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D-ve seji upravne2a odbora / ' 

V ponedeljek 19. novembra je ob
iskal Industrijo usnja direktor Glav
ne direkcije usnjarske industrije tov. 
Fra:n K u m e r. Ob tej priliki si je 
ogledal podje-tje in v razgovoru z di
rekto::rjem tov. Verbičem povd'a:ril, da 
mora podjetje bolj paziti pri sortira
nju kož, na drugi strani .pa je mne
nja, da ima IUV ~ ozirom na prejeto 
količino surovin premajhen odstotek 
izvoza. P,ri prevzemanju surovin se 
tov; direktor popol:noma strinja ~ sta
ltščem to·varne, da naj se .prevzemajo 
surove kože po uzancah in bi bilo 
vsako popuščanje in odstopanje ne
pravilno im. škodljivo. Izjavil je, da
~e popolnoma strinja, da bi tov. lng. 
Milivoj Hladnik odšel na študijsko 
potovanje v Zapadno Nemčijo in je 
obljubil, da bo :na Svetu za industri
jo podprl njegovo prošnjo. 

Na seji Uptavnega odbora 10. no
vembra je v prvi točki dnevnega reda 
di·rektor tov. Verbič poročal o za.
ključklh konference, ki je bila na 
Glavni <tirekciji usnjarske mdustriJe. 
Konference so se u:ct:eležili vsi direk
torji tovarn usnja ir usnjenih .izdel
kov. Ob tej priliki je doseqanji glavni 
direkto'r 'tov. Brejc predal posle no
voimenovanemu direktorju tov. Ku
merju. 

Glavna tema diskusije je .bilo vpra
šanje kvalitete izdelkov. Vsi disk.u
tanti 'SO ~e strinjali v tem, da je to 
osnovni ;problem. Tovarne morajo iz
koristiti v1se mGžnosti za izboljšanje 
kvalitete, ker se v nasprotnem sluča
ju lahko zgodi, da zapwdemo v •težko
če iz ·katerih bi se •težko izvlekli . 

Nadalje se je razpravlja.lo, da bi 
se v sklopu že obstodečega Inc1ustrij
skega servisa osnoval po~ebni odde
lek za usnjarstV'o·. Ta 1bi nabavlj'al 
stroje in .nadomestne .strodne dele. 
Nalogo izvoza bi naj prevzel posebni 
od-d€lek pri »Slovenija expor:tu« za 
vs•o usnjar~.ko industrijo. 

Na kocrJ.ferenci se je ugotovilo, da 
obi bilo koristno uporabljati za čevlje 
več svinjskega usnja kakor doslej 
ker bi s tem zmanjšali. uvoz govejih 
kož. Glavni razlo•g, da se trenutno 
-čevlji iz ,svinjskega usnja ne proda
jajo tako dobro kakor so se včasih, 
ko je bilo po·vpraševanje večje, je v 
tem, ker njihova cena ni v pravilnem 
raZlilerju z izdelki iz telečjega boksa. 
Us-pešno znižanje cen svinjskemu us
nju 1bo dvignilo povpraševanje. 

Na konferenci je tov. VerbiČ načel 
vprašanje cene suro·vih kož. Ugotovil 
je, da je cena nesl-ovenskim kožam 
btez pravega vzroka ista, kakor je ce
na sluvenskim, iz katerih predelujemo 
kvalite-tnejše izdelke. Opozoril je, cla 
so tovarne popo·lnoma odvisne pri do
bavi surov.i!ll {)d Koteksa. Predlagano 
je bilo, da bi .se nad Koteksi vr:šila od 
.strani ,tovarn kontrola. Osnovan bo 
upravni odbor, ki bo sestavljen iz za
s;topnik•ov pos:all1eznih tovarn. Tov. 
Brejc je naglasil, da morajo imeti 
podjetja pravilen odnos do strokov
njakov, ki jih je treba •razporediti po 
njihovem znanju in delu, ki ga vlaga
JO in za kar j.ih je treba tudi pravilno 
nagrajeva-ti. Zelo je razširjena med 
usnjarskimi strokovnjaki tendenca, da 
zaklepajo znanje sami vase. pog-odili 
so se primed, ko so mlade tehnike, 
a.b<:.olvente domžalskega usnjarskega 
tehnikuma namestili pri njiho:vemu 
strokovnemu znanju neodgovarjajo-
čem delu. 

