 
TOZD maloprodaja N din 668.286 

SkupajNdin 79.652.894 
IZVOZ - dolarjev 
TOZD usnjarna Vrhnika 
TOZD usnjarna šmartno 
TOZD TUš 

$ 860.690 
$ 71.497 
$ 266.955 

Skupaj~199.142 

Zemeljska dela na gradbišču za novo ope
kamo so v polnem teku 

celotni dohodek 
porabljena sredstva 
dohodek 
ostanek dohodka 
pogodbene obveznosti 
zakonske obveznosti 
osebni dohodki 

šTEVILO ZAPOSLENIH 
TOZD usnjarna Vrhnika 
TOZD usnjarna šmartno 
TOZD TUš 
TOZD IGRAD 

1152 oseb 
581 oseb 
577 oseb 
285 oseb 
109 oseb TOZD trgovska mreža 

TOZD maloprodaja 
Skupne strokovne službe 

24 oseb 
98 oseb 

Skupaj 2826 oseb 

Obračun 
I. polletja 
1974 

P.G. 

že ob zaključku prvega četrtletja smo ugo
tavljali, da so rezultati v vsej usnjarski pa
nogi slabši od prejšnjega leta. 
Strojne naprave so bile slabše izkoriščene, 
zato se je proizvodnja zmanjšala. Blaga ni 
bilo mogoče prodati na domačem tržišču, 
ker je končno obclelovalna industrija močno 
uporabljala usnje iz uvoza, čeprav to usnje 
ni bilo niti cenejše, niti boljše kakovosti kot 
domače. Zaloge nedokončanih in gotovih ,iz
delkov so zaskrbljujoče narasle, kar je po
vzročilo slabšo vezavo sredstev in še poslab
šalo likvidnost. Napovedi, da bodo rezultati 
v II. tromesečju še slabši, so se uresničile. 
Nezadržno naraščanje cen pomožnim in re
žijskim materialom je močno pripomoglo k 
slabšemu rezultatu, saj so se cene dvignile 
poprečno za več kot 40 Ofo. 
Nestalno trgova111je z usnjem in surovimi ko
žami je tudi na zahodnem tržišču povzročilo, 
da so zmanjšale proizvodnjo mnoge tovarne, 
oziroma so celo prenehale delati. 
Lahko bi rekli, ela je letošnje leto eno naj
težjih po vojni za celotno usnjarsko indu
strijo. Naše podjetje ima sicer v primerjavi 
z mnogimi iz te panoge celo dober položaj, 
čeprav smo dosegli letos dosti slabši rezultat 
kot prejšnja leta. 
Iz cleHtve dohodka vidimo, da je celotni do
hodek v primerjavi s prejšnjim letom pora
stel za 17 Ofo, istočasno pa so porabljena 
sredstva, zakonske in pogodbene obveznosti 
ter osebni dohodki še bolj porasli, seveda na 
račun ostanka dohodka, ki letos ne dosega 
Najbolj so se povečale zakonske obveznosti 
(za 127 Ofo). To so vodni prispevek, prispevek 
za mestno zemljišče, prispevek za Bosansko 
krajino, dodatni prispevek za socialno zava
rovanje, prispevek za zaposlovanje, prispe
vek za financiranje republiške izobraževalne 
skupnosti, prispevek za financiranje republi
ške raziskovalne skupnosti, prispevek za te
kočo valorizacija pokojnin ,republiški davek 
iz dohodka itd. 
Seveda so vplivale na slabši finančni rezul
tat poleg vseh stroškov, o katerih smo že 
govorili, tudi nižje prodajne cene, ki smo jih 
dosegli pri letošnji prodaji. Tako smo zabe-

I. poll. 197.3 I. poli1974 indeks 
v tisoč N din 

450.817 528.244 117 
345.177 423.541 123 
105.640 104.703 99 
44.302 21.090 48 
10.419 11.745 113 
6.628 15.037 227 

44.291 56.831 128 



ležili letos pri svinjskem usnju za prek 6 din 
nižjo ceno pri m2

, pri govejih izdelkih pa 
celo za 30 din. 
Na znižanje poprečne prodajne cene je vpli
vala tudi izbira proizvodnje in pa kakovost 
usnja, ki se izraža v poprečnih asortimentih. 
Boljših artiklov, to je predvsem velur za 
oblačilne in obutvene namene, napa in lak 
usnje, smo imeli lani 78 Ofo, letos pa le 69 Ofo. 
Da je to razmerje bistvene važnosti, nam 
takoj pove primerjava prodajnih cen. Pri 
boljših artiklih je prodajna cena prek 100 din 
za m 2

, pri slabših artiklih (podloga) pa je 
prodajna cena okrog 70 din za m 2

• Medtem 
pa so proizvodni stroški za obe skupini sko
raj enaki. 
O sami kakovosti svinjskega usnja je bilo 
v teku leta precej razprav. Rezultati pa ka
žejo, da je kakovost izdelkov res slabša, bo
disi že zaradi same surovine ali pa tudi za
radi napak v proizvodnem postopku. 
še občutneje se je izbira poslabšala pri pro
izvodnji svinjskega usnja v Tovarni usnja 
šoštanj. Velurjev oziroma boljšega usnja je 
le dobrih 52 Ofo. Poleg tega pa se je poslab
šala tudi poprečna izbira ment velurjev. Te
mu primerno je bdla dosežena tudi nižja 
prodajna cena, oziroma finančni učinek po
slovanja. 
O problemih proizvodnje svinjskega usnja v 
TUš je bilo dosti razprav, bodisi v obratu sa
mem ali na ravni podjetja, vendar se sta
nje še ni kaj prida popravilo. 
Proizvodnja svinjskega usnja v obeh obratih 
(na Vrhniki in v šoštanju) je skoraj na isti 
ravni lmt lani, prav tako tudi proizvodnja 
krzna in sortiranih ščetin. Proizvodnja usnje-

proizvodnja svinjskega usnja m 2 

proizvodnja govejega usnja m 2 

proizvodnja govejega usnja kg 
proizvodnja ovčjega krzna m2 

proizvodnja sortiranih ščetin kg 
proizvodnja opeke - v opeč. enotah 
poraba usnja v lastnih obratih m 2 

poraba krzna v lastnih obratih m2 

celotni dohodek industrije din 
celotni dohodek trgovine din 
skupaj din 

ostanek dohodka din 
podjetniška akumulacija din 
stopnja akumulacije na cel. dohodek 
stopnja dobička na cel. dohodek 

Izvoz v dolarjih 
število zaposlenih 
Poprečni OD na zaposlenega na mesec 

ne konfekcije (na Vrhniki, v šmartnem in 
šoštanju) se je močno povečala. Porabili so 
25 °/o več usnja kot lani v istem času. Tudi 
finančni učinek usnjenih konfekcij ni slabši 
od lanskega leta. Obrat usnjene galanterije 
v Ljubuljani zmanjšuje proizvodnjo. Močno 
se namreč občuti ši:bkejša kupna moč doma
čih kupcev, v izvoz pa ne uspemo prodreti 
s kakšnimi večjimi količinami. 
Tudi pri izvnzu naših izdelkov nismo dosegli 
lanskih rezultatov. Kljub vsem naporom je 

»Akrobati« urejujejo zunanjost TPP in krzna
rije v TOZD usnjarna šmartno 

letos izvoz manjši za 480.000 dolarjev, kar 
pomeni 7 ~/o. 
V ostali dejavnosti, to je opekarska in grad
bena dejavnost, ter trgovski mreži na veliko 
in malo, so re:cultati taki kot pri usnjarski 
dejavnosti. To se pravi, da je celotni dohodek 
sicer porastel, še bolj pa so se zvišali stroški 
in ostanek dohodka je le polovica lanskega. 
Oglejmo si nekaj podatkov za celo podjetje 
v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta: 

I. poll. 1973 I. poll. 1974 indeks 
1.900.574 

470.808 
264.626 

99.347 
45.353 

2.603.955 
102.679 
13.256 

347.013.166 
76.804.064 

450.817.230 

44.302.461 
57.741.053 

10,7 
13.9 

7.095.901 
2.778 
1.951.64 

1.804.428 
475.889 
344.043 

99.789 
46.232 

3.007.499 
124.052 
10.670 

416.537978 
111.706.495 
528.244.473 

21.090.276 
34.498.543 
4.5 
7.3 

6.614.222 
2.817 
2.272.31 

95 
101 
130 
100 
102 
116 
121 

81 

111 
145 
117 

48 
60 
42 
53 

93 
101 
116 ·-Iz vsega tega sledi, da bo treba v drugi po-

lovici leta izvesti vrsto ukrepov. Nujno je 
treba povečati količinsko proizvodnjo, po
praviti izbiro proizvodnje in kakovost. Na
dolmaditi je treba izvoz, da bomo dosegli 
vsaj lansko raven. Glede vprašanja stroškov 
je treba akcijo varčevanja na vseh področjih 
zelo resno izvesti. Nujno je tudi, da se sklene 
samoupravni sporazum o cenah med usnjar-
sko industrijo in predelovalci. P. G. 

