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1l:a:hni};{a, 8. decembra 1951 Leto II. 

1. dec:emLra je zasedal Dela~s"i s~e• 
·zasedanje DS je otvoril predsednik 

tov. Prek Franc. Ugotovi! je sklep
čnost. Prisotnih je bilo 29 članov, do
čim ;jih je 5 na vojaških vajah. Dnev
ni red, ki ga je predlagal predsednik, 
je bil v celoti ,sprejet. 

Delo U[pravnega odbora. 
Pred;Sednik UO tov. Trampuž -je 

podal poročilo o delu UO. UO se red
no tedensko sestaja. Z problematiko 
·podjetj-a je na tekočem. Dogaja se, 
da včasih UO rešuje vrprašanja, o ka
terih bi moral sklepati DS. To ;napa
ko bo treba odpraviti, vendar b_o po
trebno vzporedno s tem poživeti delo 
DS, .Saj je prav ta vodilni in najodgci
vorrnejši organ v podjetju. 

Od zadn,je .seje DS, ki je bila 15. 
avgusta 1951 je UO odbor ,sprejel 
med drugim tudi sledeče sklepe ·: 

o uvedbi akord:a na fazah odmašče
-vanja, 

o dokončni izgraditvi ·dveh stano
vanj v novem bloku, 

o razparceliranju sveta za zidavo · 
hiš, 

o. kaznovanju delavcev, ki poškodu-
jejo stroje, 

o polaganju izp_itov ;za mojstre, 
'O finančni osamosvojitvi obrata il, 
o ~ritegnitvi -najboljših delavcev v 

l(}ddelek za izdelavo kroma, 
kar vse je biio že izvršena in je 

Delavski svet te sklepe Upravnega 
odbora potrdil. 

V diskusiji se je obravnavalo v,pra
šanje skladišča surovih kož in od
maščevainice v Ptuju ter o možnih 
novih skladiščih v okolici Vrhnike. 
To vprašanje bo morala 'dobro pro~ 
učiti za to sestavljena komisijra. čla
ni DS so tudi sklenili, da bo podjetje 
tistim, ki grade stanovanjske hi8e, 
nudilo ugodnosi pri pTevozih. Delav
ski svet je soglašal z uvedbo akord
nega 1dela. 

Ob vpraš[anju enomese.čnih dopu
stov se je razvHa diskusija, v kateri 
~je bilo povdarjeno, .da je izhod z eno
mesečnimi dopusti bi! najp-rimernejši 
način rešitve :problema odvišne delov
ne sile, k.i se je trenutno pojavil. Ven-
_dar je treba v bo1doče energično zati
rati pojave nepravilnega ocenjevanja . 
nekatedh delavcev na račun oseb
nosti s strani predpostavljenih. 

Finančno poslovanje 

V naslednji točki dnevnega reda je 
podal finamčno poročilo to:v. M1režar. 
V .poročilu in diskusiji o finanonem 
rezultatu, ki je bil u,stvarjen v ·letoš- . 

1 njem letu 'do konca ·oktobra, je bilo 
ugotovljeno sledeče: 

Poleg rednega dobi·čka smo v 1951. 
letu ustvarili tudi nadplanski dobi
ček, ki sestoji iz dveh delov: iz zni
žanja oz . .zVišanja P'LC, ter iz do'bič
·Jia .na sortimentu. Kot osnova za ana
·uzo elementov, ki vplivajo na višino 
nadplanskega dobička, vzemimo pro
dajno vrednost 100. 

P:ri izdelavnem in pomožnem mate
<rijalu smo imeli za 0.27 odstotkov viš-

. je stroške, kot je predvideval plan. 
Vzrok za to je bilo nepraviino knjiže
nje kož v skladišču. Ta napaka bo do
končno popravljena do konca -leta. 