Na konferenci je bilo tudi ugo·l.:>v
ljeno, da imajo posamezni direktorj.i 
tovarn nep-ravilen odnos do up,ravne
ga odbora in delavskega sveta. Skle
njeno je bilo, ·da mo·rajo direktorji 
smatmti za eno s.vojih osnovnih na
log, da se delo upravnega odbora in 
delavskega sveia pravilno ;:razvija. 

V drugi točki dnevnega reda je bilo 
sp·rejeto poročilo ~omisije za tekmo
vanje v ·znižanju režije za III. trome
sečje . Tov. direktor je ob tej priliki 
povda,ril, da je imelo· tekmovanje ve
lik uspeh, saj. je znižalo režijske stro
ške za 459.423 din kljub občutnemu 
zmanj.šanju 'proizvodnje. čeravno zni
žo-nje režije ni sorazmerno z zmza
njem proizvodnje, smo• dosegli zniža-

nje za 0.3 odstotka: Res je, da je 
.imelo to •tekmovanje svoje pomanjk
.ljivosti in slabosti, toda to nas ne sme 
motiti, saj smo cilj dosegli. 

člani Upravnega odbora so bili 
mnenja, da se podeli na~rada tudi 
tov. Klobu<:arju in Mrežarju. Kljub 
temu, da je usnjarna dosegla več tek., 
mova1nih iočk, je postranska delav
nost zaostala le z majhno razliko. 
Tov. Klobučarju je uspelo znižati de
lovno .silo ter delo organizirati tako, 
da ni prišlo do zastoja. Ravno tako . 
je s sv-ojimi nasveti in tehničnimi iz
popoln1tvami v veliki meri doprinesel 
k občutcrJ.emu zmanjšanju del. sile 
in p.ravilnemu obratovanju kljub 
štednji materiala. Tov Mrežar je bil 
iniciator te·r je potek tekmovanja za
sledoval od samega pričetka do konca. 
• V nwdaljnjem je UJ)'ravni odbo·r 

sklenil, da se o•rganizira v •podjetju te
čaj o :spoznavanju in sortiranju suro
vih ko,ž in gotovega usnja. Tega te
čaja naj bi se udeleži1o vse vodilno 
osebje, so,rterji in skladiščniki, ki 
imajo opravka .s kožami in usnjem. 
Bredavateljski kader za ta tečaj bo 
sestavljen iz usnja;:rskih tehnikov. 

Sklenjeno je bilo, da se crJ.edovršena 
proJzyodnja dvigne do planirane. Da 
bi to dosegli, moramo držati sedanji 
namok, a istočasno zmanjšati prede
lavo gotovih izdelkov. S tem pa se 
po·javlja problem zaposlitve odvišne 
delovne sile. Zato bo nekaj de-lavk po
slanih na brezplačen dopust za toliko 
časa, da bomo zopet v dodelovalni.cah 
prešli na :polno proizvodnjo. Katerim 
delavkam in za ko-liko <:asa bomo da
li bre~plačen dopust, bo odloČJila po
sebna komisija. 

Novi finančni sistem pre<ivideva iz
plačilo mesečnega zaslužka nameščen
cev državnvh podjetij za nazaj. Ker 
so bili nameščenci dosedaj plačani v 
naprej, bo,do sprejemali plače ne za 
dobo 30 dni, temveč za dobo 40 dni 
-ter tako v treh mesecih prešli na 
prejemanje plač za nazaj. 

Od višjega gospodarskega združe
nja smo ;prejeli okro-žnico, v kateri 
nas opozarjajo na kajenje v obr?..ti.h 
in brezhibnost požarnih naprav. Na 
mestih, kjer obstoji možnost vžiga s 
C'igareto ali vžigalicami, se kajenje 
'prepove. Za brezhibnost požar.nih na
prav odgovarja poveljnik .gasilske če
te podjetja tc,v. Mugerli Avgust. 

Na Upravni odbor pTihajajo prošnje 
delavcev, ki jim je dana odpoved za
radi nediscipline in nesp-oštovanja to
varn·i,ških :predpisov. Odbita je proš
nja tov. Rudolf Francke, ki je bila 
za svoje nevestno delo 'večkrat opo
zarjana, a ravno tako ·tudi prošnja 
tov. -Dobrovoljca. 

