
G:lasilo 
DelaYsRe2a -s 'Veta 

Industrije usnja 
llrhniRa 

' št. 9 Leto l. 'Yrhnilt.a, 10. no'Vem.bra. 1951 Din s·-
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Velika reor~nizacija ljudskih 

-oidborov teži po vse večji demokra
tizaciji illi!Šega upravnega apa1·ata. 
Zmanjšanje administratiVIIle s truk
•ture in prenos nalog, ki so jih do
slej izwševalli plačani uradlniki na 
široke ljudske množice, -kak-or n. 
pr. omogočanje neposrednega vo
denja podjetij, je narekoval() spre
membo UIPravnega sistema naše 
države. Ukinitev živilskih kart, 
industrijskili bonov in stičnih na
kaznic bo delo Krajevmh Jj.u.d:skih 
odborov precej mzbremenilo. že 
dos.ooanja sprostitev trgovine je v 
marsčem oopravila dokaj pisarni
š1mga dela in s rtem ne,potrebna pi
samiška mesta. Pojavila se je po
treba po organizacijsko večjih 
upl'avnih enotah !kakor so bili se
danji lill().-ji. 

V načrtu -so vzpostavitve občin, 
ki pa se bo vsebini razlikujejo od 
predaprll.skih starojugoslovanskih. · 

Bodoči -Občinski ljudSki odbor 
bo pri svojem delu zajel čim več 
državljanov in s tem omogočil so
dielovanje vse,h, ne pa, kakor je bilo 
nekdaj, da .so občine upravljali mi
mo delovnih množic }judje, k>i so po 
zmagi svoje stranke, ne oziraje se 
na lastne sposobnosti zasedli ob
činska mesta. Doseda.nje manjše 
teritoriaJlne enote Ika-kor so KLO-ji 
so v ,prvi dobi graditve socializma v 
JugoslaViji opravljale poleg druge
ga vrsto drobnih del (ra.zdelj·eva
nje nakaznic, kart, dovolilnic itd.), 

- ki se sedaj postopoma oid,ipravljajo. 
Novi občinski ljudski odbori IP& se 
bodo lahko po vsem osredotočili v 
reševanJu ,gospodarske, politične 
socialne in kultum.e dejavnosti 
večjega teritorialnega obsega. Na 
ta način bo možen lažji in boljši 
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Hanj 459.421 dinarje~ 
VELIK USPEH GOSPODARNOSTNEGATEKMOVANJA BI. TRO
MESEčJA: KLJUB. ZMAN.JšANJU PROIZVODNJE .JE DELOVNI 

*OLEKTIV IDV ZNižAL REžiJSKE STROšKE. 

V l)etek 2. novembra tega leta 
je Komisija za gospodarrnostrrlo 
tekmovanje IP~egleda!la in oceni1a 
rezultate tekmovanja III. tr.ome
sečja, ki je bilo v počastitev desete 
olblet~ce JugosloMaill-s:ke Armade. 
Ugotovila je, da so bili v tem ob
dobju ·znižani režijski JBtroški za 
459.423 1dinarjev, to je za 13.5%, 
vendar pa je• na drugi 1strani za
beležila, da je bilo dejansko zni
žanje več'je Za. 221.524 dtnarjev. 
Kako je možna 'taka 'r.ailika .iiJl za
kaj .se ne rprizna znesek 680.947 
d:itn&rjev za dejansko zni;žamje? 
če pregledamo stro·ške prvega 

poMetja, iki zna.ša,jo 8,329.670 di
narjev, .ali za, vsako tromese~je 
4,164.835 dinrurjev, in Ito primer
jamo .s stroš-ki v juliju, avgustu m 
)8eptembru v '2lllesiku :3,483.888 di
narjev, vidimo, da je bilo zni~anje 
za 680.947 dinarjev. Razlika med 

Obrato'Vna .režija 
Sk'ladišOna režija 
Upravno-prodajna .režija 

Skupaj 

tem .zneslkom in vsoto za tekmova
nje rpriznanih znižanih .stroškov re
žije :in to v višini 221.525 dinar
jev iJa j-e na.sf.ala ~aradi prorporcio"' 
nalnih (odvisnih) režijskih stro
škov in sicer v glavnem vsled ka
la- .surovih korž. ·ZnaJno je, da je bil 
dot<>'k .s'Vinj,skih kož v :prvem poil~ 

letju nerp;rime~o: večji ikot v tret
jem tromesečju Jn se zato· k.alo kož 
ni mogel obravnavaJti kot atrošikov
ni element za tekmovanje. če Ko
misija ne bi upoštevala tega dej
stva, hi !P-o:polnoma razumljivo 
skladišče surovih kož nepravilno 
prlka:zalo velilko zni·žanje .stroškOIV, 

seveda na .račun Zl!Ilanjšanja pri
hoda .surovin, ne pa v toEki m~i 
zaradi )8motrnega gospodarjenja. 

Glavni namen tekmovanja · ill. 
tromesečja je biJ v tem, da ne 'b i · 
zaradi pomanjkanja: surovin, ki so 
2-ln:ižali rp-roli:zvodnjo za 28.5 odistot
kO;V, .režijski stroški - in to več 
ali manj: iJOpO!lnoma upravičeno 

(manjša proi:zvodnja - višja ce
na) - narastli .prelko dopustne 
mere, krur bi rpodražilo cene proiz
vodov in ogrožallo [>rodajo. Režija, 
ki; je sestavljena v glavnem iz ne
proporeionalnih (neodvisnih) strol
šikov, kakor je to v naši tovarni v 
veliki meri, vpliva l!lJaJ ceno izdel
kov. Ta namen pa je to tekmova
nje v celOiti doseglo in celo uspe
lo, .sicer ~es malenkostno, za 0.3 
odstotke zni:žiati: režijske stroš-ke. 
Zanimrl.va je !Slika sledeč·e tab~le : 

v I. polletju 
29.873% 
29.109% 
13.300% 
72.282% 

:v III. :tromesečju 
27.482%: 
27.410 % 
17.090 % 
71.982 % 

Da bi bil prikruz zni·žanja še na
zornejši, si oglejmo še režijske 
strošike, kit bi jih doiSegli, če bi b!i1 
ob,seg :proizvodnje v .tretjem tro
mesečju isti, ka'kor v prvem pOl
letju: 
ObratoV!ll.a. režija 
Skladi·ščna ~ežija 
Up.ravno-tprodajna režija 

Skupaj 
ali znižanje ~a 14.082%. 