Povečanje -stroškov za {Jaro m 
električno energ1jo na O.;)U octst-Jtkov 
je nastalo v,sle-a maunega v1 em ena. 
i..3ti ous-totkov zvišanJa .plae Je bJio 
povzročeno v.sled s1abse pro,uuKt.ivno
~.-d •aela, ki pa je zopet posled.lca lW

rekture norm. Venaar- je poveeanje 
plač, manjše, kot povečanje dobička 
na račun izboljšanja -so•t timenta, iz 
česar se ,vidi, da je zmžanj_e norm 
imelo izredno ugoctne posledtce za 
dvig kvalitete. Na 1p·ovečanje plačnega 
fonda v odnosu na plan,Sll:l normativ 

. je vplivala tudi uvedba novih faz v 
proizvodnji. Te pa niso mogle biti v 
planu predvtdene, ker so- odvisne od 
proizv,odnje nov.ih artiklov, ki jih je 
tržišče zahtevalo. Iznos obratovne re
žije s.e je v· prime·rjavi .s planskim 
normativom · nekoliko· dvignil, ;dočim 
beležimo pri upravno-prodajni in 
skladiščni reztJl · manjše znižanje. 
Redni dobiček ·podjetja se je zmanj" 
šal na račun ;planske izgube pri ne
katerih rur,tikiih. čemu to ·t Ker so še 
vedno v veljavi tplanske cene ter f&k
torji, ld se jih mo'm podjetje poslu
ževati. P11av :z•a arttkl€,, pri katerih 
imam(} plansko izgubo, je značilno, d~ 
so na. tr·gu zelo· -isimni. Cim bomo ime
li možnost S.VO.DOdnega . form~ranja 
cen na trgu. je razumljivo, da tudi · 
pojma planske izgube ne 1bomo več 
poznali, temveč bomo izdeLovali tisto 
blago, ki nam bo ustvarjala ·največji 
finančni rezultat, a t.o bo blago, ki 
bo pri kupdh najbolj i.,skano. 

Primerjava doseženega sm:timenta 
po· tromesečjih z 1povprrečjem J.ans~e
ga leta nam kaže .znaten napredek. 
Tako .sino n. :p-r. ;prl galanteriji anilin 
izbo-ljšali asortiment v I. tromesečju 
za 0.05 odstotkov v II. 0.95 odst. in v 
ffi za 7.55 odst., pri vegetabilni. !POd
lagi po trome,sečjih 2.32 odst., 5.70 
odst., 5.82 odst. itd. itd. Boljši asor
timent je posledic-a kvalitetnejšega 
dela (v veliki meri vsled zmzanja 
norm), boljše surovine ter bolj-šega 

"internega sortiranja. 

V diskusiji .so. bila razčiščena še 
,sledeča vprašanja: delitev dobička 
podjetja. po p-redpisanem ključu ter 
vprašanje zajemanja plač z ozimm 
na lahke in težke surove ko·že. 

Delo nove ščetinarne 

Tovariš direktor je 1poročal o delu 
na ščetinah . 

Cena ščetin 'na ,svetovnem trgu je 
izredno visoka. Tudi na domačem trgu _ 
so zelo iskane. Dosedaj smo pošiljali 
ščetine na ravnanje v Osijek. V bo
doče bomo to delo opravljali sami, 
s čemer bomo zelo· p6večali možnost 
izvoz,a. 

člani DS- so ustanovitev ščetinarne 
z odobravanjem potrdili. 

Gradben~ program za l. 1951. 

Na predlog tov. di-rektorja je DS 
osvojil gradbeni iJrogram za l. 1952, 
ki ga v podrobnostih objavlja v po
sebnem člankU'. Na tem mestu je rtu
di bilo sklenjeno, da bo DS ;pozval 
delovni k·olektiv, da midi tovarišem, 
ki si grade stanovanjske hiše, tovari
ško pomoč. 

Osamosvojitev Obrata il. 
Nov gos,podarski sistem !bo· zahte

val od vsake g1ospodarske enote po
sebne napore za uspešno gospoda,r je
nje. Prejem-ki delavcev in uslužben
cev bodo odvisni od rtruda, ki ga bo
do ti vlagali v svoje delo. čim večji 
bo ustvarje;ni dobiček v :podjetju, tem 
večja bo tudi udeležba na .dobičku 
vseh, ki pri delu sodelujejo. ,Prav to 
pa nas je privedlo do sklepa, da se 
-posamezni obrruti oz. odddelki čim 
bo-lj osamosvojijo. Edino na ta način 
bedo tudi lahko samostojno vodili in 
spremljali svoje delo in uspehe. Usa
mosvojitev se bo pričela pri Obratu 
II., ki bo 1po p-rivoljenju dire,kcije pri
čel ponovno delati. Obrat ll. bo v 

· obratu I. prevzemal surovine in ma
terija!, ter prav tako po predpisih 
predajal gotove izdelke. Samostojno 
se bo zajemalo materljalne stroške, 
delovno silo in ostalo, ·zato bo · tudi 
imela popolnoma samostojno izdela
vo finančnega obračuna- Upravno
prodajna režija vsled tega ne bo na
rasla. 