Tov. Do-brovoljc je opravljal delo 
obratnega ključavničarja. V času nje
govega službovanja so prihajale pri
tožbe mo·jstrov, da svoje delo ne 
opTavlja tako, kot bi ga mo·ral obratni 
kjučavničar. Prečitan je bil •tudi za
pisnik Partijskega biroja z dne 30. 
okt. t. l. v katerem je bilo poveda. 
no, da svodega dela ne opravlja vest
no. Njegovi izgovori o prezaposleno
sti z delom v sindikalni pod~ici, 
drugih organizacijah in na terenu ne 

_odgovarjajo dejanskemu stanju. Rav
no tako mnenje je bilo podano s stra
ni sindikalne podružnice. Imenovani 

je bil poklican pred Upravni odbor; 
kjer je vse zanikal ter hotel to prika
zati kot spor med njim in dill'ektor
jem podjetja. Na podlagi sprejetih 
zapisnikov in podanih .izjav direktorja 
in tov. Dobrovoljca, je Upravni odbor 
odločil, da tov. Dobrovlje takoj' pre
neha z delom v podjetju, ker s svo
jimi izjavalni ustvarja v podjetju ne
red. 

Delovna obleka delavcev je v sla
bem stanju. Sedaj imamo nekaj ob
lek za no1ve delavce. V kratkem bo

. mo prejeli večje šte~o oblek, ki bo 
razdeljena naj:r>otrebnejšim. 

Ob zaključku je bilo sklenjeno, da 
tov. direkto-r ·,pripravi poročilo o izVor
šitvi dosedanjih skle,po•v Upravnega 
odbora. 

Druga seja Upravnega odbora je 
bila 23. n•ovembra. Tehnično wds.tvo 
je pxedložilo vpera·Uvni plan·za mesec 
december. Plan je sestavljen na pod
lagi ·zahtev kupcev ii:J. povečanja ne
dovršene proizvodnje. Vsled •tega v 
decembru ne bomo izdel-ovali mastne 
svinjine in barvanega kroma, povišali 
pa bomo :proizvodnjo tapetniškega 
kroma, tamponi,ranega usnja in safi
jooa. Izp·olnjevati moramo .Qperativni 
oplan, da ,bomo naše V'roimode lahko 
plasirali, a istočasno še nadalje 
ustvarjali nedovršeno proizvodnjo. 

Na osnov.iJ prejšnjih sklepov Uprav
nega odbora ~e razparcelira zemljišče 
za gradnjo stanovanjskih hišic delav
cev in nameščencev. Zemljišče se bo 
dajalo v 99 letni zakup, a kandida·ti 
se bodo· morali s pog<>dbo obvezati, da 
bodo pričeli gra::liti in dograditi hiši
ce v grobem stanju do konca 1952. 
leta. Pri gradnji se bodo morali dr
ža-ti g'radben-ih .načrtov in skrbeti za 
lep zunanji izgled. Str.cški, .ki bodo 
nastali z gradnjo ceste, €lektričnega 
toka, kanalizacije in drugih .sličnih 
del, bodo rruzdeljeni proporcionalno 
na vse investitorje. Podjetje bo· poma
galo ,po svojih močeh . .Sindikalna po
družnica pa naj bi sklicala sestanek 
članov, ter organizirala udarniško 
·delo·, kot pomoč pri gradnji. 

Tev. Mencin Ivan j,n Jelenc Mila se 
sprejmeta ponovno v sluibo. Up:ravni 
odbo·r podjetja opozarja ob tej prib
ki celotni d€lovni kolektiv na disci
pl ino in vestnost pri delu, ker se bo
doče eventualne prošnje za ponovni 
sprejem v službo ne bodo upoš-tevale, 
temveč se bo-do dosledno realizirali 
,sklepi tehničnega vodstva. 

Na tem sestanku Up:ravnega odbo
ra se je temeljrto razpravljalo o si
r:otemu dela ter o pravilni razmejitvi 
dela med Delavskim svetom, Up~av
nim odbor-om in direkto-rjem. Z oz:
; om na izre· i-no važnost bo ta proble
matika obdelana v posebnem članku. 