ProdaJne možnosti 
do konca 
letošn} ega leta 

Na osnovi pregleda prejetih naročil in dogo
vorov za dobave naših izdelkov v prihodnjih 
mesecih lahko rečemo, da je povpraševanje 
po našem usnju in usnjenih izdelkih tako na 
domačem kot na tujem tržišču ugodno. 
Računamo torej, da so prodajne možnosti za 
tekoče leto zadovoljive tako po količinah kot 
po izbiri. Seveda pa se kažejo pri tem tudi 
določene posebnosti. če analiziramo možno
sti prodaje svinjskih podlog kot množičnega 

artikla, potem lahko ugotovimo, da je v po
rastu povpraševanje po svinjski anilinski 
podlogi, da pa je povpraševanje po plastični 
podlogi ostalo na isti ravni. Ustaljene so tudi 
možnosti prodaje safiana, znojnic teh poliz
delkov iz teh dveh vrst usnja. Prodaja obla
čilnega velurja na domačem trgu je prav 
tako ugodna. Povpraševanje za usnjeno kon
fekcija iz svinjine na svetovnem tržišču je 
še zmeraj zelo močno. 
Jugoslovanska industrija obutve še vedno do
bavlja velike količine čevljev v :cahodne de
žele. Izbira čevljev obsega tudi izdelke iz 
laka, zato je računati, da bomo imeli tudi 
ustrezna naročila za goveji in juneči lak. Pri 
tem ne moremo mimo dejstva, da smo imeli 
v prvi polovici letošnjega leta s kakovostjo 
laka velike težave, kar povzroča zastoje pri 
prodaji tega artikla. Močno pa je povpraše
vanje po vseh drugih vrstah govejega usnja 
za obutev. 
Kakor je poznano, gre velika večina oblačil
nega in obutvenega velurja v izvoz. Z okvir
nimi naročili imamo pokrite vse količine do 
·konca leta, zato računamo, da ne bo prišlo 
do zastojev pri prodaji . . Probleme imamo 
predvsem pri nas doma zaradi neizpolnjeva
nja dobavnih rokov in zaradi kakovosti ozi
roma nizke sestave asortimentov. Ob ugoto
vitvi, da je povpraševanje po naših usnjenih 
izdelkih močno, bi bilo normalno povišati 
cene tem artiklom. Te možnosti pa kljub 
vsemu nimamo zaradi vedno močnejše kon
kurence ponudnikov iste vrste usnja in usnje
nih izdelkov. To so proizvajalci iz Madžarske, 
Bolgarije, Daljnega vzhoda, Južnoameriških 
držav, pa tudi proizvajalci iz Evrope in ZDA. 
Upoštevati je treba tudi dejstvo, da je usnje
ne izdelke, predvsem usnjeno konfekcija, 
možno prodati le, če so cene dosegljive konč
nim odjemalcem, saj vemo, da kupna moč 
kupcev ·pada ne samo pri nas, ampak tudi 
v razvitih industrijskih deželah zahodnega 
sveta. · 
V zadnjih mesecih se je poboljšala prodaja 
svinjskega oblačilnega velurja v Angliji, kjer 
je bil ob koncu lanskega leta popoln zastoj 
prodaje te vrste usnja. Ponovno smo sklenili 
pogodbe za izvoz tudi vseh količin plastifici
ranega govejega cepljenca, ki ga lahko izde
lamo do konca leta. Tu moramo zopet pou
dariti važnost kakovosti in rokov dobav, če 
se hočemo obdržati kot stalen dobavitelj tega 
izdelka pri našem inozemskem partnerju. 
Upoštevajoč vse elo sedaj navedene ok·olno
sti, lahko trdimo, da so prodajne možnosti 
glede količin in izbire ugodne, da pa so cene 
usnju relativno nizke in da ni mogoče dose
gati višjih cen prav zaradi svetovne denarne 
in splošne krize in pa v določenih primerih 
tudi zaradi ostre 'konkurence drugih dežel. 
Storiti moramo vse, ela bomo z boljšo orga
nizacijo proizvodnje, boljšim sestavam asor
timentov - to je z boljšo kakovostjo in 
z bolj ekonomično proizvodnjo nasploh, pre
magali težave, ki se nam pojavljajo z rela-
tivno nizkimi cenami. R .K. 

TOZD usnjarna šmartno V SKLADiščU 
POMOžNEGA MATERIALA 
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Iz dela 
komisije za 
ureditev 
sistema . . 
nagraJevanJa 

Kljub poletju in času ~opustov j~ eden gl_av
nih problemov, o katenh se v nasem podJet
ju največ govori, novi samoupravni spora
zum o osnovah in merilih notranje delitve 
sredstev za osebne dohodke v IUV, oziroma 
o novem pravilniku o osebnih dohodkih. Ve
liko je bilo kritike zar.adi d_ela komi_sij~ za 
ureditev sistema nagraJevanJa, zaradr nJene 
počasnosti, nepravičnosti ipd. Kritika, če je 
umestna, je vedno dobrodošla, saj pokaže 
na marsikatero napako in pomanjkljivost. 
Da bi nekako odgovorili na vse sprejete pri
pombe in na splošno kritiko, ki jo je komi
sija deležna, komisija meni, da je dolžr~a d~ti 
nekaj pojasnil in upa, da bodo ta PC?Jasmla 
marsikateremu pokazala, da vse pnpombe 
in vsa kritika le niso bile povsem upravičene. 
Komisija je bila imenovana na seji odbora 
za medsebojna razmerja 3. novembra 1973. 
Njena naloga je bila pripraviti predlog sa
moupravnega sporazuma o osnovah in me
rilih notranje delitve sredstev za osebne do
hodke. V delo je vključila tudi zunanje so
delavce in v marcu pripravila prvi osnutek 
tega samoupravnega sporazuma. V začetku 
aprila je na svoji seji sklenila, da se hkrati 
s samoupravnim sporazumom uveljavijo tudi 
nove osnove po delovnih mestih ter nova 
opredelitev delovnih mest. Konec maja je bil 
komisiji predložen prvi osnutek opredelitve 
delovnih mest v skupine, za katero je že ko
misija menila, da je nesprejemljiva in jo je 
zavrgla ter sploh ni šla v javno razpravo. Na 
komisiji pa je bilo sklenjeno, da se obliku
jejo nekakšne podkomisije v širšem sestavu, 
ki naj bi skušale objektivno razvrstiti delov
na mesta v skupine, upoštevajoč pri tem te
žavnost, odgovornost, delovne pogoje in po
dobne dejavnike. Pravilno razvrstiti delovna 
mesta, zlasti tako, da bi bili vsi zadovoljni, 
je težko, vendar pa so se podkomisije in ko
misija trudile zavzemati čim cbjektivnej.ša 
stališča. Predloge podkomisij je komisija 
pregledala in uskladila med TOZD in skup
nimi strokovnimi službami ter tako priprav
ljen osnutek dala v javno razpravo. Pr.ipom
be, ki so prihajale na njen naslov, je komi
si.ja pregledala in ugotovila, da si marsikdo 
napačno razlaga spremembe v načinu oce
njevanja delovnih mest. Zato bi na kratko 
pojasnili bistvene spremembe, pri tem pa 
je treba poudariti, da je del dohodka, ki je 
·namenjen za osebne dohodke, dogovorjen v 
samoupravnem sporazumu naše panoge in v 
primeru, če ga prekoračimo in s tem kršimo 
samoupravni sporazum, moramo plačati da
vek v republiški sklad skupnih rezerv, razen 
tega se moramo zagovarjati kot kršitelji sa
moupravnega sporazuma. Tega naj bi se vsa
kdo zavedal ·pri postavljanju svojih zahtev. 
V dosedanjem sistemu je bila zelo sporna 
oblika nagrajevanja s plusi in minus.i. V no
vem sistemu te oblike nagrajevanja ni, razen 
za novo sprejete delavce in za delavce, ki se 
v skladu z zakonskimi določili razporedijo 
na višje ocenjeno delovno mesto. Prav zaradi 
tega se tistim, ki so imeli minus na svojo 
urno postavko, osebni dohodek poveča več 
kot tistim, ki so imeli že sedaj plus, oziroma 
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čisto urno postavko in so razporejeni na 
isto delovno mesto. 
Plusi, oziroma minusi, so elo sedaj reševali 
tudi razlike med starejšimi delavci rz večjimi 
izkušnjami in mlajšimi delavci, ki teh iz
kušenj še nimajo toliko; v novem sistemu se 
bo to reševalo z dodatkom za minulo delo, ki 
bo znašal največ 6 Ofo od neto osebnega do
hodka delavca. Faktor, s katerim se je v do
sedanjem sistemu nagrajevanja določala ude
ležba pri dobičku, je v novem sistemu uki
njen. Delovna mesta, ki so si •podobna po 
težavnosti, odgovornosti, obsegu ipd., so raz
vrščena v isto skupino ,ki ,je ocenjena z ena
kim številom took na uro. Vrednost točke 
bo merilo za višino udeležbe pri dobičku. Do
ločal jo 1bo odbor za medsebojna razmerja, 
in sicer tromesečno na podlagi poslovnih 
rezultatov tromesečja, zlasti proizvodnosti in 
akumulativnosti. čim boljši bodo rezultati, 
kar je odvisno ,predvsem od dela vseh za
poslenih v IUV, tem večja bo lahko vrednost 
točke. 