P:ri ,slučajnostih ,je bilo po daljši 
diskusiji ,sklenjeno, da se v 'podjetju 
do konca fe'brua.rj a 1952 urede mo
derne garderobe, ki se jth bo obvezno 
riwral posluževati celotni delovni ko-
lektiv. -

Ukrepi za izboljšanje sindikalnega dela 
Na .seji UO sind. podr. 9. novem

bra je bilo po 1daljši diskusiji skle
njeno, da ,se koo:ptira v upravni od
borr tov . . čok Teodor in tov. Selman 
Islam. Teden dni kasneje je bii na 
izredni seji izvol,jen ·za novega pred
sednika tov. čok Teodor, medtem, ko 
je bil dosedanji predsednik tov. Do
brovoljc odpuščen iz podjetja. 

Na isti seji so bili s•prejeti slede:či 
sklepi, ki naj bodo v·odilo pri nadalj-
:njem delu: _ 
- l. Dogaja se, da ni izvhen01 prijav
ljanje in odjavljanje delavcev in na
meščencev in da ·zaradi tega nima 
,si.ndikalna podružnica točnega pre
gleda IIlad svojim članstvom, Zgodilo 
se je, da so- bili v podjetju nekateri 
že daij časa uslužberii ali pa cel(} od
pušČeni aii pa premeščcni, med tem 

ko sindikalna -podružnica ni vedela 
f!a njihovo navzočnost v podjetju niti 
ne ·za pre:neha~je delovnega razmer
ja. Sklenjeno je bUo, da se v spora
zumu s sekretariatom, mi.poti vsa
kega novinca k b~agajniku, ki bn nJe
gov .nastop sJu:žbe javil grupnemu 
poverjenikli. 

2. V podjetju se v zadn,jem času 

dogaja, da so zaradi gos;poidar.Skih po
treb izvršene ra:zne premestitve IIla 
delovnih fazah in dajanje 'brezplač
nega dopusta. Ti ukrepi se izvajajo 
brez vedno.sti sindikalnega vodstva. 
Zgodi se celo prirrter, da je preme
ščen poverjenik grupe, ki niti svoje 
premestitve .ne ,javi nadrejenemu 
vodstvu in delo ~astane, članarJne pa 
nihče več v njegovi g:n1pi ne 'Pob:ra. 
Ic\:i slučaj se pojavlja pri dcdeljeva-

Hdo YOdi podj~1iil 
Več kot eno leto je že minilo, odkar 

je Ljudska ,skupščina FLRJ sprejela 
temeljni zakon o gospodarjenju z dr
žavni'tn.i gos-pcdar.skimi podjetji in z 
višjimi gospodarskimi združenji po 
delovnih ko1ektiv1h. Sprejetje tega 
za~ona je ·pomenilo odločen korak na
prej v poglabljanju socialistične de
mokractje~ V vrsti ukrepov našega 
državnega in političnega vodstva, ki 
vodijo k decentralizaciji držav.ne upra- · 
ve in narodnega gospodarstva je p-ra:v 
ta ;zakon tisti, ki je neposrednim pro
izvajalcem, delavcem po naših .pod
jetjih, ·prepustil v upravljanje iri go
spodarjenje vsa osnovna :proizvajal
na sredstva. Prvotno privatna lastm
na nrud osnovnimi p:roizvajalnimi 
sredstvi, ki je bila po oboroženi revo
luciji zamenjana s splrošno ljud~ko 

lastnino, ki so jo neposredno uprav
ljali s strani države postavljeni orga
ni, je postala družbena v pravem po·
menu besede. Administrativni posegi 
državnih uprav;nih organov v gospo
darstvu so se pričeli n.aglo krhati. 
Proizvajalci so sami ;pričeli v polni 
meri izkoriščati zakonsko pravico, da 
odločajo v proizvodnji, pravico; ki 
jim pripada po vseh zakonih logike·. 
s tem kar kdo ustvarja naj tudi raz
-polaga. Prav .s takimi ukre:pi ,se 
uspešno o-nemogoči porajanje in na
daljnje utrjevanj-e birokracije, ki v 
s.vojem razvoju pogubno v:pliva na 
graditev socializma, kot nas to uči 