Nadalje je obiskal obrat II. in iz
-razil zadovoljstvo o lepo. 'Pranih šče
tinah. Direktor Kumer je mnenja, naj 
bi se, v kolikor je dovolj .surovin na 
raz;polago, spet vzpostavilo strojenje, 
oziroma namok 1000 kg kož td:nevno . 
Ob tej priliki je opozoril vodjo. obra
ta tov. Toneta Leskovca, da mora 
imeti obrat v okviru 1podj'etja svoje f i

·nančno -poslovanje, da naj pri stroje
nju · ne uporablja uvoženih ekstrak
to:v, temveč izključ~n.o domače. Obrat 
II. naj bi izdeloval iz. kak·ovostno 
slabših surovin, ki prihajajo iz obra
ta I. pcdloge, svinj:oko mastno ko~o 
in slično. Dejal je, da je treba .poiska
ti vse mažnosti za uspeh in rentabil
no,st obrata in predlagal, da bi se do
seglo znižanje pr-oizvodnih stroškov z 
upora'bo · čreslo·vih odpadkov za kurje
nje lokomobile. 

Industrija usnja si še želi takšnih 
obiskov. 

Uspehi v mesecu 
oktobru 

Gospodarnostno tekmovanje je v 
mesecu okitohl11l doseglo rez.ultate, ki 
so presegli vse dosedanje, saj znaša 
znižanje režijskih stroškov v tem me
secu din 382. 769.-. 

Predvsem so se odlikovala skladi
šča, ki so znižaJa svoje stroške za din 
224.436. ZnateiiiJ d!el tega zniianja od
pade na izkm·iščanje, odn. !Prodajo 
stare, za tovarno nerabne embalaže .. 

V mesecih novembru in d'ecembru 
se predvideva ll1Jallljše znižanje, pred
vsem v k{)mercialnih oddelkih, skla
dišču Slllr.oiV'ih ko~, tajništvu itd. in to 
zaxadi poMaž:ltve potnih stroškov, te
lefQnskih in brzojavnih pristojbin, 
znamk in !Podobno. 

Ker pa ostanejo 1110ll'1Ilativi neiz.pre
me.njeni, je vamo, da s skrbnim go
spcdarjenjem navedene .pod.ražitve 
omilimo, to se p•ravi, da dosežemo 
ek!vivalent teh višjih str:oškov z zniža
njem na drugih stroškovnih elementih. 

P.repričani sm(), da 'US.peh tudi v 
z<Mlnjih dveh mesecih ne bo izostaJ, 
saj bomo s smotrnim gnspodarjen.iem 
na.jbo~je dcika~Zali, da znamo upravlja. 
ti z zaupanim ljudsk-im p·rem{)Ženjem 
ter da se nam ni bati .o,samosv&jitve 
podjetij, lii jo predvideva <lSnutel< no
vega gospodarskega sistema. 

Na seji Upravnega odbora je bilo sklenjeno, da se skliče 3. de-
cembra Tedna seja delavskega sveta z naslednjim dnevnim redom: 

l. Pregled dela upra.vnega. odbora v času od -zadnje seje Delavske~ 
ga sveta do danes. 

2. FinQii1Čno poslovanje pod:jetja s pregledom obračunskih kalim-
lacij za mesec oktober. 

3. Delo ščetinarne. 
4. Gradbeni ,pl'ogram za !eto 1952. 
5. Osamosv&jitev in obrato,•anje obrata II. 
6. Razno, 
Seja bo v prostorih DUR. Pričetek ob 16. uri. Ker je seja javna,. 

.pričakujemo udeležbe vsega delovnega kolektiva. 
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; ·- Korek:tura no:rm 
V mesecu -oktobru je Tehnično vod

stvo pregledalo in korigiralo vse nor. 
me v podjetju. Nmme so ra2ldteljene v 
vseh oddelkih ter ni potrebno navaja.. 
ti faz na katerih .so na,sto.pile manjše 
izpremembe. Pri sestavi nevih norm 
je Vplivalo več faktorjev, ki dos.edaj 
niso 'bili p·o,lno upoštevani. 

.a) Odiprava nep,ravil~osti: 

Kljub dolg-oletnemu zasledovanju 
norm po fazah so .še vedno obstojala 
mes.ta, na katerih ni bila delov1na .sta·
l·ilno.st pravilno ocenjena niti izmer
jena. Na takih mesbh je bila norma, 
p;opravljena bodls.i navzgor ali pa na
vzdol. 