V teh ocenah delovnih mest so zajete le čiste 
urne postavke. Poleg tega .pripada delavcem 
dodatek za nočno elelo, za nadurno elelo, za 
stalnost, če je do njega upravičen, dodatek 
za minulo delo. Tisti, ki so imeli pripombe, 
ela se jim bo osebni dohodek znižal, teh do
datkov verjetno niso upoštevali. Možno je, da 
bi posameznik dobil nižji osebni dohodek kot 
do sedaj, ker je njegovo delovno mesto zara
cli primerljivosti z drugimi delovnimi mesti 
v isti skupini, ki je nižje ovrednotena, kot je 
njegovo delovno mesto ocenjeno sedaj. Na
čelo opredelitve po skupinah je namreč bilo, 
ela so v isti skupini približno enaka delovna 
J<1esta. V tem primeru bi ta delavec dobival 
tak osebni dohodek kot do sedaj toliko časa, 
rla bi ostali v isti skupini z vrednostjo točke 
r\osegli njegovo viši111o osebnega dohodka, 
;:ato pa bi se njegov osebni dohodek gibal 
t ako kot ostalim v isti skupini. 
Ha koncu še nekaj besed o sprejemanju sa
:noupravnega sporazuma o osnovah in meri
lih notranje delitve sredstev .za osebne do
hodke. Samoupravni sporazum delavci spre
jemajo v samoupravnih jedrih, dokončno pa 
potrdi veljavnost sporazuma svet delegatov. 
S tem, ko začne samoupravni sporazum o de
litvi osebnih dohodkov. S tem, ko začne sa
moupravni sporazum o delitvi osebnih do
hodkov veljati, seveda delo na področju na
crrajevanja ni končano. Strokovne službe bo
do v prihodnje delale pri izpopolnjevanju 
sistema nagrajevanja v IUV, zasledovale 
spremembe, dopolnjevale samoupravni spo
razum o osnovah in merilih notranje delitve 
osebnih dohodkov, pri čemer bodo dobro
došla mnenja, pri·pombe in predlogi tako sa
moupravnih organov kot vsakega posamez-
nika. P. M. 

Solidarnostna 
akcija za 
J(ozjansko 

Poletnega jutra - 13. julija - · je ves kolek
tiv IUV prihajal na delo, no, čeprav je bila 
prosta sobota. · 
Sklep samoupravnih jeder je bil, da se eno
dnevni zaslužek vsakega posameznega člana 
pošlje za Kozjansko, za ljudi, ki jim je po
tres prizadej al veliko škodo. Kozjansko je že 
tako znano po svoji nerazvitosti. Vsi, ki smo 
prihajali na delo, smo se zavedala, da je tem 
ljudem potrebna nujna in hitra pomoč. 

škoda, ki je nastala ob .potresu, je po oceni 
IS SRS zelo velika in je iz dneva v dan lahko 
še večja. 
13. julij - prosta sobota - delovni dan za 
Kozjansko, je le ena izmed oblik solidarnost
nih prispevkov, ki jih dajemo in jih bomo še, 
če bo potrebno. To je tudi naša človeška dol
žnost. 
Toda nekaterim članom kolektiva je bila ta 
akcija odveč. Namerno se ji niso odzvali. Bilo 
jih je sicer zelo malo. Lahko -trdimo, da je 
akcija, kljub njihovi odklonitvi, v celoti 
uspela. Tudi med nami so taki brezčutneži za 
pomoč ljudem, ki so v nesreči. 
Pomoč za Kozjansko je prihajala in še vedno 
prihaja od vsepovsod in v najrazličnejših 
oblikah. 13. julij je dal prebivalcem Kozjan
skega le nekaj pomoči. Tega dne ustvarjena 
sredstva in S Ofo prispevek iz solidarnostnih 
stanovanjskih skladov bo komaj dovolj za 
popravilo tretjine škode. Verjetno ni nobe
nega dvoma, da bomo morali seči globlje 
tudi v skupni žep za odpravo posledic po-
tresa na Kozjanskem. U. M. 

Prit~li - odšli 

V mesecu juliju 1974 se je v Industriji usnja 
Vrhnika .zaposlila 52 delavcev, 36 delavcev pa 
je prenehalo delati. 
a) TOZD usnjarna Vrhnika: 
prišli: Jelica Aleksic, Pavel Brenčič, Marta 
Cankar, Olga Friškovec, Marija Jaklič, Marija 
Japelj, Steva Joveškovic, Milena Knez, Mile
na Končan, Branko Krašovec, Rafael Krom
pič, Boža Menard, Jožica Mesec, Pavle Na
gode, Olga Novak, Mehmed Odobašic, Janko 
Opeka, Branko Pavlovic, Rajko .Pirc, Bernar
da Pišek, Herman Pivk, Slavko Stare, Marija 
Trček, Karol Turk, Marija Verbič, 

odšli: Karol Burja, Milojko Gavrilovic, Ivan 
Golic, Pavel Hodnik, Ljubomir Janjic, Ciril 
Jeram, Janez Jereb, Nada Klopčič, Metka Ko
želj, Meta Kragelj, Branka Lozic, Božo Lu
kač, čedo Milojevic, Verica Nagode, Niko 
Oblak, Mile ObradoviC, Metod Peternelj, Mi
lan Peternelj, Franjo PranjiC, Drago Rada
kovic, Husein Seferagic, Albin Slovša, Kris ti
na štalec, Janez Tratnik, 
Martinu Mrlaku pa je prenehalo delovno raz
merje zaradi smrti. 
V skupnih strokovnih službah so se zaposlili: 
Boža čukljek, Veronika Fefer, Andrej Kra
šovec iD Frančiška Malavašič; 
b) TOZD usnjarna šmartno: 
prišli: Darka Boštjančič, Ciril Bučar, Anton 
čopar, Marija čopar, Drago Kanduč, Milena 
Kokalj, Rajko Kokalj, Ana Lavrin, Jelka Ob
reza, Cilka Pavlin, Ana Perme, Terezija Pivec, 
Sonja Pivk, Darja Poglajen, Zdenko Ulčar, 
Jernej Vodenik, Zdenka Vrhovec, Vida Zu
pančič, 

odšli: Janez Cirar, Marjan Kodre, Rajko Pi
vec, Peter Zavrl. 
c) TOZD lgrad Vrhnika (gradbeništvo): 
prišli: Dragoljub Dakic, Mičo Grujic, Gani 
Kryezi, Branko Savic, 
odšli: Sulejman GluhačeviC, Milorad PejiC, 
Radivvoj Stojnic, Braco Zavišic, 
vojaški rok je šel služit Vaskrsija Ivanovic, 
cl) TOZD Igrad (opekama): 
prišli: -
odšli: Muharem Mujičic, Niko žakelj 
V TOZD maloprodajna mreža in usnje 
plast v Ljubljani ni s·prememb. 

J. BabiC 



Upokojitve 

Pavla Pajsar, rojena 19. 6. 1920 v Podlipi pri 
Vrhniki, je bila zaposlena kot delavka v 
skladišču gotovega usnja od 25. maja 1960, 
pred kratkim pa je bila na lastno željo upo
kojena. 
Med vojno je aktivno sodelovala v NOV, ne
kaj časa pa je bila tudi v internaciji v Italiji 
ter ima priznan status borke od l. aprila 1942 
elo 15. maja 1945. 
Za njeno dolgoletno in vestno delo se ji 
iskreno zahvaljujemo ter ji želimo še vrsto 
srečnih in zdravih let v zasluženem pokoju! 
V mesecu septembru bodo praznovali: 

l. Franc Boh 
2. Mihael Grom 
3. Franc Hren 
4. Karel Kreuzer 
5. Danijela Kunstelj 
6. Angela Lešnjak 
7. Marija Modrijan 
8. Jernej Novak 
9. Marija Sinmovčič 

10. Mihael Smrtnik 
11. Blaž Turk 

65 let 
51 let 
71 let 
84 let 
64 let 
70 let 
55 let 
61 let 
64 let 
65 let 
75 let 

Vsem slavljencem, posebno pa še Karlu 
Kreuzerju, ki slavi letos že 84. jubilej, naše 
prisrčne čestitke. 