-primer Sovjetske zveze. 

t Res je, da novoizvoijeni delavski 
sveti in upravni odbori niso bili takoj 
po o.svobodl'i:vi zmožni samostojno 
voditi podjetja. Saj so za to p'ofrebrt~ 
določene izkušnje in pa poznavanje 
stva:ri, s katerimi se delavec popreje 
ni nikoli ukvarjal. Kot vodilna orga
na v podjetju pa delavski svet in 
upravni odbor nista še prišla do Iz
raza tudi vsled . tesne ;navezanQ~>ti 
podjetja •na nešteto ukrepov in pla
nov, ki so 'postavljena od zgoraj v 
skladu z vsedržavnim planom. Tudi 
v novem gospodarskem sistemu bomo 
imeli družbene plane, v skla!du f3 ka. 
terimi bo morala delovati sleherna 
gospodarska enota, vendar bo ta ime
la mo-žnost popolnega svobodnega od
ločanja v stvareh, ki se nanašajo na 
ureditev in izpopolnjevanje proizvod
nega procesa, o gospodarjenju s pod
jetjem, o komercijalni in finančni po
Utiki podjetja itd. itd. Skratka pod
jetje ,se 1bo v :popolnosti osamosvojila. 
Na družbene plane i>n višje državne 
organe Ibo vezano le toliko, da se pre
preči anarhija" zasigura skla!d'E:m raz
voj ;n-arodnega gospodarstva gledano 
perspektivno na razvo j. socializma v 
državi, ter vo1di pravilna fin~nčna po-
litika, ki se .nujno odraža 'tudi izven 
podjetja. 

. Samo teh , nekaj ugotovitev nam 
zgovorno priča, iw,Iil~:;o• bo ;nara.stla 
vloga DS in UO v podjetjih. Saj bodo 
dejansko preVIZeli v,so odgovornost 
nad pravihiim gospodarjenjern v pod
jetju. Od njili bo delovni kolektiv za
hteval uspešno 'delo, kajti v nasprot
:nem primeru bo ,nesposobne čla:ri.e za
menjal z novimi, Pravilno gospodar
jenje s .podjetjem pa narekuje vo
dilnim organom nuj;no.st, da so tej 
halogi kos, da bodo pri ,sklepanju in 
odločanju dovolj preudarni, aa bodo 
sposobni sani·ostojrto obvladati celot
no problematiko podjetja. 

Posebno poglavje, o katerem je tre
ba spregovoriti, je sistem dela vo
dilnih organov v podjetju ter njih 
medsebojni od:hoši. Deiav,ski svet, 
upravni odbor iri direktor, vsi :ci trije 
organi v do~očehih stvareh bd1očajo 

saniostbjno:Prav oni .v mejah 'svojih 
pravic in dolžnosti ~plivajo ,na razvoj 
:podjetja. , 

Q.ela_vski svet je -vodilni organ pod_ 
jetja, zato :tudi sprejema skl~pe o 

(Nadalj~vanje na 2. strani.) 



v:;:.eh osnovnih V;prašanjih, ki se na
našajo na pravilen gospodarski raz
voj podjetja. Med ta osnovna vpraša
nja spadajo: !Sprejemanje t emeljnih 
plwnQv in potrjevanje zaključnih raču
nov :POdet ja, ki .so ~draz finančne po
litike v podjetju, iZJdajanje pravil, po 
kateri:h je podjetje organizirano, raz
deljevanje tistega dela akumulacije, 
ki ostane. na razpolago 1podjetju ter 
proučevanje in potrjevanje .sklepov in 
celotnega dela UO podjetja. DIS lahko 
tudi med letom razreŠuje člane UO, 
kateri za svoje .delo ne odgovarjajo 
ter j ih na·domesti z nov~m i čl~ni. 
Upravni odbor in direktor , podjetja: 
sta dolžna odgovarjati na vsa vp•ra
šanja:, ki jih postavljajo posamezni 
član i delavskega .sveta. 