22.40 % 
22.05 % 
13.75 % 
58.20 % 

Tak u.speh, ko bi se teoretično 
nujno mora:li i>ri zmam.jšamju obse
ga delovnega procesa stroški pro. 
-izvodnje dvigniti, 1SO se pa dejan-
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(Nflldaljevanje ·s 1. s't~anoi.) 

sko znižruli, je ·zasluga delovnega 
kolekti-va, ki je pravillno il"flizumel 
načela n.ovega nač.ina gospodarje
nja in :Pomen varčev.anja. 

Kak.šn:i ~o rezultati posameznih 
~troškovnih mest glede na zviša
nje; O·ziroma znižanje l!'eži.jskih 
stroškov? 

1. Z:višanje režijskih stroškov: 
a) Vozni pMk prikaz]\je zviša

nje za 12 % . Zaikaj? - Tu ,sn med 
drugim v ,stroške vračunane izra
zito ;proporcionalne ;po,stavke, ka
kor na primer: gorivo :in mezde 
šoferjev. Drugič, ker je bil vozni 
iiJiark v tretjem tromesečju v 'to
na!ži in vožnjah .bO'lj izkor.iščen ka
kor v 'Prvem polletju, je jasno, da 
so ,s tem nflir8Jstli tudi stroški. 
Tretji vzrok je iJa v tem, da je 
spr:ilčo precejšnje izrabljenosti to
varniških voZJil ,števHo ·PO'PravH 
vedno večje, kar on;emogoča zmamj
Š<llll,je stroška~, vendar pa nam da 
na~:~lednj;a taJbela ·zanimiv ;prikruz 
uspel~ov dela vo:znega 'PaJrka: 
poVJpreČin:r tonski kilometer je stail: 

·v I. ;poUe!tju Din 5.98 
v III. t!'lomese·čju pa Din '5.09 

torej za Din 0.89 
manj ali za 15 Qdstoik<l'V. 

V tej ·zvezi je Komisija soglasno 
ugotovila, da je tov8Jriš Kenk Ivan 
v pravilnem gospodarjenju eden 
ilaj)prizaodle:vnej-ših 'čilanov kdlekti
va. ·zato ga predlaga za ~ode'litev 
pqhya1e dn dodelitev stimuladje, !ki 
bi jo dobil s: 5% v.rednosti ustrez
nih faJktur pri vseh us~užnostnih 
vfolžnja;h · maffisimaane izrabe to
naže. 

b) Zvišanje' pri stroškovnih me
sti:h komercialnega oddelka je ·prav 
tak<? Qbje,k>tivnega značaja, ker 
!imajo v IT. ·polletju za1radi komer- . 

· cia!lizacije veli:lw ,več ,s.tro,škov ka
kor v prvem. 
2: Znižanje režijskih stmškov: 

Najbo~j,še rezultate .so dosegla 
sle·deča stroškovna mesta: 

a) obe luž:ilnici 
b) 1djučavničarske delavnice 
c) Z'emlj,1šča in zgradbe 

,_, č) dodelava k:roma · 

ViSem tem stroškovnim mestom 
razen zemlj i ščem in in · zgradbam: 
;pr1padajo nagmde za dosežene .re
zlilltate :v tekmovanju. 

Od o'brflltov je naj_bo•ljša usn,jar
na s 276.627 d inarji prihranka, ali 
31,2% zni!Žanja, na drugem mestu · 
pa .so pomc1žni illl; stranski obr8Jti z 
19.112 dinarji, ali 29.8%. 

To so rezultati III. tromeseč'ja 
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·Norme so, 
normirca ni! 

že deilj časa opa:žfllmo, da Indu
strija usnja nima več normirca, a 
klju:b temu delamo po !!Wrmah in 
se nam ~?:a,slu!že'k b.;p~ačuje po do
seženem odstotku .planir.ane pro
dukitivnosti dela. Kako· je prišlo do 
tega, da 1ne potrebujemo normirea, 
in vendar delamo ·pOt normah? 

Do sedaj je bil normil'ec naše
mu .podjetju ;izredno .pdtreben. T.o·
varna je bi~a nqva, brez usnjarr
skega kadra. PII'iliv de•}avcev v to
varno je bil i.z naj.različnejših strok. 
!Pregleda nad možno in dejrunsko 
p~odu:ktivnostjo dela nismo imeli. 
Stalno .smo UV:fllj.aH ncJVe artikle, 
pr.i katerih je noJ!"illirec moral ugo
tavljati p~oduktivn·ost za vsako fa
zo iPO.Se!bej. PreddeiJ.avce,v in moj
strov rusmo cmogli s tem opreme
njev.a.ti, k·er SQJ :biLi :z; orrgan~za

c.ijo dela in s tehno1ošk!im proce
JSOilll p.rezaposleni. 

V teku štilrih let zasledovanja 
p·roduktivno:sti pa .smo: pri·šli tako 
daleč, da lahko smelo .trdimo, da 
so naše norme (razen redar.ih pri
mero:v) že ustaljene in sigurne ter 
4a ni velikih nihanj, bodisi navzgOLr 
aili navZI::loL S tem je hilaJ tehnič
nem.u vods.tvu dana mo,žnost, da 
normiranje produktivnosti .in .pa 
:same obračune uredi tako, da se 
ukine mesto normi'rca :1{!ot eno ad
mini,strativnOI mesto, a njego:vo 
delo :razdeli na druge osebe, ki so 
.raVtno tako zfllinteres:irane pl!'i .nor
mah. 