Nevarnosti 
na notranjih 
poteh 

prehodih . tn 

J. Babic 

Predmet tega sestavka ni obravnavanje vrst 
in svojstvenih nevalil1osti, ld izhajajo iz sred
stev notranjega transporta v naši organi·za
ciji združenega dela. Namen je opozoriti vsa
kogar izmed nas, ki smo na kakršenkoli na
čin soudeleženi pri notranjem transportu, na 
najznačilnejše nevarnosti, ki so bolj ali ma111j 
vsak dan pričujoče na transportnih poteh in 
prehodih, tako v samih oddelkih kot tudi na 
dvoriščih TOZD na Vrhniki in šmartnem. 
V preteklosti so že bile povzročene lažje te
lesne poškodbe delavcev z viličarj.i pri notra
njem transportu. Z viličarjem je bila v letoš
njem letu povzročena tudi ena težja poškod
ba (poškodovanec je še na zdravljenju) v 
usnjarni na Vrhniki. 
Varen transport zavisi od znanja, sposobno
sti in vedenja voznikov transportnih sred
stev. V ta namen naši predpisi zahtevajo (to 
pri nas tudi dosledno izvajamo) strokovno 
usposobljenost in ustrezno zdravstveno spo-

sobnost ter starost nad 18 let za voznika vi
ličarjev. Poleg tega pa še vsakoletno prever
janje znanja o varstvu pri delu. Napačno je 
mišljenje, da je izpolnitev vseh navedenih 
pogojev že zagotovilo pravilnega in varnega 
upravljanja z vozilom. Nevzgojen voznik, 
kljub strokovnemu znanju, lahko predstav
lja velik vir nevarn,osti za sebe in za sode
lavce. 
Poleg voznika pa smo za varnost pri notra
njem transportu odgovorni tudi vsi zaposleni 
v proizvodnem poteku in vzdrževalci trans
portnih sredstev. Vsekakor •pa je varnost po
gojena tudi z urejenostjo in vzdrževanjem 
transportnih poti v oddelkih in dvoriščih. 
Obstoječe nevarnosti v naših TOZD moramo 
poznati vsi in zato tudi dosledno upoštevati 
dogovorjeni red. 
Nevarnosti zaradi gibanja transportnih sred
stev (viličarjev, tovornih vozil, karo vozičkov 
itd.) so nri nas na dvoriščih in v pritličnih 
proizvodnih in1 pomožnih prostorih. 
Na.i našteiem samo nekaj poglavitnih mo-žnih 
nevamosti po vrstah pov.zročiteljev. 
Vozniki viličariev in ostalih motornih vozil: 
- prehitra vožnja po dvoriščih (kljub vecl
r~osti in nameščenem znaku o omejitvi hitro
sti), prehodih (skozi nihalna vrata) in delov
nih prostorih, 
- nf'nporaba zvočnega signala, 
- vo·žnia s tehnično neureienim vozilom, 
- vožnja delavcev na viličarju (občasni pri-
meri posameznih voznikov), 
- nezadostna pazljivost 11/a prehodih. 

Vzdrževalci viličarjev: 
- nezadostna skrb za tehnično brezhibnost 
(objektivne težave zaradi ·pomanjkanja re
zervnih delov in težki obratovalni pogoji so 
pri tem izvzeti), 
- neredno preizkušanje vozil. 
- pomanjkli.ivo vodenje evidence o vzdrže-
vanju in preizkusu, 

\ Ostali de!avci: 
- hob skozi p rehode, kjer je prehod pešcem 
prepovedan. 
- nrem<J ihna 'pozornost do vozil v obratova
nju, zlasti na prehodih, 
-- zadrževanje na nevarnih mestih (npr.: ne
posredno za nihalnimi vrati), 
- divirlnie no transportnih nnteh in preho
dih (Dri prihoclu na elelo, p1j izhodu z elela, 
na malioo itd.), 
- prerivanje in obmetavanje med seboj z 
raznimi odpadki od kož (zlasti mlajši delav
ci), 
- prečkanie transportne poti, ne da bi se 
prej prepričali. ali je prosta. 
- neredno čiščenie prozornih nihalnih vrat. 
zaradi česar je oviran pregled skozi prehode, 

Odgovorni vodje dela: 
- silienie voznikov viličarjev k prevozu in 
dviganiu tež.iih tovorov, kot je dovoljena ob
remenitev vozil, 

Grozeča nevarnost na prehodu iz lužilnice 
v odmaščevalnico. Ali bo vgraditev varnost
nih ogledal izboljšala stopnjo varnosti? 

PREPOVEDAN PREHOD ZA PEšCE! Ali vsi 
upoštevamo pismeno prepoved? če je ne, po
tem se vprašajmo, zakaj? 

- zavestno dopuščanje (nemalokrat celo za
hteva), ela obratujejo tehnično neurejena vo
zila, 
- dopuščanje, ela se eleli transportnih poti .in 
prehodov uporabljajo za meclfazna vskladi
ščenja. 

Pomožm~ dejavnost: 
- pomanj-kljivo vzdrževanje (tlaki, rešetke 
na odtočnih kanalih itd.) transportnih poti 
in transportnih sredstev. 
Ko bodo urejena dvorišča, označeni prehodi 
za pešce, smeri vožnje, parkirišča in kolesar
nice na primernejših mestih, posebni prehodi 
za pešce med oddelki (kjer je tehnično lahko 
izvedljivo), bomo na pogled varnejši. 
Zavedati pa se moramo, ela še tako popolna 
tehnična urejenost ·poti in transportnih sred
stev ne morejo odpraviti naših osebnih sla
bosti. 
Skupno si prizadevajmo, ela nam ne bo po
trebno reči: 
»NISEM VIDEL, 
NISEM SLišAL, 
NISEM ZNAL!« P. P. 

Podatki 
o bolniških 
izostankih 

V l. polletju je bil odstotek bolniških izostan
kov v posameznih mesecih naslednji: 

Vrhnika šmartno 
Januar 4,7 4,1 
Februar 4,4 5,5 
Marec 4,8 4,8 
April 4~ 3~ 

Maj 3,8 3 
Junij 3,8 4,2 
Poprečje v l. polletju: 4,3 4,1 
Za prikaz o višini bolniškega staleža seveda 
poiščimo primerjavo izven podjetja. Navaja
mo naslednje podatke iz poslovmega poročila 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in var
stva Ljubljana o odstotkih bolniških izostan
kov in pa prjmerjavo z našim podjetjem: 
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Leto Ofo 
SRS Skupnost Vrhnika šmartno 

1968 3,8 4,1 3,1 6,7 
1969 4,0 4,0 3,6 4,4 
1970 4,2 4,4 4,1 4,6 
1971 4,1 4,4 3,9 5,1 
1972 4,2 4,7 4,8 4,9 
1973 4,4 4,8 4,6 5,8 
l. polletje 1974: 4,3 4,1 
Iz navedenega ra~beremo ,da v našem pod
jetju bolniški izostanki ne predstavljajo po
sebnega problema, razen v obratu šmartno, 
kjer so bili vsako leto višji kot v območju 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja in var
stva Ljubljana. 
Razveseljivo pa je, da se letos tudi v obratu 
šmartno giblje bolniški stalež na sprejemlji
vi ravni (4,1 Ofo) . 
žeHmo in pri.zadevamo si, da stanje v II. pol
letju ne bo slabše, ker vsak izgubljeni delov
ni dan pomeni tudi manj m 2 narejenega 
usnja. 

s. z. 

Pismo našega 
upokojenega 
/(arla /(reuzerja 

V indstriji usnja sem se zaposlil 29. julija 
1946. leta. Delal sem kot avtomehanik in šo
fer do leta 1956, to je do upokojitve. 
Tovarniško gasilsko društvo je bilo ustanov
ljeno 1946.leta. Bil sem med ustanovitelji 
tega društva skupno z Jožetom Margonom, 
.Mojzom Resnikom in Antonom Rožmancem. 
Kot član gasilskega društva sem bil zadolžen 
za motorno brizgalno. 
Gasili smo v več krajih in tudi vaje smo imeli 
redno! 
Vedno je bilo vse v redu. 

Karel Kreuzer 

V razgovoru nam je tov. Kreuzer povedal, da 
je bilo takrat z motorno brizgalno ILO, ki so 
jo pripeljali iz Mokronoga, nemalo težav. Sa
mi so jo »šraufali« in naredili uporabno. 
Prvi vodja gasilskega društva je bil tovariš 
Jereb. 

Ob IS-letnici ustanovitve IGD Industrije usnja 
Vrhnika (od leve proti desni: soustanovitelji 
društva Margon, Kreuzer, Resnik, Rožanc) 
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Poškodba 
na glavi 