b) Dvig 'kv~Htete izdeiirov: · 

V prvih povojnih letih je ptimanj: 
kovalo naš111 :izdelkov na trzišču ter 
je ibilo nujno d-~igniti st-oT.ilnost O;m 
višje, da se izdela či:tu.veq blaga s Cim
:manj delovale sile, ki jo je primanj-
kovalo povso·c1. Norme so bile pa;..::av
ljane na tej bazi, a v lll!llogih .prime
rih na škodo kvalite·te. Domaca trži
šča 1pa oo sedaj ~al01žena za največj-o 
potrebo ter prihajamo v čase, ~w je 
nujno vso nq,šo pažnjo sko.n,centrimLi, 
da bodo naši izdelki čim kvalitetnej
ši. •ra vzrok je iudi vplival, da so nor
me na posameznih fazah občutno zni
žane, kakor je to pri brizganju vege
tabilnega U:Snja ali pa pri tanigiranju 
in sumahiranju. Vzrok znlzevanja 
norm torej nima za cilj ~omogoči ti de
lavcem visokega preseganja, temveč 
dvigniti kv;:tlriteto izdelkov, ali popra
yiti naše sortimente in s tem doseči 
večji dobiček podjeja, ki se bo odra
žal tudi v spremenljivem delu pla.če. 

Prekoračitev norm na takih in sličnih 
faza;h bi pre.d,stavljalo škodo, ne pa 
dvig storilnosti, ki ,je omejena na ka
paciteto samih stvojev. Ravno tako 
pa je v podjeju še nekaj faz, kjer de
lavci visoko· prekoračujejo normo, pa 
kljub temu ni bila zvišana. Vzemimo 
za prirp.er švedanje. Delavke te faze so 
res marljive, 'toda v svoji marljivosti 
večkrat pozabijo, da vsaka kaplja raz
lite švede predstavlja -čisto izgubo pri 
materialu. Pri premaz-ovanju ne pa
zijo dovo-lj, da bi premazale ne samo 
mesino, temveč tudi lice. če že ·šveda 
ne vpliva .škodljivo na lice kože, pa si
gurno .ne koristi diaki. Dlaka je dra
gocena surovlna za predelavo v žimo, 
posebno Tavna, za ščetarsko ,industri
jo·. če ;pa jo premaz.ujemo s švedo 
bo izgubila svojo odpornost, nam ško
dovala p ri prodaji, a iz žimarske in
dustrije ali o~ti, bomo dobili manj 
:vredne proizvode. Na tej, kakor tudi 
na sl.ičnih fazah so norme postavljene 

Naš podlistek: 

Usnjarski 
V naši to·val1lli je le manjši del čla

nov kolektiva, katerih strokovna 
usposo'bljeno,st je na taki stopnji, da 
poznajo celotne poteke naših tehno
loških procesov. Za •dobro delo na po
sameznih fazah in v zvezi s tem za 
dosezanje diorbre- kvalitete izdelkov je 
nujno potrebno, da vsak delavec do
bro poZlna namen in tehniko dela 
svoje faze. Dalje mora ;vedeti ;'S•ak 
član . našega kolektiva z ozirom na 
svojo kvalifikacijo, kakšne napake in 
nepravilnosti se pojavljajo oh nepra
vilnem delu in kakšne so>· posled;ce 
slabo opravljenega dela, ki se poka
žejo na gotovih izdelkih. Take napa
ke, :ki jih označujemo kot tehnoloake, 
p.ortem sku:paj z naravnimi napa:kami, 
k i jih je imela že surova koža, zn ižu
jejo .s.ortiment goto:vih kož · in s tem 
količino denarja, ki jo tovarna prejme 
na tržišču za svoje izdelke. čim bolj. 
še so-rtimem1te bomo dosezali, kar se 
pravi z drugo besedo, ·čim bolj pravil
no bo naše delo na fazah in čim manj 

tako, da je mogoča pri upq.števanju 
kvalitete 100 :odstJotna dosega norm, · 
prekoračitve pa ;škodljivo yplivaje .p.a . 
kvaliteto. - · --- - . -

c) Poenostavitev norm: 
Dosedanj-i način normiranja, rekli 

bi, vsake kože po,sebej, je imel do
bre in slabe strani. V dO'delavah ,smo 
p:.sebno občutili težave rmi obračunu 
zaslužka vsled delitve na lahke in 
težke kože. Delavc-i nis'o vedeli ali pr~i
padajo ko:že lahki ali težki partiji, 
mnogokrat :pa tudi p-reddelavec ni bil 
na cistern, k8ikšne lmže naj· vpiše, ter 
je končno o temu odločal administra
tivec, ki kože sploh ni videl. Razdeli·t
ve na lahke in težke kože v dodela
vah so to·rej ukinjene. S tem smo do
segli, da ima vsak delavec :rrwžnost 
sporoti iz-računati svoj odstotek dose
ge norm, ali bolje rečel1!o svoj zaslu
žek. Resnica je, •da bo pri nekih par
tijah kož norma tež,je dosegJjiva, toda 
zato bo pri partijah druge težinske 
katego-rije laJžje. Norme pa so dejan
sko na . teh fazah !O!Stale neizpreme
njen.e. 