Z ukinitvijo normirca s•o torrej 
norme ostale ika!ko1r dosedaj, a 
glav.no breme korekiture že postav
ljenih norm in postavljanje novjh 
je padlo na preddel;avce in moj:stre 
o:dde!lkov. T·o· je izredno' važna 
naLoga, ki jo lahko skupina oprav-· 

za 140.378 dinaJrjev, to je 42.6% 
za •6.109 'd:ina~jev, to je 39.1% 
za 107.833 dinarjev, tO' je 37.4% 
za 58.178 dinrurjev, to je 3•4.6% 

gospoda.rnostnega tekmovanja, ki · 
nima samo namena določitve naj·
bo!ljšega go.spodaJr,ja, temveč tež
njo vzbud!iti v kolektivu čut do 
go~oda;rno:sth Ti re,zu:ltati n1so 
zakUjuče'k ma.še.ga 1de.Ja, so le 
vzpodbuda k nadaljnji ·borbi za 
2lnižanjem :režijskih stroškov v IV. 
tromesečju. 

lja lažje, kakor ena •oseba, kljub 
temu da ibi hila ,strokovnjak v 
u,snjarstvu. Preddelavec. je .so·
udele•ženec pod delu na doti ·čni fa
zi, ter najbolje ve, kaj ~ahko dose
že delavec te faze, a ravno tako 
tudi mojster odde:llka, ki je stro·
kovnjak v svo·jem del.oikrogu. Onli 
v dogovoru z najboUš:im delavcem 
faze postavlj18Jj'O in kor.igirajo nor
me. Tak način dela je že sedaj po
kazal zelo· do'bre uspehe. 

Celotna evidenca norm je po1ver
jena pisa-rni proi,zv,odnega sektor
ja, ki zasleduje kretooje norm ier 
s igma1:izira moj,strom kje in na ka
terem delovnem mestu ni norma 
realna. 

Mezdni oddelek, ki obračuna pla
če, 1poroča mojstrom koncem vsa
ke dekadei o stanju norm po fazah. 

Na podlagi jprednjih poda:tkov, 
svojih osebnih zapažanj in poročila 
predde'lavca, dajejo mojstri predlog 
za pcprav:o nepravilno postavlje
nih no.rm. Tehnič,no vodstvo te 
no!I'me odobri, a.Ji korigir.a na svoji 
'[l'rvi .redni ,seji. Od togega n.nrmi
ranja, pri katerem je .bila direkt
no zainteres<i·rana samo e:n oseba, 
smo tudi v teh stvareh postal:i bolj 
.demokrllitični, ukinili patent, ter 
dali na,lQgo normiranja tehnikom, 
ki so edini ·zmožni, da precenijo 
težo dela VrSake faze fin tudi na 
podlagi tega ugotovijo res mož.n:o 
I]Jroduktivnost brez škode za kvali
teto. 

Kako bo· v bcdo~če z normam~i? 
Novi f.inan·čni s1:stem ne pre::l:Vide
va obračunfli po no·rmah, temveč 
samo .aJkol!'dni naoin. Kljub temu so 
realne norme ·podrlaJga za bodo,če 
aiko.rde, če hočemo, da bodo pra
vilna< pos'bavlj·e:ni. Vsako nepravil
no normhrano delo a1li bodoči akond, 

· ibo imel za po•sledico dviganje p!IC'
.i'ZVQdni.h str.oiŠkoJV, as tem tudi zni
ževanje var.i.a billllega dela ,plače de
lavcev. 

Alwrdni nfllčin dela bo uveden 
verjetno s 1. I. 1952. Uveden bo 
na fazah, kjer se prodUJktivn,o'st 
•lahko meri v vsakem času. Sedanje 
no:rme in bodoč.i. allwDdi v našem 
!podjetju .so jn bodo ponstavljane ta
ko, da jih ibo dorber delavec hhko 
dosegel, on~ da bi ·kvaliteta 'Ptoiz
!Viordov trpela. 
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men.tih: Odmaščevaiec ni .dovolj Zbor "lloli"VCev 
pazlj,iv ;ter napravi luknjo .na ko- V ponede-ljek 22. oktobra t. l. je 
ži. Koža ne mol!'e več dati p·redvi- bril ob 20. uri . v Cankarjevem domu 
denega I. sor'timenta temve.č III., na Vrhnild :z~boT volivcev. Delovno 
ai.i v naj!boljše:m sluČaju II. sorti- predsed:stv6 so sestavljali: tovariš 
ment. Z en'o nep'!'avilno· potezo no- N 01vak Grega, kot predsednik in 
ža je odmaščeva:lec napravil. škodo člana :tovariša Verbič Andrej• 1in 
v 12:nesku 70.- dinarjev .. ·Premalo podrpolkovni'k Srdic Lazo. -
odmaščena koža pa ravno :tako po- Iz- poročila rpredsednika K~ajev
kvari sortiment, ker se mast v na- nega ljudskega · ·Odbora tovariša 
slednj~h fazah ne more odstraniti. Rozmana je bilo razvidrw, zakaj 

Odstranjevalec :ščetin ni pazljiv ni,go bili izvršeni sklepi zadnjega 
pri delu. Ena nerodna poteza na- zbo·ra voliv·cev. Dej•al je, da nosi 

krivdo ·za nedokončana dela pri popravi ;pra:sko na koži, in z eno pra-
~Sko oškoduje po:ljet:je in delovni pra~vilu Stare ceste podjetje Sin
kolektiv .pd ,plači za 70_ 140 din. venija ce:s.te in, 1da je KLO s. S•voje 

strani• uk.:renH vse, kar je bilo v 
Nepravilna poraba kemikalij nas njegovi moči: pri;peljati je d'al 160 

lahko pri enem sodu kož, oškodUje kub. metrov veska in 150 kub. me
za več tisoč dinarjev. trov gramoza. V:prašanje izgradnje 

JP,ri napenjanju se koža ne nap- Zdravstvenega doma je še vedno 
ne dovolj. Izgubili smo na kvadra- pereče, kljub- dejstvu, da je za do- ' 
turi ·in' istočasno poslabšali sorti- ~Sedanjo gradnjo in:vestiranih že 
ment. Zopet je zmanjšan del ~Spre- 563Jl00 dinarjev. Delno je O'PTema 
menl·jive plače. že kupljena, vendar pa je glavni 

vzrok zastoja v pomanjkanju kva
Taki in slični primeri so na vseh lificirane delovne !Sile, :predvsem 

fazah dela. zidarjev. Izgledi pa sn, da se bo 
UsnjaJrska industrija pa -spada stanje v bližnji· bodočnosti izbolj

v t4sl;e panoge, ko mo•ra hiti pri šalo. Tretji sklep, .odp.rtje kamne
delu cel .čloo·vek. Ni je faze v to- loma v V:erdu »pr.i Ceglarju« ni bil 
varn i, kjer bi se kaj. dalo napraviti izvršen, ker je okrajni ljudski od
na »hO-'!'uk« sistem, temveč je po- bor odvze.I d.:robilec in ga verjetno 
trebno pri vsaki polagati polno po- dodelil KLO-ju Borovnica. Za 
zornost. opravičilo' j 'e biio navedeno, da 