Nič kaj prijetno ni, kadar si poškodujemo 
glavo. Običajno se ranimo in potreben je čas, 
da se rana zaceli. Imeli smo pač srečo, ker je 
bila poškodovana le koža in ni bilo kaj huj
šega. V hujših primerih pa pride do poškod
be možganov. Kadar udarec ni bil premočan, 
se ponesrečeni ne onesvesti, sam vstane in 
nadaljuje pot. Včasih obstaja občutek vrta
glavice in nastopi glavobol. Ponesrečenemu 
se ne zdi potrebno obiskati zdravnika, ven
dar hude poškodbe glave in možganov lahko 
povzročajo različne komplikacije: dolgotraj
ne hude glavobole, oslabitev razuma, spomi
na, dvojni vid, stalno šumenje v ušesih, vča
sih se pojavijo napadi božjasti. V najhujših 
primerih pa ohromitev .itd. Zato je potrebno 
vsako poškodbo glave strokovno spremljati 
in oskrbovati. 
Zaradi različnih udarcev po glavi pade po
nesrečeni takoj v nezavest. Običajno leži ne
~~avesten, bled. Nemudoma je potrebno po
dedati, ali še diha in ali mu ·še bije srce. V 
:;rimeru, da ne diha, mu je potrebno takoj 
clajati zrak po metodi umetnega dihanja: 
usta - nos, usta - usta ali po metodi Hol
:'er-Nielson. Umetno dihanje dajemo torej le 
~akrat, kadar ponesrečenec ne diha, zunanjo 
:nasažo srca pa izvajamo le takrat, kadar po
;aesrečencu srce ne bije. Zunanjo masažo srca 
sme izvajti pri laični prvi pomoči le tisti re
ševalec, ki ima uspešno opravljen 80-urni te
čaj prve pomoči pri Rdečem križu Slovenije. 
V primeru, da ponesrečenec še diha, in če 
mu še bije srce, kar je tudi v večini primerov 
takih nesreč, je potrebno paziti, da se neza
vestni ne zaduši. Do zadušitve pa lahko pride 
zaradi naslednjih vzrokov: 
l. različne snovi v ustih npr. izbruhana masa, 
pesek, hrana, slina itd. zamašijo dihalna pota, 
včasih najdemo tudi razbito zobno protezo 
itd. 
2. padec jezika nazaj, to zopet zamaši dihalne 
poti, 
3. kadarkoli je glava upognjena naprej, če 
vrat tišči še npr. ovratnik srajce, 
4. pri prelomih spodnje čeljusti pade jezik 
nazaj in zaduši človeka. 
Zato je vedno potrebno očistiti usta s kazal
cem in sredincem, okoli katerih si ovijemo 
čist robček ali gazo. čistimo samo grobo, ker 
ne smemo izgubljati dragocenih sekund. Je
zik potisnemo toliko naprej, da spodnjo če
ljust pomaknemo naprej, zobje spodnje če
ljusti morajo biti pred zgornjimi. Važno je 
potem takoj glavo iztegniti v zatilju, ker le 
tako ostane sapnik odprt za zrak. Najprimer
nejša lega nezavestnega ponesrečenca je obi
čajno bočna lega ali stranska stabilna lega. 
V taki legi je potrebno prenesti oz. prepeljati 
ponesrečenega na nosilih do strokovne oskr
be. Ponesrečenega ne smemo zapustiti, dok
ler ne pride k zavesti. Predvidevati moramo, 
da se vrtoglavica in nezavest lahko :ponovita. 
Značilna za pretres možganov je nezavest, 
čeprav je trajala samo nekaj sekund ali mi
nut in se potem človek zave. Ponesrečenec 
ne ve, kaj se je z nj.im zgodilo in izgubi orien
tacijo. Huda poškodba glave ni vedno sprem
ljana samo s pretresam, temveč so lahko 
poškodovani sami možgani. V takih prime
rih običajno ponesrečeni krvavi v notranjosti 
lobanje. Nezavest v takih primerih traja dalj 
časa - nekaj ur ali celo dni. Po vsakem bru
hanju ne pozabimo očistiti ust. 

Vsaka rana na glavi močno krvavi. 
Vsako rano sterilna povijemo npr. s prvim 
povojem. Rane ne izpiramo. Pravilno izve
dena prva pomoč in pravile111 transport v bol
nico reši številne ponesrečence, čeprav so na 
prvi pogled primeri brezupni. 
Na vseh nevarnih delovnih mestih: delo na 
višini ali kjer sploh obstojajo možnosti po
škodbe glave npr. v rudnikih, ne moremo 
de~ati brez z·aščitne čelade na glavi in brez 
dovoljenja zdravnika in varnostne službe. 
Nezavestnega ponesrečenca transportiramo z 
rešilnim avtomobilom. 

dr. B. M. 

In 
• memortam 

24. julija smo se zadnjič poslovili od sodelav
ca in prijatelja Martina Mrlaka- tehnologa 
v konstrukcijskem oddelku. 
Ne moremo verjeti tega presunljivega dej
stva, da je ugasnilo tvoje mlado življenje. Bil 
si na višku svojih življenjskih in delovnih 
moči. Tvoja smrt, dragi sodelavec Martin, je 
pov.zročila v naših vrstah nenadomestljivo 
vrzel. Med nami si bil tretjino svoje pre
kratke življenjske poti. 
lzučil si se poklica, toda želel si še več. šo
lanje v zadnjem letniku TSš ti je prizadejala 
zaradi spleta nesrečnih okoliščin zate težko 
in nepozabljivo resnico. Toda z vztrajnostjo, 
ki je bila značilna samo tebi, si jo uspešno 
premagal. Potrebno je bilo veliko prizadev
nosti in samoodpovedovanja, da si kasneje 
ob delu in družini šolanje uspešno končal. 
Toda v tvojem srcu je ostala grenka izkušnja 
z občutkom krivice, ki ti je bila prizadejana. 
Vsi tvoji delovni tovariši ti izrekamo zahvalo 
za tvoj trud in prizadevnost ter uspešnost 
tvojega dela. Vsako nalogo si sprejemal s pol
no odgovornostjo, z nemalo neprespanimi 
nočmi, ali boš pri izvajanju tudi uspešen. 
Cenili in spoštovali smo tvoje delo, ki si ga 
nesebično prispeval za dobrobit kolektiva. 
Svoje bogato teoretično znanje si svojstveno 
uporabil za praktične uresničitve zadanih na
log in še več za uresničitev lastnih idej. Ni
koli nam nisi zlonamerno ali užaljeno na
sprotoval. Znal si poslušati sočloveka, skrom
no, toda prepričljivo prepričevati. Ob tebi 
smo se veliko naučili. Svojega znanja nisi 
ljubosumno skrival. Dajal si ga vedno in 
povsod in vsakomur. 



Dragi prijatelj! Sedaj, ko te ni več med nami. 
se sprašujemo, ali smo te tudi razumeli? Bil 
si preveč tih in skromen. Nisi silil ihtavo v 
ospredje, tako kot žal marsikdo izmed nas. 
Ustvarjal si svoj svet z utelešeno poštenostjo 
in odkritosronostjo. 
In, ker smo ljudje, pa se ob tem moramo 
tudi vprašati, ali smo kot ljudje, sodelavci, 
znanci in prijatelji, postorili vse, kar bi 
lahko, za sodelavca, znanca, prijatelja? Ali 
smo imeli razumevanje in posluh za uresni
čitev skromnih in možno izvedljivih želja so
človeka? In če smo iskreni, najbrž ne vsega. 
čas, v katerem živimo, je vse bolj značilen, 
da se ograjujemo sami s seboj, predvsem za 
svoj lastni jaz in materialne dobrine. Pri tem 
pa nastajajo prevelike razdalje med ljudmi, 
žal celo med najboljšimi prijatelji. 
Dragi Martin! Za teboj je resnično prekrat
ka pot, pot osnovnošolca in vajenca na Vrh
niki, dijaka v Ljubljani in 10 let člana na
šega kolektiva. 
Ko se postavljamo od tebe, tvoji najožji so
delavci in celoten kolektiv, se ti zahvaljuje
mo za neumorno .in plodno delo, ki si ga ne
sebično dajal za našo skupno dobrobit. 
(Povzetek poslovilnih besed ob odprtem gro
bu) 

Prva noč na 
počitnicah 

Izbruhnilo je poletje in »mili narod« je na
valil tja proti morju, da si tam »oprži« kožo 
in olajša denarnico. 
Nekateri so si našli zavetje v počitniških do
movih, drugi v hotelih, pa v prikolicah in 
sličnih mučilnicah, se je tudi trlo bitij, ki se 
jim strokovno pravi homo sapiens. 
No, predstavniki pravkar omenjene rase, o 
kate·rih govori naša zgodba, so se naselili 
pod šotori, oziroma v dveh šotorih, podobnih 
in sličnih kakor jajce jajcu. Bila sta to dva 
mlada para, še ne leto dni poročenla ter iz 
istega mesteca doma; prvi par sta sestavljala 
Meta in Pepi, drugi par pa špela in Miha. 
V naselje šotorov so prihrumeli z lastnimi 
garami že zgodaj zjutraj. Fičolina so porinili 
v grmovje, s skupnimi močmi postavili plat
neni strehi, potem pa so jo ucvrli na kopa
nje. Prijetno topla in malo manj . čista je 
bila voda. Dobrodošla je bila osvežitev našim 
jun!akom po naporni vožnji in postavljanju 
lastne strehe. 
Drugače se prvi dan njihovih počitnic ni 
zgodilo nič posebnega, razen če je vredno 
omeniti to, da je Pepeta sem in tja malo 
dajala njegova stara bolezen. Ne, ne! Ni ga 
morila revma, niti ga ni tlačil išijas, tudi ko
Jere nd imel, ampak tej bolezni po domače 
pravimo ljubosumnost. Miha je vedel za to 
Pepetovo skrivno bolezen in ga je na plaži 
zanalašč podražil: >>Malora, Pepi, tvoja Meta 
pa ima postavico! Ne rečem, da ni moja špe
la brhka, ampak, fiks nazaj, precej bi menjal 
s teboj , če bi bilo to mogoče!« 
Seveda Miha - vsaka mu čast - tega ni 
resno mislil in se je zraven besed sproščeno 
režal kakor pečen lisjak. Tudi Pepi je vzel 
besede za šalo, smejal pa se je precej bolj 
kislo, kakor pa bi se spodobilo. Smejali sta 
se tudi obe boljši polovici in ndsta vzeli Mi
hovega čvekanja prav nič resno; sicer pa je 