Delavski svet podjetja voli iz svo
je srede UO. Na podlagi. sklepov DS. 
.sprejema UO operativne :plane pod
jetja, skrbi za pravilno poslovanje, 
sestavlja predloge za not ranjo orga
nizacijo podjetja in sis-temizacijo de
lovnih mest , •Sestavlja predloge te
meljnih planov, p.ravH itd., kar 'da v 
pct~ditev DS. Dokončno odloča o 
pri-tožbah delavcev in uslužbencev, ki 
se ·nanašajo na odločbe direkt crja. 
UO od1nča o delevnih normah v pod
jetju, izvaja ukrepe za pa:speševanje 
pro•i,zvodnje, lra,c!onali!zacijo, !POVeČa
nje ·sto:rilnosti, zniža:nje proizvodnih 
stroškov, dvig kvalitete H:d. Odloča 
o imenovanju u'dar:nikov, o racional i
zato;r.skih in nOIVatct~ski.h predilogih, 
i:zva.ja ukrepe za strokovni napredek 
delavcev jn uslužbencev, ter nj ih pra
vilno :razporejanje na delovna me.sta. 
UO skrbi ·za p·ravilno izvajanje ter 
uporabo predpis·ov o delovnih odnosih, 
:plačah, · nap·redovanju·, socialnem za
va.,rovanju ter izboljšanju življenj
skih pogojev. član UO je tudi direk
tor podjetja, ki 1pred UO polaga ob
račun sVrojega dela, ter je dolžan vse 
sklepe UO sprovajati v življenje. 

UO je za svoj.e •dela odgovoren DS. 
Na 'rednih zasedanj.ih DS daje pred
sednik UO v imenu UO poročila o 
delu. 

Direktor podjetja je dolžan skrbeti 
za pravilno organizacijo dela v pod
jetju. On n~posredno vodi izpolnje
vanje pro izvod~ega · plada. Pri tem 
mo•ra upoštevati vse zakone in uredbe 
državnih organov ter .SE( 1drža:ti skle
pov UO oz. nadrejenih organov. O 
vsem svojem delu je direktor podjetja 
dolžan ·por-očati UO podjetja, ki nje
govo delo po,trjuje. Kot vodilna oseba 
zastopa .direktor ·podjetje pred držav
nimi organi in v doio.čenih pravnih 
za,devah, sklepa pogodbe v imenu 
podjetja, sprejema in o·:1pušča .delov
no silo, jo razporeja ter nadzir::J. nji
hovo delo . Direkto-r podjetja shbi za 

Naš podlistek: 

·Usnjarski 
Poglavje in ;problem za sebe je v 

sklad-išču .surovih kož pravilno izdaja
nj·e surovine v namok iri ugotavljanje 
kala, . ki nastaja v času konzerviranja. 
če kala ne ugotavljamo sproti za 'Tsak 
vagon ob izdajanju kož v namok, pn
tem lahko· nastopi ob inyentura:h 
manjko, ·ki skladiščniku ni ravno pri
znanje za vestno delo. Druga napaka, 
ki se po-javlja, je nastanek viška v 
sklad1šču surovine, kot 'posledica na~ 
makanja soli namesto ko·Ž. Slane kože 
je namreč potrebno dobro otresti pre
dno jih .stehitamo za namok. V r.a
sprotnem primeru gre v predelavo 
stvarno manj kož kot pokaže tehtni
ca, ker zavzame del teže sol namesto 
kož. Riot rezultat takega nepravilne
ga dela v skladišču ·surovih kož se 
pokaže ob pregledih višek zaJoge, ki 
vsekakor ni znak »dobrega gospodar
jenja« skladiščnika, temveč · le . dokaz 
njegovega malomarnega dela. Taki 
viški v .surovfni pa imajo še· 'Veiiko 
daleko.sežnejše posledice, ki se kažejo 
v zelo slabo doseženih randmanih. V 

disciplino pri delu in pri poslovanju v 
podjet ju. Lahko pa direktor podjetja 
.tudi zadrži izvedbo sklepa UO, če 
smatra, da t ak sklep ni v skadu z 
zakoni, uredbami ali sklepom DS ter 
počaka z izvedbo, dokler o tem ne 
oidloči dok·ončno UO Višjega: gospo
darskega združenja. Prav tako lahko 
za .primer, da podjetje ne trpl gospo
darske škode, .odloči o stvari, ki spa
da v področje dela UO, venda:r mora · 
t a .sklep dati UO naknadno v potr
d itev. 

nju brezplačnega dopusta. Upravni 
odbor je mnenja, da se vse personal
ne spremembe v podjetju izv.r.šijo v 
tesnem sodelovanju s sindikaino po
druŽillico. 