To· je bil glavni vzrok fonniranja d'roibHec ni i21ko.riščen, saj je v res
naše ~omisij·e za kyailiteto. Ker va nici stal 15 dni, ker ni bilo na raz
preddel'avci že prevzemajo kože od polago delovne sile. 
delavcev tudi kvalitetno, bo Komi- V nadaljevanju .svojega poročila 
sija kontrolirala tudi ·one kože, ki je tova~iš predsedni;k govoril o re
bi jih preddelavec že prevzel od de- alizaciji odkupa v letošnjem letu. 
Iavcev. v tem slučaju pade odgo. V ce1oti je b~lo odkupljenih beloih 
vornost tudi na njih. žit 97.21 odSit., masti 47 odst., me-

sa 58.7 odst., volne 13.10 od1st., 

premogom. Volivci so predlagali, da 
bi k.:rajevna podjetja v večji meri 
skrbela ia dovoljni in cenejš.i trg. 

T.ovariš širok je objasnil vzroke 
dosedanjega pomanjkanja ·kreditov 
za ;popravilo lokrulnih cest ~ uteme
ljitvijo, da se je ,skrb v :prvi dobi 
kapitalne ·izgradnje osredotočila v 
izgotovitvi večjih gradenj'. Da bi 
se č.imp·rej itn uspešno rešilo cestno 
v;praš.anje je bil .sprejet •sklep, da 
naj, KLO zahteva od tukajšnjih 
podjetij .in privatnih voznikov po
moč ptvi nasi:pavanju. Prav talw je 
hilo skle,njeno, ugotoviti dejansko 
stanje krajevnih podjetij, s pomoč
jo komisije, <k,i 1bo •prregledala njiho..: 
vo dosedanje :poslo,vanje· in .predla
gala eventuelne spremembe. 

To'Variš šimk je v kratkem ob
razložil vsebino navega finančnega 
sistema in odgovoril na naj,važnej
.ša vp.ra.šanja, ki se v tej zvezi .vsak 
dan postavJjajo. Zlboru volilcev je 
predlagal naj sklene, 1da bl ·se red- • 
no sestal vsaka dva meseca 'i:n, da 
hi pred zasedanjem IIJnš!Hjali volilci 
vprašanja na KLO, ki je dorlžan, 
da j1ih na zboru razčisti. lstočasno 
pa bi poverjen1ki po.:ročali .o delu 
svetov. 

Tovari.š Verbi·č je· omenil prete:p, 
ki je lbtH v :s:nboto 20. t. m. v ,delav
sko uslužbenski restavrl!tciji:. Dejal 
je, da ta dogode'k reakcija raziaga 
in oglaša kot medsebojno obraču
navanje komunistov in, da sta si 
JA in civili<s.ti v laseh. Poi\'da:ril je, 
da je treba .pobijati .take govorice; 
kaj•tli vs.i, ,ki sn sodelovali 'Pri :prete
pu .so krivi in bod'O za svoja deja
nja :sodno- kamo!Va.ni. 

!Zavedati se· moramo, da :je razbi
janje enotnosti :med Armije in 
ostalimi državljani v današnjih 
dneh, ko smo od ~seh strani ogror
ženli od sovražnik·ov, le voda na 
mlin "reakcije. 

Delovni pTed:sednik je z;bor za

Korn·i.sija ibo torej delovala še mlinske merice 82.3 odst. in lesa 
na~vrej z edinstveno . nalogo, da se 93 odstotkov. V finančnem povočL 
kvalirteta izdeJ:kov dvigne, a IS Sa- lu je oTisal stanje plačevanja, daV
mim tem tudi po1Viša .spremenljivi kov, na koncu pa omenil delovanje 
del plače. Delavec, k~ dela po;vr.šno krajevnih podjetij. Navedel je raz
bo torej' oškodoval v vrvi vrsti sa:- delitev dobička Iaaiskega leta. 
mega sebe in ~stočasno .tudi celotni Osnovna tema diskusije je bila 
kolek1tiv. Sk,rivanje nrupak pa preid- presk!'lba s :krompirjem, mesom in 
:stavlja zločin: n<~Jpram kolekti:vu, _ ------·-----------------------
ker v:saka napaka kvari naše iz-

kljrič:iil ob 22.30 uri. 

delke in zmam:jšuje tudi :plače de
la'Vstvu. 

Naša želja je, da bi čimprej •ta 
komisija odpadla, a to bo takra,.t, 
kada;r .se bo V!Sa:k delavec zavedal, 
da uničuje .svoje lastno premože
nje, ki se bo posebno odra·žalo• v 
pla:či, in pa kadar bodo preddelav
ci in mojstri iprišli do tega, da :bo
do tudi1 oni p:rikrajšani, če njihova 
gr;upa ali oddelek ne bo delal kva
Hteitnih izdelkov. 

Take stvari obsojamo 
Na drU!žaJbnem večeru sindi

kalne podružnice Industrije usnja 
Virhnika, ki je- bil v .soboto dne 20. 
()~dobTa :zvečer v pvo,storih delav
sko-uslužbenske. :restavracije j.e 
prišlo do .obžalovanj-a vrednega in
cidenta. Pretep ne ogroža;! življe
nje navzočih in je bH v sramo-to· ne 
samo kiršilcem jav:nega reda ;in mi
ru temveč tudi celemu okrožju. ,. 

Javna razp:rava bo' _po :temeljiti 
prei.skavi, ki je že iV teku,' predvi
doma na Vrhniki z name·nom, da 
razgali povzročitelj·e nespodobnega 
p'onašanja in · jiih v kraju dogodka 
najstrožje kaznuje v pouik in 
sv:amilo v~Sem v.ročekrvnežem. 

O zaključkih preiskave in sod
be bomo pravočasno poročali. 
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~lub Uudske Uftiverze 
V petek 19·. okitolbra je 

bil v .sejni dvorani Kra
jevnega ljudskega odlbora 
na Vrhniki sesta,.nek osno
vateljev Kluba ljudske 
univer-ze, ki je i·molH .ini·
cijrativni odbor v katerem 
so tov. Kojc Milan, Lav
renčič Lado· in Maurl Mi
hael. 