d) Ultinitev norm pri dosedanjih 
delilt: 

V podjetju obstojajo dela, ·pri ka
terih delo je vezano na razHčno časov
no dobo (čimžanje) ali pa dela, kjer 
se vsled raznovrstnosti del storilnost 
ne da meriti (skla;d:išče gotovega us
ja vegetabil). Za take faze bo tehnič
no vodstvo dalo p·redl·oge, ·da se nor
m'? ukinejo ter preide na časo'V'!10 pla
čo. Ra;vno tako ho s fazami, pri kate
rih je norma, če bi akord -škodljivo 
~livaU' na kvaliteto izdelkov. Novi 
pravilnik o ··plačah pa ne predvideva 
r~zlike v p'lači med normiranimi in 
nenormiranimi deli, ter odpada boja
zen, da bodo delavci -teh slabše 
plačani od ronih, ki bodo •delali v akad
du ali ill:ormah. Tehnično 'Vodstvo faz 
bo vse take [W<Dlbleme reševalo z iz
redno natančnostjo. 

e) Uvajanje akotrdo~: 

N~vi pravilniki o plačah v novem 
finančnem sistemu ne p-redvidevajo 
plač po normi, temveč akordno delo. 
če pa hočemo p-reiti na akord, mora
mo imeti čim -realnejše in enostavnej
še norme, kar smo delno že dosegli 
s sedanjo popravo. Dosedaj je uvede
no akordno delo pri odmaščevanju, 
gletanju kroma, a v ·študiju je uved
ba akordJ()V .na rufanju neslovenske 
surovine, .kakor tudi na drugih fazah. 
Akord v usnj-arski industriji pa ni 
enak akordu iztovarjanja vagonov ali 
nakladanju drv, kjer je potrebna le 

Ing. M. ffiadnik 

• pogovori 
bo naših tehno·loškili napak na ko
žah, tem večji bo celokupni •dobi,ček 
tovarne. Na tem pa smo vs.i čbni 
kolektiva močno zainteresirani, kajti 
čim večji dobiček bomo• izkazovali, tem 
večji bodo naši tretji deli ·plač, kate
rih višina 'bo od•visna od velikosti 
ustvarjenega in i-zkazanega dob ička. 
Zato je cilj naših »Usnjarskih .pogo-
vo·rov« seznamiti člane kolektiva z 
glavnimi značilnostmi del na posa
meznih fazah, iz katerih naj vsak po
poedi>nec s kritičnim pregledom iz 
svojega v,sakdanjega dela pripomore 
do tega, da bomo imeli na naših ko
žah čim manj tehnol0ških napak in 
kot po•sledico tega čim večj i dobiček, 

od vi·šdne katerega zavis.i velikost tre
tjega dela plače za vsaJ,iega posamez
nika. 

Osnovna surovina vsake usnjarne 
so surove kože. Od kvalitete prej·etih 
suro-vih kož mo>čno zavisi kvaliteta 
končnih izdelkov. Zato je izredne važ
nosti, da usnjarna točno prevzame 

fizična moč .. Naša industrija zahteva 
pd delu celega člo1veka, ne pa samo 
njegovo fizično . morč. Kljub uvajanju 
akord.ov je pri delu potrebna skrajna 

. pazljivost pri kvaliteti. Ena sama ne
premišljena poteza z nrožem nas oško
duje na so·rtimeniu, a pri grupnih de
lih lahko celo uniči partijo kož. Akora 
o-lajšava o•hračun zas-lužka, zmanjšuje 
administrativno delo, s tem pa he 
zmanjšuje od.g'ovo>mo,sti •delavcev za 
}ivaii{etno d>elo. · 