3. Najbo·lj pereče vprašanje pa je 
nedelavmost pododlbmov. O tem je bi
lo že dosti gov·ora, vendar pa kon
kretnih pvedlo;gov dc~slej nismo s li
šali. 'Sklenjeno ,je b ilo, da se v pri
hodnjih dneh skličejo sestanki ~ čla
n i pododbo.rov z namenom anal ize 
njihovega dela in težav. 

NelutJ pripomb o DIJR 
V tovarniški menzi se trenutno 

hra::J.i 1.<:4 abOillentov. V primerjavi s 
preJŠnjimi meseci se je to število riia
lenJ:!W~rno spremenil-o. Tako. ,smo ime
l i v septembru 125, a . ;y okt01b<ru 129 
abonentov. Vse tri obroke jemlje sa
mo 57 abone.mtov, kosilo in večerjo pa 
95 abonyntorv. Brimerjava števila abo
nentov s številom zruposlenih v menzi 
nam narekuje, da bo treba število 
oso<bja zmanjšati. V septembru in ·ok
tobru .sino .imeli poleg upravnika in 
administratorj•a :še 7 gospodinjskih 
pomočnic vključno ·z glruvno kuharico. 
Norvembra meseca je bil iz menze pre
stavljen na delo v tovarno dosedanji 
upravnik. Kljub temu zmll.njšanju se 
v menzi ne ·čuti n ikakih negativnih 
posledic. Voc1stvo p·odjetja; ki se .se
daj bavi ·s problematiko menze, bo 
predvidoma skrčilo število gospodinj
skih pomo.čn ic od 6 na štiri, v kolikor 
se ne Ibo delokrog restavracije pove
čal. 

V za,dnjem me.secu smo d o-živeli v 
menzi tudi spremembo· cen obrokom. 
Celod:nrevni obrok, ki je stal popreje 
33 dina·rjev (vključno s kruhom, sta
ne v novembru 87 dinarjev. če upo
števamo vrednost prehranbenih bo
nov, za katere dio,bivamo sedaj de
narno nrudromestilo, se je pri •delavcu, 
ki ima pra•vico na karto R-1 (ka:r 
znaša 1370 din) cena hrani za 30 dlli 
povišala za cca 250 dinarjev. Groba 
ka:lkula<:ija je pokazala, da je cena 
hra.ni v primeoru s stroški, k i j ih ima 
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• pogovori 
takih primerih kličejo uprave navad
no na i()tdgovor tehnično vodstvo, vsled 
i$(azanega s~abega i gospodarskega 
efekta .podj·etja, katerega vzrok naj 
bi bil v slabem vodenju tehnološkega 
procesa. Zato je vsekakor dolžnorst 
mojstrov v lužilnici, da .stalno kon
troliraJo stanje, v kakršnem prihaj~
jo surove k·O'Že v predelavo. 

V cilju, da bi v skladišču surovine 
zavladalo !Vzorno poslovanje, k i je za 
dosezanje dobre rentabilnosti tovarne 
nujno potrebno,. bi mogo1če kazalo- ba-

, zirati variaibilni del· plače celotnega 
osebna v skladišču .surovih kož, na po
javljanje viško'V odnosno manjkov, 
dalje na stanje konzervirrun/6 surovi. 
ne, na reden prevzem in ;vsklad išče

vanje kož in_ sH~no. 
Iz skladišča surovih kož prihaj'ajo 

.dnevno kože v predelavo ali kakor 
pravimo v usnjarnah - v namork. Pri 
pre•jelavi svinj$kih kož sicer ta nač~n 
izražanja ne drži :popolnoma, ker pra
vi namok sledi šele po~eje. Prva fa
za tehnolo:škega procesa je kratko iz-