Dvig k.llllturno 1prosvetne rav.mi 
delovni•h množic, nj.ihova .prevz;go~a 
in izobraževanje, to so v glavnem 
naloge ljrudls'ke univerze. Pustiti 
ljudstvu, da samo izVil'šuje s](užbe
ne naloge, 'Pri tem pa zanemarja. 
ti njihove ku!lturne p()trebe, ka:kor 
tudi onemogočanje (lruž!llbnega 
žilvljenja bi bilo nepnwilno in 
škodlji!vo. Ljudska univerza je ti. 
sti ljudsko prosvetni organ, ki v 
prvi vrsti slrnbi, da z raznimi pre
davanji sodlobne vsebine, jezikov-

- nilmi tečaji in debatnimi večeri 
uprli javnosti ono vses.plošno iz
obrazbo, ki jo je potreben vsaik de
lavec, kmet in .inteligent v življe
nju. 1\'.U:alo:kdo ima možnost, da vsa
kodnevno ;prebira časopise, revije 
in brošure najra.zličnejršith vsebin, 
vsaliogar zanimu.jo <OOgddl>Ji po 
svetu, ki jih vidijo naši jami de
lavci PI'i svojih ipoto;vanjih v ino. 
zemstvo :in ne,pravilno bi biio, da 
ne bi bili o vsem tem ·pravilno ob. 
veščeni. Odkritja in razvoj• tehni
k e ne za.nima samo· inženirje in 
tehnike, .git>spodar.ska v:prašan.j!!lo 
samo ek•omomiste, zdravniška veda 
le zdravnilie: vse · to v poljudni 
obt&i vsalrdo rarl posluša .. 

P!l'ogram dela ljudske univerze 
j'e obsežen in zahotev.a dQbm obde
lavo kva.1itetnih tem. Težko je le 
enemu samemu a:li IiltG!l'da dvema, 
dia. bi s:Jn:.bela za organizacijo izved
be sp.rejetega načrta. 1Zato. je po. 
tre ben širok krog sodebwcev, Id so 
ne .samo org;atnizatoll'ji predavanj iz 
drlugih mest, temveč tudi, da sami 
obdelajio pJ.'Ioibleme, ki so ·sicer io
kalnega značaja, vendar p.a isto. 
časno S•plošnega in tudi ljudsko 
pro.svetnega pomena. Vzemiino na 
pr. krajevni izbruth epidemije ži
valskih obolenj ; težave krajevnega 
ljuJd~kega Odrbo•ra 1pri njeg.o:vem 
delu; v,pro,šanje v.rhniške urbani. 
stike; t.azširitev industrije v nuj
ni in kori.st:ll!i. i(}'ovezanosrti s tukajš
njimi že obstoječhni objekti. Res 
so te stv.al"i Iwajevnega, pa včasih 
tudi republiškega, če ne celo zvez.
nega pomena, vendar !pa lahko do
mači sodelavci ljudske univeme v 

svoj,iJt prooavroojih iznesejo lastne 
izlkušnje, n!l!Svet.e in PI'ed!loge, po. 
jasnila in tolmačenja, ter na ta na. 
čin omogočijo pristojnim oblastem 
nj.ibovo Jažje reševanje. Da pa bi 
bila priprrava predavanj takšnih 
tem im izdelava p·redl·ogov dobro 
izvršena, je \l)·a nujno tesno sode
lovanJe: tprvič, vseh ijudi iste ali 
njej so~odne stroke, to so ekono
misti s svojo sekcij:o,, tehniki s 
sv:ojo itd., in dmglč, sodelovanje 
onih, ki jih l})l'01blem zanima. Sem 
sp·rudiajo ja"'lli delavci, ki niso 
vldjlučeni v te sekcije, kako!l· zdrav. 
niki, farmacevti, prosv·etni delav. 
ci in .politični akti.visti. Vsi ti sku
paj t"~ollijo Klub ljudske univerze. 
Ta ldub, .čligar prvenstvena skrb je 
delo na gospoda rskem, socialnem 
in Ijudsik:o-p·rosvetnem po1jn na 
terenu iz.ven njihov.ih ur!lidtnitb 'llll", 

bo gibalo vsega drl1užbenega ŽLV1lje
nja vrhniškega območja. Njeg:o.ve 
na~oge so v glavnem naslednje: 

l. Priprava p1·eoovanj Ljudske 
univerze z i.meiiiVrlmiškimi in do
mačimi predavatelji. 

2. Izmenjava misli na internih 
d~batnih V'eč·erih o vseh p.roble
mati!kah najr.azHčnejših vej druž
bene ·in Zlllanstvene dejavnosti. 

3. Izdelava predlo-g{)V za izbolj
šanje goSjpoda,rskih, socia,!nih, 
kuJltumih tu !pOlitičnih prilik na 
Vll"hnili!i) 1( urbani;zem, olepševralna 
dela, 2)d,:ravstvena, p.rosvetna in 
g()Stpodarska politika ipd.). 

4. Pravilno UrSmerjanje lokaLnega 
štirinajdnevni'ka, ki bo objavljal 
v·es,tl, Iuajevneg.a in -okrajnega 
značaja. 

Zgrešena in zlonamerna bil bila 
trditev, da se bo za zaklenjenimi 
vrati ld)J'bs'kih prostorov 2)bir..ala 
neka skupina ljudi, ki se sice~· 
proglaša za javne d'elavce, v bi· 
stvu pa ·po sv·o~em :ponaiŠanju, t. j. 
sestajanju v določenih dneviJh ·ted
na sliči neki trški jari gospo:d!i. Bi
stvena 'razlika po vsebini je v tem, 
da so se nelrodall!ji javni delavci in 
narodne dame .zapirali v sobe z na
menom, da ne bi ljudstvo slišalo 
kako kujej,ot načrte za nadaljnj:e 
izkoriščanje !delavstva in varijo 
sklep·e o yečanju sv.ojih dobičkov. 
Naš današnji klub bo :prip·ravljal 
materia.l z.a predavanja in ·tečaje 
ob vsestranskem sod:elovanju vseh 
množičmp organizacij, društev in 
selrcij. I2)d'ell()rvttl bo predloge. In 
zato je nujno potrebna izmenjava 
misli in mnenj. 

Iz listnice uredništva 
Uredništvo takoj kupi vse iz

vode Us.njarja, Šitevilke 1, 2, 3 in 
4 po dn·evni ceni. 