Način obračuna zaslužka pri akordu 
je zel-o enostaven. Za vsako delo bo 
posta•vljen ako:rdn:i cenik zaslužka za 
komad ali drugo merilno enoto tako : 
gletanje kroma pri: težkih kožah je 
akord~a -cena za .· koillad Hi5 din. 
Delavec je določenega d11e kvalitetno 
izdelal 100 komadov. če teh 100 ko
madov porn,n~Žimq . z 1.:65 din, dobimo 
165 din, k:;tr predstavlja njego-v dnev
ni zaslužek, Akor-d,ne cen.ike sestavlja 
tehnično vodstvo ob sodelovanju ra
čimiwodstva ter jih dostavlja Uprav
nemu .odboru v !potrditev. Ti se Taz
dele mojsbrom, ki so preko preddelav
C·ev dolžni obves.tlti prizadete delavce 
ter jih nabiti na deske, ki so predvi
dene za norme. 

f) Kdaj Ee menjaje norme ali akorldi? 

Norme, kaker tudi .akovd:i so dina
mičnega značaja ter se izpreminjajo 
kadar nastopi eden od naslednjih sin
čajev: 

l. če je norma .n.epravilono postav
ljena v tprimerjavi z dejansko možno 
storil-nostjo delavcev. 

2. Kadar se izpremeni · -tehnološki 
proce.s, tE!Ir izprememba po-zitivno aH 
pa negativno vpliva na storilnost. 

3. K~dar se delo ene faze >poenosta
vi, al! naspro-tno, zahteva več časa. 

4. če se uvede ~troj namesto roč
ne obdelave. 

5. Ka;dar se izwopolni neka faza 
z ~troji z večjo kapaciteto, ali se na 
njih naineste deli, ki pozitivno ali ne
gativno vplivajo na storilnost zapo·
slenega osebja. 

6. Kad8Jr se storilnost poveča vsled 
uvedbe novih metod dela, ' oz. je mogo
če racic,naLnejše . i·zkocriščanje indireM
nega delovnega -časa. 

Prednja razlaga naj služi kot ilu
stracija k novim n-o.rmam in akordom. 
želimo pa, da delavci izrazijo svoja 
mnenja, ter nain jih dostavijo preko 
preddelavcev in mojstrov. Na tak na
čin bomo imeli res .realne norme in 
ako-rde ter s tem •pomagali sebi in ce
lotnemu ·de1ovnemu kolektivu. Nepra
vilno postavljena norma in ako1rd ene 
faze bo negativno vp-livala na spre
menljivi del plače ne samo te faze, 
temveč celega podjetja. 

kože ob p:r:ihodu in to tpoo•samezno :z 
ozirom na sortiment in skupno gle
de na težino. Nevestrno delo. ob pre
vzemanju surovih kož ima lahko zelo 
občutne posledice za celotni kolek·Uv. 
Pri sedanji ceni surove .svinjske kože, 
ki je . postavljena na 220 dinarje·,· za 
kilogram, nastane n. pr. pd eni saml 
koži teže 7.5 kg, ki jo prevzamemo 
ko•t I. vrste namesto II. ·Čista izguba 
za tovarno d1n ::}30. 

Pri vagonu ~urovih :svinjskih ko·ž, 
ki predstavlja danes vrednost dva do 
tri milijone dinarjev, •nastaja pri po- . 
vršnem delu izguba, ki zavzame kaj 
hitro .stotisoče dinarjev. Tega se m3r
rajo posebno zavedati naši ;prevzemal
ci in sorterji surovine ter skladiščnik 
p·r i surovih kožah. 

·Poleg samega prevzema· je v skla·d~
.šču surovih kciŽ zelo važno prav.Hno 
konzerviranje. -Svinj'ske ·kože morar-10 
vsled glavne seione .klanja v zimskem 
·času vskladiščiti za dalj časa, da je 
omogočena proizvodnja ko·~ ·sko·zi v,'::le 
leto. Brez o:bčutne ·škode ·za kvaliteto 
končnih izdelkov je to mo,goče le ob 
pravilnem ion: vestnem konzerv.ira.nju. 

(Dalje prihodnjič) 

o odvišni deloVni sili· 
že v zadnji ~:..:evilki Usnjarja :; sm:o 

pisali o ·,;em, •Ja .se je vsJed trenutne
ga znižanja namolm pojavil v po;::!jet 
ju :pr-oblem odvišne ženske td.e~ovne si
le. 'Ia delovna sila je p1·edv.sem za
poslena v roddelku dodelava - vegeta
bil. število zaposle:nih v iem oddelku 
zav.isi od števila kož, katere so i:z. 
st:rojilnice pri•puščene v dodelavo-. 'l'a 
problem se je rše toliko> !bolj zaostril, 
ker smo morali pričeti temeljiteje x·e
ševatl vpra.šunje nedovršene proizvod
nje. l'..Jec1o.vršena proizvodnja pa se 
prav tako us.tvarja pre•l dodelav.o' pri 
tako zvanem logar stanju. (0 nedo
vrršeni proizvodnji bomo podrobneje 
pisali v naslednj•i številki). 