re,stavracija, nekoi1LJ prenizka. T.o 
dejstvo je tudi narezwvalo podje-tju, 
da mora rpoiskati na·čin znižanja re
žijskih stroškov. - Prvi korak bi bil 
zmanjšanje števila osobja. Nadalje 
bodo tudi usiužbenci restavracije mo
rali plačevati ·obroke po isti ceni, kot 
ostali abonenti. Vs.ekakor pa je -traj
nega pomena le{)dločitev, da se obsto
ječa restavrac.ija, ki dejansko nosi sa
mo takšno :ime, preuredi ,y po:polno 
restavracijo. Ogromna dvorana se bo 
v kratkem začela preurejati. Poleg je
dilnice lbomo pridobili še ·nekaj go
st inskih prostorov. , ServiTati bo treba 
pričeti več vrst hra.ne. Go.stom· bo mo
rala bc:doča restavracija nudiiti ob 
vsakem času tudi hladna jedila ter 
lrv.alitetno •p.ij81čo. .Potrebo po taki 
preureditvi rarekuje ne samo težnja 
po boljšem gos·podarjenju, temveč je 
to pos•tala tud i vsakdanja nujnost za 
riaš deJo;vni kolektiv ter okoliško nre
bivals.tvo. Upo-števanja vredno je. pa 
tudi dejstvo, da se restavracija na
haja ob veliki mednarodni cesti. ·okus
na ·zunanja preureditev bo prav go. 
tovo pritegnila tudi mimoidoče pot
nike. 

Nepnvilno bi .c:eve.da rb ilo, če bi 
nivo naše restavracije ostal na <tej 
v išini, na kak•ršni je da:nes, četudi še 
niso ·prostori preurejeni. O,soihje, ki je 
v restavra,c iji zaposleno. mora takoj 
:n.ričet i resno razmišljati o· tem. kaj 
bi se že seda.i dalo storiti, da bi se 
situacija izboljršala. Hrana se je sicer 
v Z:Bdnjem času nekoliko popravila, 
vendar ni:::o redki prime•ri, da se mo
rai•o abOIIlenti zadovoljiti s :po,rcijo 
red'ke krompirjeve prikuhe, ki b i ·naj 
predstavljala večerjo. Kulturno za
uži.vanje mesa je še vedno problem, 
ker ni na TaZJpolago potrebnega pr.i
hora. Redno se pojavlja 'Problem sol
nic, ki je s icer malenkosten, vendar 
neprijet en, če morajo abonenti eno 
sotnico prenašati z mize na mi-zo. 

Res je, da se je restavracija pri 
vsaJ.~em problemu zatekla }JO. pomoč 
na up-ra vo podjetja, vendar to ne mo
re b iti pot k izboljšanju. Tudi pri :re
stavraciji bo t<relba p-rej ali ,slej ·pre-

. iti na gospodarnostno nos1o·vanje. Re
stavracija bo· morala nr ičeii gospod'1-
r it i samostojno jn l oč iti svo·ie potrebe 
ter si s kval itetno m~r·trežb:J zasigu
•rati potrebna sredstva. 

POPRAVEK. 

V zadnji štev.ilki· se. je med vestmi 
vrinila tiskovna pomota. Naziv moj
stra· je dob il tovariš R o ž m a; n c An
ton in ne D~žrnan, kakor je bilo p1n
mc-toma objavljeno. 

Urejuje Uredniški odbor Odgovorni 
urednik Milan Kojc 

piranje, katerega namen je odstraniti 
gla:vnor količino v kožah preostale so
Ii, očistiti j.ih najhujše umazanij•e l!:er 
kožam daiti neko količino vode, o:b ka
teri laiŽje ods.tranjujemo na podkožju 
preostale ·ostanke slanine in z mast
•nimi celicami prepleteno tkivo. To de
lo, ki ga pričnemo potem, ko so iz
prane kože malo odležale imenujemo 
odmaščevanje. Mimogrede povedano 
često uporahljoamo za to delavno •Ope
racijo popačen nemški izraz »abfeta
nje«, ki se ga skušajmo v bodoče iz
ogibati in uporabljajm;o, tudi v vsak
danjem tehničnem jeziku slovenske 
izraze jn to .še celo tam, kjer so ti 
blag;o.zvoneči, udomačeni in jeziko.vno 
dognruni. 

Odmaščevanje je najznačilnejša 
operacija v predelavi svinjske kože·. 
že sam pogled v delav:lliice, kjer delaj.o 
naši odmaščevalci, nam pove, da je 
to po številu zaposlenih delavcev, naj
močnejša naša delovna faza. Predno 
gre svinjska koiŽa v kemično ·prede
lavo t. j. 'V procese, v katerih bistve
no sodelujejo ra:zne ' kemikalije, je 
svinjski koži potrebno ·od~traniti na
ravno maščobo in to čim temeljitejše. 
Od tega, kal_{·IY smo odstranili maščobo 

llESTI 
Delavski svet IUV poziva: vse čla

ne delovnega kolektiva, naj- tovari- · 
šem, ki bodo graidili stanovanjske hi
šice pomagajo s prostovoljnim delom. 