P:rihodnj.i me$ec bodo ziačeli iz_ 
bajati ]{Qit podlistek v naJdaljeva
ndlh » U.snjalrski rpogov:or:i« !izpod 
peresa ·to:v. jng. Milivoja IDadnika. 

Ustano-vljena 
je -vrhniška sekcija 

Društ-va ekonomisto-v 
Slovenije 

V soboto 14. oktobra je bil usta
nov,ni abč.ni zboT Dr-;ušiva ek<Ono
mi:s•tov Slo'{-enije ,sekcije Vrhnika. 
'Na občnem zboru se je zaČ!rtala 
pot delovanj'a sekcije in izvolil od
·hor za teknče koledaTS!Do: leto ki 
ga sestavljajo : tov. Mrežar Hel
mut ko·t •p;redsednik, Volčič Smi
ljan kot ta;jnik in Molk Avgust 
kot blagajnik. Naloga .sekcije je 
vključitev v,seh onih, ki se aktivn:o 

"tavijo z 'znanstv~nimi in praktič
. nimi problem! ·ekonomskega dela. 

Zato pozivamo vse knjigo•vodj·e, 
komerciafitste ·in ekoll'oaniste, da se 
~članijo v sekc.ijo, ki ima .svoje za
easne prost01re v poslopju Indu
s tri je usnja soba št. 25. 

Kaik-o•r se sedaj usta-navlja Klub 
usnj:a,rk.ilt pomočniliov, kli badirn 
proučev{l.Ji svoje strokovne in 
pra;~,tične izsledlie, se izpolnjevali 
pri znanju, in . delu, tako je nujna 
potreba po zdr;uženj/u onih, ki na· 
s~atpajo vsak dan !Pred množico Iju
dl in ki lrubtko s svojim znanjem in 
mi_lenji v odl:Q,čilni meri pripomo
reJo k vses:plošnemu dvigu živlfenj. 
sl{e~a staudoa11d~. In to tSO javni de
lavci, ne samo univerzitetno izo. 
br:aženi, temveč vsi <oni, ki aktiv:ll!o 
~~laj'O bodisi na strokovnem, poli. 
trenem, d'l'užbenem, p·rosvetnem, 
kulturnem ali fizlrultumem polju 
in imajo zato doloČene sposo,b
nos.ti. Po dl'ugi strani pa jim bo 
lilub nudim primerno razvedrilo in 
Siproščenje. 

Ta zamisel, ki je bila pomjena 
na Vtrhniki in ki -se bo brez dvoma 
prenesla v dmge kraje, pa je iz
vedlj-iva le, če se bomo zaveiaJi 
njene napredne zasnove in vsi s er
delovali !Pri njeni uresničitvi, ker 
je tait .prog-tram v vsesplošno ·korist 
nas samih. 

Vrhničani dopisuj te! 



- Ko po cesti .priropoče sta1ri For.d, 
vedo vsi V~hničani, da je na vožnji 
Auto-moto druŠ!tvo. če v .radiu 
hr,n.i in poka, .so gotovo krivi vrh
ni·ški ra dio-amaterji. če ~do »stra
ši« ~ •ptredpotJopnim fot oaparatom, 
je to. :vrhniš•ki fotoamater. 

Kako .te organizacije žive, kak
šne težave ;imajo, tega večina ne 
ve. 

Najstarej'ša orgail'izacija je auto
moto društvo. Ustanov.ljena je bi
la na pobudo Zveze borcev. Zače
tek je bil zel:o uspešen, saj se je 
vpisalo okoli: 200 članov .in jih je 
pi:"lbližno 100 nhiskovalo .teoretični 
tečaj, na katerem je ptredaval ing. 
LaVIrenčič. Društvo je za uspešno 
delo .prejel;o: dari.lo CK KP:S. polto
vor.n•i avto Ford, predsedstvo vla:Jd.e 
pa je dam:valo osebni avto znamke 
Alfa Romeo. Z ureditvijo ga:raže v 
>umpeksu« SO· .bili dani vsi pogoji 
za uspešno delo. V istem času je 
nasia.J tudi vrhniški .radioklub, pr
volJno krožiek ~jpbljooskeg;a dru
Štva. Ko so že bili !Vidni pr.vi uspe
hi, se je stanje zaradi odstopa ne
katerih i:zikušenih tovatri:šev, ki so 
b:ili prezap::sleni i,n. za•ra·di pojema
jočega zanimanja , Zvez;e bOII'cev za
čelo slabšati. Ker v auto-moto sek
ciji ni lbi1o voditelja z avtor.iteto, so 
se pričeli prepiri, nered in anar
hija. Da društvo ni po'Polnoma za
mrlo, je vzrok samo v velikem za~ 
n1manju nekater.ih članov ter red
ke :vožnje. šele spomladi je delo. 
zopet nekioiiko poživel:o• .in smo za
čel i z nnvimi •tečaji. Kljub temu 
potrebujemo mnogo pomoči, da bi 
sekcija zo;pet dosegla nekdanjo vi
•Šino. 

Za radi'Oklub so nastopni slabi 
časi, ko je moral izprazniti prvo·t
rie prostore na stare,..>n KLO-ju in 
se je s tem začela doba stalnih ;p.re
~e1jevooj . Ve·ndar je bil vedno med 
najbo.ljšimi organizacijami ajudske 
tehnike v okraju . Velika ;napaka 
pa je: da n i uspel prodreti med 
množioo·. Za vse uspehe se• moramo. 
za•hvaliti nekaterim posamezni.kom 
te·r pripadnikom JA. 

. Fotolclub je n ajmlajša <Yr ganiza
cija,· ka!Že pa velike m:o,žnosti ti-az;
voja, saj :ima :že sedaj 36 ·Članov. 
Najbolj ga zavim dejst:JV'Oo, da še 
sedaj nima lastnih :prostorov. 

· če pregledamo sta:tistiko član
stva organizacij Ljudske tehnike, 
n"a.s preseneti ·majhna ude•ležba. 
ženske ni.ladi'lle. Popolnoma zgre
šel}o je mnenje naših mladink, da 

je meja nj!ihovega udejs.tVIovanja 
kuhalnica, kvečjemu p~es. Radio
tehnik~ je tista . panoga, kjer bi 
najbolj ;prišla do izraza žen,ska na
tančno!:jt in spretnost, foto1grafija 
pa bo :?rcalo estetsk.ega okusa, na 
katerega so dekleta t ako ,pooosne. 