Vods-tv,o• podjetja j-e bilo postavlje
no v dokaj težko situacijo, ko je iska
lo način in ·pota, kako bi .se kljub 
zmanj,šanj~ števila potrebne delov
ne sile v dode:avl, izognHo odpustom 
iz sluŽibe. Razumlj:ivo je, da s.e bo 
~>-tanje glede delovne sile ustalilo, ko 
bo proizvod:nja v vseh oddelkih na
rastla .. Upoštevajoč prednje je UO 
sklenil, naj se •določeno število delavk 
pošlje na enomesečni brezplačni: do
pust. Po p-reteku enega meseca pa. naj 
se :po potrebi prva skupma nadomesti 
z drugo. 

V skladu s ,sklepom UO je komisija 
sredi novembra 'P"''slala na bTez:Plačea 
dopust 1'( delavk. K•riterij, po kate .. 
rem se je določalo delaNxe, je bil šte
vtlo zaposlenih na posameznih fazah 
ter. socialni: poiohj. Prizadetih je bilo 
nekaj ;poročenih delavk, ozirmaa ta
kih, k·i doma razpolagajo s tolikšni
mi sredJ,Stvi, oda jim bo' vzdrževanje za 
en mesec tudi ·O'Sigurano. Iz Jhrezplač

nega dcpusta se bo celotna skupina 
vrnila 15. decembra. 

četuji je komisija, ki je določala 
delavke za brezplačni dopust trenutno 

'rešila problem odvišne delovne. sile v 
podJetju, je vendarle njenor delo bilo 
pomanj.~ljivo. fPritoibe s ~trani neka
terih prizadetih so pokazale, da pred. 
hodna analiza ni bila dovolj obdelana. 
So primeri, prl katerih je tbilo· :ocenje
tvanje posameznih · preozko ter se ni 
v zadostni meri upoštevalo okoliščin, 
ki vplivajo na življenje družine. Prav 
tallio je tudi v~c>dstvo sindikaLne po
·družnice upravičeno zavzelo sta-liŠče 
da se taki do:pusti ne morejo do.de~ 
ljevati brez njegovega .sodelovanja, 
,saj ima nad ·delom organizacije ter 
obstoječim kadrom popolen pregled. 

Istočasno, ko je komisija ~od'lo<~ala 
~· enomes-ečnih dopustih, je tudi opo
ZO'rila tiste, ki imajo do dela nepravi
len ·odnos, ter grajala nj.ihove napake. 
Vodstvo podjetja bo v bodoče do> vseh, 
katerih delo ni kvalitetno, ali pa 130 

pri delu !nedisciplinirani podvzelo 
ostre ukrepe, ki b odo p·rivedli v te1žjlh 
prime-rih tudi do odpusta iz · služl.Je. 

llESTI 
Tov. Ru:Iel Hernrlk in Jurjevčič 

Alojz sta bila prevedena v z.vanje 
mojstra. Tov. Rudel je op.ravil stro
kovni .izpit s prav dobrim, tov. Jur
jevčič pa z ·odličnim uspehom. 

Tov. Dežmanu Antonu je bil pri
znan naziv mojstra na osnovi izpita, 
ki ga Je opmvil leta 1932. 

Vajenca tovariša Končan J·ože in 
Arsič Dragan sia prejela naziv iz:uče
nega ključavničarskega pomočnika. 

Iz Industrije ksnih proizvodov v 
Ma.riboTu .sta pdšli dve tovarišici, da 
bo.sta poučili delavce obrata II. ·o so-r

_,tiranju svinjskih ščetin za izvoz. 

Sindikalna podružnica je predlaga. 
la UO, da .se narneščencem izplačuje
jo prejemki v ;naslednjih ;petih me
secih vsakih 35 dni. Ta predlog je v 
zvezi z novim načinom izplačevanja 

ura.dnišk.ih ;plač, ki s.e bodo odslej, 
·tako kakor delavcem, izplačevale za 
nazaj. Upcravni od:hor je ta predlog 
sprejel. 