itak znano, da ženske ne jemljejo takih in 
podobnih stvari preveč resno, pa naj bo po
tem že kakorkoli. 
Tudi tisti dan se je zvečer, kakor se sploh 
rado dogaja, stemnilo. Naša dva para sta v 
miru .pospravila s skupnimi močmi zvarjeno 
večerjo. Malo so še poklepetali, potem pa so 
se zarili vsak v svoj vigvam. Miha, ki je bil 
že od nekdaj bolj zaspane sorte, je pričel -
na veliko veselje svoje špelce, seveda - vle
či dreto, da se je kar tresla platnena streha. 
Pepetu pa ni bilo še za spanje, on je namreč 
zvečer zmeraj teŽlko zaspal, zjutraj pa še 
bolj težko vstal. Smukal se je okoli Mete, 
kakor koza okoli soli, govoril lepe besede in 
se sploh obnašal kakor zgleden zakonski mož. 
No, sčasoma se vsaka žena naveliča tudi 
zglednega moža, če ji ta le predolgo ne da 
miru, pa tudi z Meto je bilo tako. Obrnila 
je Pepetu hrbet in se preselila v deželo sanj . 
Pepetu pa še n!i. bilo do spanja in hotel si je 
prižgati cigareto. Pa glej ga šmenta! Nobene 
več ni bilo v škatlici! Kaj zdaj? 
Spomnil se je, da je v bližini gostilna, ki je 
ta čas še odprta. Tiho se je zmuznil iz plat
nene vasi in kmalu se je znašel v še skoraj 
polnem vinskem hramu. Seveda je dobil ciga
rete, saj je imel denar in je plačal. Plačal pa 
je tudi dva deci refoška. Saj , ko je že pri· 
ložnost, zakaj ga ne bi srkndl, ne da bi za to 
vedela stroga boljša polovica. Ker se je vino 
zelo prilegalo stenam njegovega želodca, ga 
je naročil še dva ded in še dva in še dva ... 
Precej čez liter ga je imel v svojem mehu, 
ko se je vračal v svoj vigvam k svoji sladki 
Metki. K Metki! »0, hudirja, pa kar samo 
sem jo pustil, kaj če bi se kdo priplazil k 
njej!« mu je završalo skozi možgane. Spet se 
mu je naenkrat vrnila stara bolezen. že je 
zagledal svoj vigvam in z negotovim ini opa
tekajočim korakom se je napotil proti nje-

- mu. Prižgal je baterijo in odgrnil platno. 
Kruzbingel! V šotoru sta bila dva! In ne
sramnež, ki je vedril pod njegovim platnom, 
ni bil nihče drug, kakor Miha. O, Pepi je vi
del, poleg onih dveh tam. pred očmi kroge 
vseh mavričnih barv. Bili so ti krogi nJekaj 
plod jeze in razočaranja, nekaj pa jih je 
prispevalo popito vino. Kar slišal je, kako se 
podira prelepa stavba njegovega zglednega 
zakona. Sesula se je kakor hišica iz kart. 
»0, Meta, kaj si mi storila!« je zatulil in 
mahnil po Mihi, zapeljivcu, grdemu in ne
zvestemu prijatelju. 
»Kaj je! Na pomoč!<< je zavpil nenadoma 
zbujeni in tepeni Miha. 
»0, joj, roparji!<< je zacvilila in zatulila Meta, 
ki pa je imela čisto tak glas kakor špela. To 
pa nJ bilo nič čudnega, ker je tudi v resnici 
bila špela. Naš preljubi Pepi je, pod vplivom 
rujnega refoška, zgrešil svoj platneni dom in 
priril pod Mihovo streho. 
Ta čas se je, zaradi nastalega hrupa, v so
sednjem vigvamu prebudila Meta in ročno 
prihitela sosedom na pomoč. Zgrabila je do
zdevnega rokomavha za vrat, Miha ga je 
kresnil po buči, špela pa mu je sedla na 
trebuh, da je prišel ob sapo, kakor stara 
harmonika. Tako je Pepi popolnoma prema
gan obležal sredi šotora, zmagovalci pa so 
prižgali svetilko, da si ogledajo .roparja ali 
kar je že. Kakšne obraze so imeli, ko so· 
pred seboj zagledali Pepeta, n:aj raje ostane 
skrito pod plaščem noči. 
Pepeta je, najbrž naradi blagodejnega Miho
vega udarca, deloma zapustil vinski duh, tako 

da je bil sposoben govoriti. Skesano je pri
znal, kako je šel po cigarete, popil nekaj 
refoška, da je potem zgrešil pravi šotor ter, 
kako ga je popadel bes, ko je mislil, da nje
gova sladka Meta, ki jo .ima tako rad, poče
nja take neumnosti. 
Vsaka nevihta se nazadnje poleže in tako se 
je tudi ta. Miha je še pripomnil, da človeka 
rada luna nosi, če popije preveč refoška, po
sebno če je refošk tiste sorte, ki raste v ke
mičnem vinogradu in ne v tistih tam okoli 
Kopra. 
Ker je bila ura že krepko čez polnoč, so 
končno odšli h krvavo zasluženem počitku. 
Pepe je še odložil obleko, drugi so to storili 
že zvečer, in legel k svoji zvesti Metki, ki pa 
mu je ročno_ obrnila hrbet, saj je dišal, ozi
roma smrdel kakor tri dni stare tropine. 

Naš portret 

FRANJO MELAVC- izmenovodja v dodelavi 
krz,narne. 
Rojen sem bil 31. oktobra 1946. leta v Ljub
nem ob Savinji, kjer sem obiskoval osnovno 
šolo. že v osnovni šoli sem se odločil, da se 
izučim usnjarskega poklica, saj je bila to 
v moji družini tradicija, ki sem jo hotel tudi 
jaz nadaljevati. 
Po uspešno končani usnjarski tehnični šoli 
sem se kot štipendist zaposlil v krznarn.i 
šmartno. Kot pripravnik sem delal v mok
rem oddelku, nato pa sem dobil delovno me
sto mojstra dode~ave krzna. Takratne raz
mere so bile nemogoče, saj je podjetje zašlo 
v velike težave. Po odsluženem vojaškem ro
ku sem bil razporejen na delovno mesto iz
menovodje dodelave krzna, to delo še zdaj 
opravljam. V vsem tem obdobju sem bil iz
voljen v razne ·komisije samoupravnih orga
nov, bil sem tudi član IO OOS. Leta 1973 sem 
bil sprejet v ZK. Ob ustanavljanju TOZD 
sem bil izvoljen v DS TOZD usnjarna šmart
no. Na prvi seji, kjer smo se konstituirali, pa 
mi je bila zaupana dol~nost predsednika DS. 
Delo v DS je zelo zahtevna in odgovorna 
naloga. Naloge so zelo velike in točno dolo
čene v statutu podjetja. Danes smo priče 
vsakodnevnemu naraščanju cen reprodukcij
skega in drugega materiala, kar nam otež
koča normalno poslovanje v vsej usnjarski 
panogi. Dolžnost DS je, da v zvezi s tem 
sprejme primerne ukrepe. Mi smo na eni 
izmed sej že sprejeli sklep, da vestno pristo
pimo k varčevalni akciji. Vsak član kolek
tiva mora na svojem delovnem mestu z bolj 
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vestnim delom in z varčevanjem sredstev ter 
materialov prispevati svoj delež k tej akciji. 
Kajti le tako bomo lahko delno zmanjšali 
stroške proizvodnje. 
Moja osebna želja je, da bi naša TOZD kakor 
tudi celotno podjetje v prihodnje dosegala 
boljše rezultate poslovanja. želim si tudi, da 
bi samoupravljande v podjetju res zaživelo 
tako, kot ga predpisuje nova ustava. Poleg 
funkcije predsednika DS TOZD usnjarna 
šmartno sem član IO OOS in član sveta de
legatov OZD. 
V zasebnem življenju imam željo, da bi v 
bližnji pdhodnosti prišel do večjega stano
vanja. S štiričlansko družino zdaj stanujem 
v eno in polsobnem stanovanju, ki pa bo 
kmalu premajhno. U. B. 