. Končnd .se je treba sprijazniti s 
tem, da bo tudi :pri nas postalo_ 
znanj,e ' oofiiranja vsakdanja po
treba. 

Upamo, da ne tbomo .naleteli na 
gJuha ušesa, ter da bodo letos 
mnogi prijetno :preživeli .dolge zim
ske v.epere v k:r.o•žkih Ljudske teh
nike iJt t ako koristili ,sebi in domo
vini. · 

Opoptba •uredništVta : 

Zvedeli smo, da se bo na Vrh
niki IQSnovala sekcija društva inže-· 
nirjev jn tehnikov, ki bo prevzela 
sk11b nad delom Ljudske tehnike. 
S strokioiVnimi nas•veti bodo člani 

sekcije pomagali pri delu, da ne bo 
večnih zap·rek .in težkoč. iPII'epriča
ni ~Smo, da lahko v bližnji bodoč
nosti •pričakujemo večjo pomvitev 
dela. 

V nedeljo 28. okto1hra je v na
m1zn;oteniškem dvoboju med F D 
V.rhniko in garnizonom JA zma
galoa doll).a·ča ek~pa :z· rezultatom 
4:0. . . 

V čettrtek 1. no·vembra popctldne 
je bila na igrišču NK Virhnitka od
:igrana nogometna prijat eljska tek
ma med tukajšnjim garnironom 
JA in domačim klubom. Moštvo 
V.r.hnike ni v igri pokazal,o ti,i>t.e 
borbenosti in požrtvoval:~wsti kot 
na prvenstvenih .tekmah. To mlač

nos t je n.asprotn:i.k dobim izko1risiil 
in zmagal z .rezultatom 3:0 (1.:0). 

Med igro je .bil lažje po.škodovam 
vra'tar Vrhnike Drago Sedej, ki 
ima vse pogoje, da se razvije v ruo'
brega nogometaša. Za Vrhničane 
j.e bila to treni:ng tekma za posled
lllji prvenstveni d~rby s šD Lit o
strojem, . ki je bil pr~lpžen na ne
deljo 11. XI. ob. 1Q.30 _uri !n ,se .bo 
<;~dd:gral v Ljubl,jani. na igri šču Li-

- ·tostroja._ 

Vrhničani! 
Z diiteVGm Republi!ie bo na V•rhniki · zaČel izhaja.ti lokalni 

štirinajs tdnevnik. Obravnaval bo domačo problelrulltiko, !Pr inašal ve-
' sti iz zunanjega sveta, politične, gospo.darStke, lmltume in fiz'ktul-

tln·ne komentarje in novice, objavljal Vrhniško k!roniko, dajaJ na.'!ve
te za dom itn ·polje, 1priobčeval roman v nadaJjevanjih in zabava\ s 

, humntrjem. N~ujno pa. je p·otrebno sodelova.nje vseh Vrhniča.no!V - in 
zftllto pro.sm1(), da bi Vi s ami p•redla.ga ti: kaJ si želite v vs ebinskem 
in slilooVIIlem delu, kakšen ·naj· bO obseg in ime časopisa. Vs e ti> poš

·Ij,ite uredništvu »Usnja.rja« Industrija usnja Vrhnika. 
Uredništvo »U.snja,rja«. 

Dobri učenci - ·dobri mojstri 
Bežen pregled učnih uspehov 

vajencev na obrtni šoli je p akaZ'al, 
da se med nami nahaja v·rsba ta
ktih, k i .so učenje :v šoli p:;polnoma 
zatnemar:il.i. Tatko je lbi!Lo vo:lstvo 
prisiljeno dvema vajencema pre
poiVedati nadaljmje obiskov·anje · 
šole, ker že tretje leto .chi•slmjeta 
.prvi 'razred. P.re•gled učnih uspe
hov pri iostalih pa je pokaza.l, 
vsaj piri po.lovici , ·precej slabih 
ccen, nezanimanje za učenje ter 
nedisciplino. 'Poleg slabih va
jencev pa imamo tudi .o 1dličnjake. 
Komu na obrtni šoli nista znani 
imeni· Pašič Dušan, Matič Jovan? 
Uprava šole bo .spor.a;zumno z u;p·ra· 
vo ·podjetja v bodoče· ,;:-ednd· o~enje
vala delo 'fn uspel'ie vajencev. Vse-

kako:r je IV interesu podjetja, da 
za :vajence zadrži samo t iste t o
variše, ki se dovolj trudijo tako 
pri sv.otjem prakUč,nem, kakor tu- • 
di .šol'S~em lelu. Kajti ·edino taki 
bo·do postali tudi dobri pomočniki, 

morda tudi dolb,ri mojstri. 

Cene pitanim prašičem 
padajo 

V zvezi: s :tem bodO' tpadle tudi ce
ne surovim' ko·žam: Predvideva se, 
da bodo knže '<lra;~je kakor živa te
ža pita'nih p.rašičev ·in . bo . to naj
boJj rea:Jlna stimula;cij:a kmet<Jm za 
oddajo "K·ož. 
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V četrtek .zvečer je bi!la ;v domu 
Zv·eze :botrcev proslava oktobrske 
revolucije. Slavnostni gO<Vor je 
imel .sekretar krajevnega komite
ta KP.S Vrhnike tovariš F1ranc š ·i
rok. Sledila je akademija, na kate
ri so sodelova1i .ravnatelj ljubljan
skega mestnega gledališ~ Jože Ti
ran, komotrni pevec Tone Petrov·čič 
in. piani.stka Zdenka Lukčev:a. 

* 
V soboto 10. novembra bo ob 20. 

uri v: DelavSiko uslužbenski restav
.racij.il Industrije usnja svečana ob. 
java rezultatov gospodarnostnega 
tekmovanja s podelitvijo nagrad. 
Ob tej priliki bodo nagrajeni naj
boljši sindikalni funkcionarji. 

Dr~ Lovrenčic Lado je 31. okto
bra opravil v Ljubljani odvetniški 
izpit. Iskreno čestiitamo! 

* Gibanje prebivalstva: V zadnjem 
tednu olkto~a S()! bi~a štiri rojstva. 