' ' 

Gradbeni interesenti 
Upravni odbor podjetja je · sklenil, 

da se takoj da na razpolago 12 parcel 
za g.radnjo stanovanjskih hiš delav
cem in nameš:čencem našega pOd
jetja. 

Vsi, ki .imate namen graditi v letu . 
195·2, napravite .prošnjo za p·arcelo 
na sekretariat podjetja, kje•r boste _ 
tudi zvedeli vse ·podrobnosti. 

.Podjetje bo graditeljem nudi•lo do
ločene. ugodnosti, če bodo t i sp-rejeli 
obveze v zve:zi z č.imhitrej·šo dogradit
vijo hišic. 

Gradbeni program za l. 1952. 
Delavski svet illV je na 18. redni 

·seji 3. XII. 1951 sprejel sledeči grad
beni ~rogram za t 1952., ki ga lla
merava predlagati v potrditev nadre
jenim o:rganom: 

a) Dokončanje stanovanjske zgrad
be na Idrijski cesti. 

rh) Montaža ~arnega kotla na Vrh_ 
niki, ki se bo pričela takoj po de
montaži v Litiji. 

c) Lzde1ava !betonske plošče v skla
dišču premoga ter postavitev "Ograje 
pred kurililico. 

č) Po,stavitev ekstrakcije. O tem 
bo 'dokončno odločeno šele po irzdela
vJ rentabilnosbn.ega računa. 

d) Skladišče za surove kože. 
V gradbenem prog.ramu so zajeti 

objekti po ;vrstnem redu, kot se na
merava rpristopJti k gradnjam. Danes 
je težko reči, kaj bo dejansko dovr
šena, ke'r o tem o.dločajo višji organi, 
ki tudi dodeljujejo potrebna finanč
na sredstva. 

V jpetek 14. XU. 1951. ob 19. uri 
bo v sejni .dvorani IUV zborovanje 
to;v.arniške ml<adine. PoTočilo o dose
•Janjem delti' bo 'podal seki'etar. 

Prisotni bodo d:zvolili 'novo mladin
sko vodstvo ter delegate · za obč insko 
konferenc-o, kjer .se bo volil občinski 
komite. Izvoljen bo tudi delegat za 
Kongres LM Jugoslavije, ki bo janu
arja 1952 v Beogradu. 

Sekretariat IM illV vabi k popolni 
udeležlhi! 

Stanje obolenj< v mesecu novembru. 
število ·bolnih je v mesecu novembru 
nekoliko nižje kot v Qktobru, saj je 
padlo od 70 na 52 primerov. Skupno 
je bilo izgubljenih 179 delovnih dni, 
krur znaša na osebo po·vprečno 28 de
loVrnih ur, iPogo.sti so primer.i ·prehla
da in angine, revmatizma in kožnih 
obolenj. 

s surove kože, močno zavisi potek vseh 
na,daljnjih procesov ;predelave in kva" 
liteta. končnega izdelka. Namen dela 
na tej fazi je torej čim popolnejša od
stranitev ma:šč.obe, ki je vezana na 
podkožje surove svinjske kože. 

Bri nas od:maščujemo ročno na us
njarskem panju s pomočjo o·rodja, 
ki ga 'imenujemo nož za <Jdmaščeva
nje. iBeseda nož mogoče ni najbolj 
posreče.na in pravilna, ker če imajo 
naši odmaščevalci res n o ž e, to je 
orodja z xezili, s katerimi lahko do
lbro režemo, potem iSO naše 'kože tudi 
zarezane in razrezane. Tako :delo pa 
povzoči tovanii o~romno škodo, ker 
padejo sovtimneti pri iZJdelanih kožah 
vsled nepravilnega •dela pri odmašče- · 
vanju ~a eno, dve ali celo več stopenj. 
Pri našem galanterijskem usnju vo
di tako poslabšanje so:rtimenta češto 
do tega, da sicer lepe suro:ve kože 
izgube možnost ;prodaje v inozemstvo 
vsled :napak, ki so nastale pb nekva
litetnem odmaščevrunju. 

(Dalje prihodnjič) 