Po sklepu 4. redne seje zbora delegatov skla
da z dnle 12. 8. 1974 razpisuje Samoupravna 
stanovanjska skupnost Litija- solidarnostni 
stanovanjski sklad 

v 

I. NATECAJ 
za pridobitev 
družbenih najentnih 
stanovanj, kupljenih 
s sredstvi 
solidarnostnega 
stanovanjskega sklada 

I. Samoupravna stanovanjska skupnost Li
tija - solidarnostni stanovanjski sklad 
razpisuje dodelitev 4S stanovanj, in sicer: 
- S trosobnih stanovanj 
- 3S dvosobnih stanovanj 
- S enosobnih stanovanj 
Stanovanj>a bodo dodeljena prosilcem po do
ločilih pravilnika za dodeljevanje stanovaiJij, 
zgrajenih ali kupljenih s sredstvi solidarnost
nega stanovanjskega sklada. 
II. Upravičenci do stanovanj, zgrajenih ali 
kupljenih s sredstvi sklada, so: 
l. družine in občani z nizkimi osebndmi do

hodki 
2. stari ljudje - upokojenci, invalidi in borci 

NOV 
3. mlade družine 
4. delavci, zaposleni pri zasebnih delodajal-

cih. 
l. Upravičenci, družine in občani z nizkimi 
osebnimi dohodki lahko zaprosijo za stano
vai!Ije, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da prosilec za stanovanje ni imetnik sta

novanjske pravice za primerno stanovanje, 
- da osebni dohodek prosilca in njegovih 

članov gospodinjstva ne presega SOOfo po
prečnega osebn1ega dohodka zaposlenega 
v SRS na člana družinskega gospodinjstva 
mesečno za preteklo leto, 

- da imajo družine ali občani stalno prebi-
vališče na območju občine Litija. 

Prednostno pravico za pridobitev stanovanja 
imajo prosilci, ki živijo dalj časa na območju 
občine Litija iiJI ki imajo manjši osebni do
hodek na člana družinskega gospodinjstva. 
2. Mlade družine lahko zaprosijo za stanova
nje, če izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da nobeden od zakoncev ni nosilec stano

vanjske pravice za primern\0 stanovanje, 
- da družina doslej še ni imela ustrezno 

rešenega stanovanjskega vprašanja, 
- da namensko varčuje pri poslovni banki 

za nakup stanovanja ali graditev stano
vanjske hiše, 

- da imata zakonca staln!O prebivališče na 
območju občine Litija, 

- da delovna organizacija, pri kateri je 
eden od zakoncev zaposlen, jamči, da bo 
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skupaj s prosilcem rešila njegov stano
vanjski problem. 

Prednostno pravico za pridobitev stanovanja 
imajo mlade družine, k.i imajo manjši osebni 
dohodek na člana gospodinjstva, imajo večje 
število otrok in katerih starši niso lastniki 
stanovanjske hiše. 
Za mlade družine v smislu določil tega pravil
nika se štejejo zakonci, katerih poprečna sta
rost ne presega 32 let. 
Upravičenec, mlada družina, mora k prošnji 
poleg listin, navedenih v tem členu, priložiti 
še: 
- dokazilo o namenskem varčevanju za sta

novanje pri poslovni banki (sklenjena po
godtba) 

- jamstvo delovne organizacije, da bo skup
no z upravičencem rešila njegov stano
vanjski problem v roku 7 let. 

3. Stari ljudje, upokojeni občani, invalidi in 
borci NOV, lahko .zaprosijo za stanovanje, če 
izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- da prosilec za stanovanje ni imetnik sta
novanjske pravice za primerno stanovanje, 

da prosilec doslej še ni imel ustrezno 
rešenega stanovanjskega vprašanja, 

- da imajo stalno prebivališče na območju 
občine Litija. 

Prednost pri dodelitvi stanovanj imajo obča
ni, ki so bili dlje časa zaposleni na območju 
občine Litija in ki imajo dlje časa stalno 
prebivališče na območju občine Litija, borci 
NOV >in vojaški invalidi, ki ne presegajo do
hodka na člana družinskega gospodinjstva, 
ki ga določa ta pravilnik. 
4. ia člane družinskega gospodinjstva upra
vičenca z nizkimi osebnimi dohodki, invalidi 
in borci NOV v smislu določil tega pravilnika 
se štejejo: 
- zakonoi, otrooi, starši upravičenca in star

ši upravičenčevega zakonca ter osebe, ki 
iih je upravičenec dolžan vzdrževati po za
kon'u, in stanujejo skupaj z njimi. 

Za člane družinskega gospodinjstva upravi
čenca starih ljudi in upokojencev se v smislu 
določil tega pravilnika štejejo samo zakonci. 
Za člane družinskega gospodinjstva upravi
čenca mlade družine in delavca zaposlenega 
pri zasebnem delodajalcu se v smisslu dolo
čil tega pravilnika štejejo samo zakonec in 
otroci. 
Ili. Upravičenci do stanovanja iz 1., 2. in 3. 
točke dokažejo upravičenost do stanovanja z 
naslednjimi listinami: 
- s potrdilom o številu članov družinskega 

gospodinjstva in od kdaj ·prebiva na ob
močju občine Litija, 

- s potrdilom o letnem dohodku vseh članov 
družinskega gospodinjstva za preteklo le
to ter pismeno izjavo o drugih dohodkih 
v preteklem letu, 

- s podatki o dosedanjih stanovanjskih raz-
merah. 

IV. Postopek za pridobitev stanovanja 
Prosilec ki želi dobiti stanovanje, vloži proš
njo na .f,osebnem obrazcu, katerega dobi pri 
Samoupravni stanovanjski skupnosti Litija, 
Valvazorjev trg 9 (pri trgovini Volan), oprem
ljenim z. ustreznimi dokazili in upoštevajoč 
svoj status na SAMOUPRAVNO STANO-

VANJSKO SKUPNOST LITIJA- SOLIDAR
NOSTNI STANOVANJSKI SKLAD. 
Prošnja se vloži preko organizacije združe
nega dela, TOZD ali družbeno politične skup
nosti, kjer je prosilec zaposlen, prek kra
jevne skupnosti, društva upokojencev in ZZB 
NOV Litija. 
Delavci, zaposleni pri zasebnih delodajalcih, 
vložijo svoje vloge prek Občinske organiza
cije sindikata. 
V. Natečaj je v razpisu do 20. septembra 1974. 
Kasneje vložene prošnje se ne bodo upošte
vale. 

SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA 
SKUPNOST LITIJA 

SOLIDARNOSTNI STANOVANJSKI SKLAD 

Sindikalni 
izlet 

IO Sindikalne podružnice Vrhnika je organi
zira:l 22. junija izJet. Da je bilo zadoščeno 
stadm pravilom, da v·si ljudje nimamo ena
kega okusa, je bil organiziran enodnevni iz
let na Plitvička jezera in izlet v Radence. 
Tako smo bHi deljeni, eni so si šli ogledat 
naša rehabilHaoijsko.;zdrav·stvena središča v 
naše vmorodno Pomurje, - k.i pa postajajo 
vse boij turistične tooke za petič:ne ljudi -
drugi pa diamantno 6sto vodo ter čare na
rave na Piitv.ička jezera. 
Navdušenje nad i.zletom .ni uničil niti vztraj
no padajoči dež niti hladno vreme. Ob S. uri 
zjutraj smo odrinili i'ZJpred doma JNA; pet 
avtobusov (222 ljudi) v našo sosedno ~-epub
liko, dva avtoibusa (83 ljudi) v Pomurje. Pot 
prek Vojnilka, ·Ptuja je bi:la precej dolga, 
prav tako pot prek I1irske Bistrice, Reke, 
Crikvenice. Po de1nem okrepčilu v -ljutomer
ski ldeti p:ri Ormožu, na drugi st:rani pa v 
Cr.ikvenici, ter ,po izbolj·šanju v.remena !Pa so 
hitro minevati kitlometri, tako da se še nis
mo dobro zavedali in že smo biii v Moravcih 
oziroma na Plitvičkih jezerih. V Moravce smo 
šli z namenom, da se »Zmočimo«, a tudi na 
Ptitvičkih jezerih ni manjkalo ,zunanje niti 
notranje .drage mokrote. 
Po izredno uspelem kosilu v Radencih in 
večerji v črnomlju so se izletniki razživeli, 
med vožnjo smo .peli, nekateri so sladko 
spa.Ji. Prebudil nas je !Prihod na Vrhniko. 
Udeleženci wleta dajemo V'SO pohvalo orga
nizatorju. 

K.P. 

Razpoloženje v avtobusu na poti v Plitvice 



Republiško 
tekmovanje 
gasilskih 
enot SRS 
v Velenju 

23. junija je bilo v Velenju republiško tek
movanje gasilskih enot. Sodelovale so mo
ške in \Zenske vrste prostovoljnih in indu
strijskih gasilskih enot. Tekmovanja se je 
udeležilo 143 tekmovalnih enot (38 ženskih 
ekip, 90 moških eki·p, 3 ekipe veteranov in 
12 tekmova~nih enot i:z Avstrije in Madžar
ske). 
Na tekmovanju sta ·sodelovali tudi naši mo
ški desetini iz šmartlnega in Vrhnike. 
Tekmovali smo v ·dveh dirSciplinah (TRO
DELNI NA!PA!D dn TAKTičNA VAJA). 
V končni razvrstitvi je desetina iz TOZD us
njar.na Vrhn1ka zasedla 26. mesto, desetina 
iz TOZD - usnjarna šmartno pa 33. mesto 
med moškimi desetinami v kategoriji s po
prečno .starostjo do 30. let. 
Organizacija tekmovanja je bila na zavid
lji'VIi ravni ob izredno 1lepem vremenu. 
Tekmovanje je bilo istočasno manifestacija 
našega ·članstva, k·i predstavlja pomemben 
dejaV'nik pri varovanju naših dobrin in živ
ljenj. 
V tekmovalni desetini šmartna so sodelovali: 
Janez Ambmž, Marjan V11bajs, Anton Groz
nik, Vekoslav Janekovič, Jože železnik, Jože 
Ti:irner, Milan Skalični:k, Jože Jesenšek, An
ton železnik, Anton Go!'še. 
V tekmovaLni desetini Vrhnika so sodelovali: 
Benjamin RudoLf, Venceslav RudoLf, Ivan Ru
dolf, Herman Fioko, Jakob Bogataj, Franc 
Vodišek, Franc PeVkovšek, Drago Vukovič, 
Jani Novak, Martin Gutnik. 