Poročili so se: Deter Vial:ter, den
tist in Domlboš šarlota, gospodi
nja; .Seljak Janez, delavec dn Ka
striln Ma:rija, na:meščenka; La:loš 
Dušan, delavec in Lipovšek Mari!
ja, v,zgqjiteljicru; .Sla,be F1ranc, de
lavec JUV in Vehar Ana, kmečka 
delavka; Mornar Rudo1lf, poročnik 
JA ·itn Vinter Ivrunka, šivilja; To
mažin Anton, kmečki delavec in 
Molk Marija, .šivilja; V:!llskovsky· 
Ernest, delavec JUV 'in ~veglič 
Angela, goSlpodinja. če.stitap1o! 

* Umrla sta: J!llpelj, Marija, stara 
42 let iz Male Ligojne št. 7 in Vin
ter F,ranc, star 58 let iz Vrhnike, 
Raskovec št. 1 žalujočim svojcem 
izrekam.o sožaJlje. 

* 
Vsi davčni zavezanci: kmetje, 

obrtniki in mam.jši posestnilki, ki 
še niso jpo.ravnali . da,vkov, oziroma 
četrte akontacije .za 11eto 1951. bo
do do 25. novembr!ll rubljeni. 

* 
Vrhniška sekcija Društva eloo~o 

nomistov Slovenije vabi ;vse ko
mercia;liste, knjigovodje in ekono
mi;ste, da vstopij'o v sekcijo. Pri
javnice ·dobite v Indu.strij.i usnja, 

· .solba št. 25 - II. nrudstropje. 

* 
V soboto 10. novembra bo ob 20. 

uri v del.arv;sko uslužbenski re
stawaciji JUV drwžabni večer 
Buffet - ples! Va,b~jeni! 
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Apnenje .poJ; 
Apnenje kisle zemlje je naj

uspešnejši ukrep za trajno pove
čanje . žety.enih dono.sov tako na 
njivah kakor tudi v .sadovnjakih in 
na travuikih. 

Na našem J)Otdročju je mnogo 
kislih, na a;pnu revnih ·zemljJšč, 
bodisi itežkih glJn in i:lo:vic, bodi:si 
čr.nih ali sivih puhlic. Spoznamo 
jih po sledečih ·2lll'akih: spo:rrMadi 
so dolgo hladna in se -težko cgre. 
jejo, v suši dobe skorjo in močno 
razpokajo, nekatera gnojila n. pr. 
superfoiSfat, .soliter, amonijev sul
fat ne učinkujejo; na nj,ih rada 
poganja resa, praprot, borovnica, 
brez, ·črna jelša, maio vredne tra
ve; Iucerna in d~telje uspevajo le 

' slabo. 
Za 1 ha orne zemlje potrebuje

mo 5 do 10 ton apnenca .in. tra:ja 
učinek 10 do 20 let, za .trav;nike in 
sadovnjake zadošča polovična ko
ličina. 

Kn:inski a.pnenec je ' 96% čist, 
prirodno1 droben ka;kor moka !in se 
na dežju ne kvari. 

Apnenec trosimo v času od je
iSetlli do pomladi enakomerno po 
preorani površini ali travni ruši 
in ga ne zaoravamo. 

Kninski apnenec naročaj:te pri 
Kmetijski zadrugi. 

HUMOR 

Se marsi:ka.j1 je !POdražilo: 
železnica, luč, voda, kino. 
Le isto ceno bo vsekdar 
imel naš vrhniški »Usnjar«. 

»roaj mi·slite, ko!J±ko mi bo po-
trebno, da se naučim šofi,raH?« 

»Trije.« · 
»Tl'ije dnevi?« 
»Ne, trije avtomobili.« 

»Kaj pravite k temu vinu?« 
· »Izgleda, da je zelo staro.<" 
»Se vam zdi?« 
»Dtrži, -drži, mislim; da je celo i:z 

Noetovih časov, ker tako zelo diši 
po potopu.« 

».Sdnoči .si bil spet popolnoma pi
jan.« 

»Kdo ti j.e pa to ipOVedal ?« 
».Sam si mi .rekel, .ko si prišel dol

mov.« 
»Im ti verja:meš ibesedam pi

janca?« 

Na filmskeJD platnu 
homo . -videli~ 

V sredo 14. jn v četrtek 15. no
vembra: ;a;meriški. film »Plinska 

· luč«. Doda!tek: kratki film 
»~aradi onega zjutraj«. 

V petek 16., s01boto 17. in v nede
iljlo 18. novembra: amer iški film 
»Morski volk«. Dodatek : Film
ske novosti 13. 

V .sredo 21. in :V četrtek 22. novem
bra: italijanski film »Tragičen 

lov«. Dodatek: Mesečnik Jug.o·
slovansGr.e :a;rmije 24. 

V .pete'k 23., v soboto 24. in v ne
de'ljo 25. novembra: avstrijski 
f,ilm »Očarlj.ivi goljuf«. Dodatek: 
FHmske novosti 37. 

V četrtek 29. novembra: jugoslo
vanski fi:lm •»Sofka«. Dodatek 
Bo,sanshl mesečnik 34. 

V petek 30. novembra, v soboto l. 
decembra dn v nedeljo 2. decem
ibra angleški film »Fanny«. Do
datek filmske 1no.vosti 36. 

P.redsta:ve ob ;delavnikih ob 20. uri. 
- P.redstave ob nedeljah dn praz. 

ni-kih oh 15., 17. in 20. uri. 

Cene p.rostooov v kino »Canikarjev 
dom« so s l. novembrom tega let a 
sledeče: I. prostorr 41 din, ll. pro
stor 29 Din, ITI. prostor 21 din. 

PTofesor je neki veče.r .slišal pod 
posteljo .sepet. 

»Kdo je ~podaj?« zamričd. 

»Nihče!« mu odgovori neznani 
g~~ -

»ČUJcl'na .stvar, « zamrmra profe
sor. »Trdno 1sem obil prepričan, da 
sem .slišru šepetanje.« 

SLUžBO LAHKO DOBI večje šte
vilo torvaaišev. Delo je stalno 
v tolvarni ter sezonsko ( 5 me
secev) pri gradnji zaklonišča. 
Za prevorz, oz. stanO'vanje, ka
kor t udi za bran& je preskrb
lJeno. Prijave zbira sekretariat 
IVU. 

SOBO, opremljeno ali prazno išče 
za !takoj urednfr >>Usnjarja«. 
Ponudbe pošljite na uredni
štvo, Industrija usnja. 

TAKOJ KUPiiMO :vse izvode »Us
njarja« štev<Hke 1, 2, 3 in 4 
po dnevni ceni. 
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