P.P. 

";·~:···· 

t:· 
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Tekmovanje 
gasilcev 
občine Litija 

Dne 18. avgusta 1974 je bilo izvedeno tekmo
vanje gasilcev PGD in IGD občina Litija v 
Kostrevnici. 
V skupini sta sodelovali ekipi TOZD usnjar
na šmartno in Prediln:ica Litija. Naša ekipa 
je imela priložnost, da osvoji prehodni po
kal v trajno last (tretjič zapored). žal ji to 
ni uspelo, predvsem zaradi nezadostne pri
pravljenosti za tekmovanje (del ekipe je bil 
na dopustu do dne pred tekmovanjem). Po
kal se je torej ·preselil iz naše vitT.ine v pre
dilniško. Upajmo, da le za en:o leto? 
Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano. 
Sodniki so nastopajoče ekipe ocenjevali ob
jektivno. P. P. 

Ekipa naših gasilcev, pripravljenih na tek
movanje 

Starost 

Na tržnici mrgoli ljudi. Prodajalci kričijo, 
gospodinje z velikimi torbami, polnimi sad
ja in sočivja, izbi•rajo in kupujejo. Denar po
hlepno izginja v umazane žepe prodajalcev. 
Ozka uličica daje prijeten! hlad. Trije uma
zani otroci se podijo za mačko. Na pragu 
hiše, ki je gotovo stala že v času ljubljanskih 
grofov, sedi starec. Dolgi, beli lasje so raz
mršeni, razorano lice že več dni ni videlo 
britvice. Oči ima kalne, roke se tresejo. Zdi 
se, da spi z odprtimi očmi. 
Počasi se zgane. Roke tipljejo po podbojih 
napol gnilih vrat. Razcapano teLo se dvigne. 
Negotovih korakov stopi na drugo stran uli
čice, kjer se igrajo otroci. Maček jim je že 
zdavnaj pobegnil. Sedaj kamenčkajo. 
»Otroci, imate dobro mamico?« vpraša sta
rec z globokim glasom. Pokažejo se redki 
rumena zobje. Roko, ki na členkih krvavi, si 
položi pred obraz, kot bi hotel skriti svojo 
revščino. 

Otroci ga začudeno gledajo, potem večji fan
tek plane v smeh. >>Jasno, vendar ni kakšna 
cipa, kot tista, ki je rodila tebe!« 
Starec se zdrzne. Njegove oči za hip zaživijo, 
potem jih zopet prevzame tisti nepremični 
pogled. 
»Moja mati je bila dobra, dala mi je kruha, 
otroci, imate kaj kruha zame? Skorjico kru
ha za starca ... « 
»Za pijanca pri nas ni kruha. ALo, gremo ... « 
Starejši je surov in zaničljivo gleda starca. 
Najmlajši malo razmišlja, vendar korak za 
korakom hodi ob starejših. 
Starec nekaj časa zre za njimi. Njegovo oko 
se ovlaži, velika solza kane po zanemarjenem 
licu in pusti dolgo, mok!ro sled. K njegovim 
nogam se priplazi maček. Starec ga vzame 
v naročje. Nežno ga ljubkuje in stiska mokri 
obraz k umazani dlaki. Zopet gre na drugo 
stran ulice, s·ede, oibraz mu zdrkne čisto k 
mačkovi glavi, spi ... 
Nad tržnico se :z;birajo težki oblaki, zabobni 
zamolkel grom in v dušečo vročino se zlije 
blagodejen dež ... 

O.M. 

Udeleženci republiškega tekmovanja gasil
skih enot iz naših TOZD 
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Počitniška 
reportaža 

četrta skupina »prikoličarjev«, v kateri so 
bile družine Makuc, Jazbec, Krvina in Kla
sinc, je bila (po pripovedovanju sodeč) zelo 
zadovoljna z namestitvijo in pogoji letovanja 
v Lanterni. 
Res pa je, da so bili prvega dne vsi nepri
jetno presenečeni, ker so porabili veliko časa, 
da so našli kamp, in še več, da so med pisa
no množico šotorov in prikolic našli prave. 
Upravljalci kampa namreč nimajo nikakršne 
razporeditve in označitve mest za kampira
nje. Zato velja neizprosno načelo »znajdi se<< 
in izbiraj prostor po svoji volji. Večkratni 
rezultat tega načela pa je, da dobiš nepovab
ljenega soseda tik pred vrata prikolice, še 
večkrat pa, da ti »blokirajo« prevozno sred
stvo, kar pa je sicer v skladu s programom 
varčevanja naftnih derivatov ZIS. 
Pri Makucovih je bila v teku (imeli so tega 
dne obisk) partija taroka, Klasinčevi so se 
pravkar vrnili iz 1Poreča, Jazbecovi so bili 
doma in ena tretjina družine je pričela pri
pravljati kosilo, družina Krvina pa je bila 
na kopanju. 
Kuhanje ženskam menda sploh ni bilo odveč 
(morda zato, ker bi v nasprotnem lahko po 
10 dneh »prišle izven forme<<. 
Dežurni pomivalci pa niso bili preveč navdu
šeni (morda zato, ker 10 dni »Specializacije<< 
lahko pomeni nevarnost za izvajanje tega 
opravila za nedoločen čas). 
Makuc je pogrešal igrišče za otroke. Ker tega 
v kampu ni, so otroci primorani, da se igra
jo kar med prebivališči, kar pa včasih po
vzroča hudo kri nekaterih gostov. 
Jazbec je menda tudi kuhal. Ampak samo 
tisto, ·kar njemu prija. Sodobnost v zdravem 
telesu! 
Klasinc si je mimo tr.žnih zakonitosti »našel<< 
dobavitelja za jajčka in istrsko črnino. 
Pri Krvinovih pa je »nekdo<< lupil krompir. 
Najbrž je zadostno poučen, sicer bi odklonil 
opravljanje »tako nevarnega« opravila. 
Na plaži sem bil žrtev »profesionalnih<< taro
kistov. Na srečo sem bil nelikviden in so mi 
morali prizanesti. 
Na poti nazaj sem obiskal še »Strunjančane<<. 
Bilo je že po večerji. Nekateri privrženci ba
linanja so pripravljali balinišče, drugi pa so 
pripravljali otroke za spanje. Otroci ne bi 
bili otroci, če ne bi novemu okolju rojevali 
nove probleme. Nekateri ne morejo zaspati 
brez prisotnosti očka. Nekoga morajo imeti 
za »uspavalni prašek<<, če ni televizije. 
Vino, s katerim smo bili postreženi, je bilo 
najbrž hlajeno v toplem morju ali na svežem 
zraku. Ne vem, ali so bili takratni gosti to
likšni pivci, da ga ni ibilo možno sprotno 
ohlajevati na primernejši način, ali pa morda 
želi tov. upravnik varčevati za goste in jih 
svojevrstno odvračati od alkoholizma. Sicer 
pa menda (po izjavi nekaterih in tudi prej
šnjih skupin) ugasne televizor in luč na bali
nišču, kadar se njemu zahoče, ne oziraje se 
na negodovanje gostov. 
Preseneča pa, zakaj je za letovanje v Stru
njanu še vedno toliko zanimanja. 
Red mora biti tudi na letovanju! 

P. P. 
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Ker je na Vrhniki »pasje varstvo<< na psu, 
so bili Jazbecevi prim_orani uživati letovanje 
v »pasji vročini<< ob pasji družbi 

Družina Makuc 

Nekateri člani kolektiva so si blažili vročino 
v Starem mlinu. Seveda ob »Spremljavi pi
jače« in na ražnju pripravljene jedače 
Na sliki: Jože opazuje »kulinaričnega specia
lista« Sokača, ali mu bo uspelo prepričati 
predsednika sindikata, ki hoče imeti tudi pri 
kuhi »prste vmes« 

»Nastop na kahlici« (prikolice »Treska« ni
majo sanitarij) 

Obvestilo 

Križanka iz 62. številke Usnjarja ni bila 
nagradna, zato tudi nismo objavili, do kdaj 
in kam naj se pošiljajo rešitve. 
Vsem, ki ste nam kljub temu poslali rešene 
križanke, prav lepa hvala. 

Uredništvo 

Pismo vojaka 

SPOšTOVANO UREDNišTVO! 

Danes je nedelja, zato imam čas, da vam na
pišem erio ·· kartico. Tukaj v Bjelovaru se 
imam kar dobro. Zdaj bi pa še pozdravil ce
lotni kolektiv IUV. 
Lep pozdrav! Andrej 
V.A., VP 4848n, 43002 Bjelovar 


