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CEZ T E D E N DNI BO R E D N A L E T N A K O N F E 
R E N C A Z V E Z E KOMUNISTOV ŽELEZARNE. V PO
ROČILU TOVARNIŠKEGA KOMITEJA BO PODAN 
P R E G L E D DELA ORGANIZACIJE Z K OD L A N S K E 
K O N F E R E N C E DO DANES. POROČILO UGOTAVLJA, 
DA SOt B I L I KOMUNISTI f Z A D N J E M L E T U ZELO 
A K T I V N I , P R E D V S E M PRI USMERJANJU K O L E K T I 
V A V AKCIJI ZA DECENTRALIZACIJO D E L A V S K E G A . 
S A M O U P R A V L J A N J A IN SREDSTEV. V M I N U L E M 
L E T U SO NASTALE PRI NAS V E L I K E S P R E M E M B E 
NA PODROČJU UVELJAVLJANJA DEMOKRATIČNIH 
E L E M E N T O V V NAŠEM DRUŽBENEM RAZVOJfc 

možnih načinov preobrazbe 
tistih članov kolektiva, !d še 
niso povsem dojeli velikih 
sprememb pri odpravljanju 
(Nadaljevanje na 12. etrani) 

Na redni letni skupščini sindikalne organizacije so 
delegati izvolili tudi 25 članov novega Izvršnega odbo
ra. V četrtek, 1. marca, je bila v Delavskem domu pri 
Jelenu konstituanfna seja, na kateri je b i l za pred
sednika sindikalne organizacije izvoljen dosedanji 
predsednik, tov. Tomaž ErtI, za podpredsednika Tomaž 
Klinar iz predelovalnih obratov. Novi tajnik sindikalne 
organizacije bo Zoran Krejlč iz predelovalnih obratov, 
blagajnik Martin Lah, predsednik nadzornega odbora 
pa Mirko Zupan. 

Člani novega Izvršnega odbora sindikalne organiza
cije so: Miro Abram, ing. Jože Arh, Janko Bauman, 
Alojz Bergant, Tomaž ErtI,. Slavka Finžgar, Jože Hle-
banja, Niko Jezeršek, Jože Kastelic, Tomaž Klinar, Jo
že Košir, Aleksander Kotnik, Zoran Krejič, Martin Lah, 
Polde Lomovšek, Franc Malej, Karel Malneršič, Vinko 
Mežnarc, Mato Panič, Ivan Rabič, Janez Smole j , Jože' 
Stare, Vera švent, Stane Torkar in Bogo Tušar. 

Nadzorni odbor: Milan Hrast, Stane Koren in Mirko 
Zupan. 

Z decentralizacijo podjet
ja na 31 ekonomskih enot In 
formiranjem zborov EE kot 
m j višjih organov upravlja
nja je izdelan sistem, k i omo
goča vsem proizvajalcem ne
posredno sodelovanje pri go
spodarjenju in delitvi. S tem 
bo v železarni uvedeni po
goja za poglabljanje sociali
stičnih odnosov za hitrejši 
gGspodarsko-družbeni razvoj, 
pogoji; k i postavljajo proiz
vajalca , v povsem nov druž
beni položaj. S tem, ko pro
izvajalec sodeluje neposred
no pri odločanju o formira
nju i n delitvi sredstev, po
staja solastnik družbenih 
sredstev z »-proizvodnjo, sred
stev za pridobivanje dobrin, 
k i j ih družba potrebuje za 
svoj obstoj. Torej naš pro
izvajalec ni več v mezdnem 
odnosu s podjetjem zato, ker 
je podjetje družbena last, 
a o sadovih vloženega last
nega dela odloča saon v si
stemu delavskega upravlja
nj 

Se po teh nekaj ugotovit
vah vidimo, da je kolektiv 
železarne v zadnjem letu 
vnesel revolucionarne spre
membe v družbeni razvoj. 
Sadovi teh sprememb se v id
no kažejo v vedno večjem 
uveljavljanju proizvajalcev v 
delavskem samoupravljanju. 

K o poročilo obravnava sta
nja v železarni po decentra
lizaciji, ugotavlja, da se vse 
v glavnem razvija pozitivno, 
ne smemo pa zanemarjati ali 
prikrivati nekaterih negativ* 
ni h elementov, k i se pojav
ljajo pri neposrednem uprav
ljanju. Tu postavlja poročilo 
vprašanje vloge Zveze komu
nistov pri odstranjevanju ne
gativnih pojavov pri nadalj
nji demokratizaciji in uve
ljavljanju socialističnih druž
benih odnosov. Ce Etno že v 
začetku rekli , da Je uveden 

rastem neposrednega uprav
ljanja, moramo ugotoviti, da 
sodelovanje proizvajalcev v 
tem sistemu še ni vsesplošna 
in prav to vprašanje obrav
nava poročilo kot aktualno, 
ki nalaga komunistom odgo
vorno nalogo. Torej, če ho
čemo uveljaviti sistem ne
posrednega upravljanja, mo
ramo vključiti v to ves ko
lektiv. To ni enostavno niti 
mogoče čez noč. Potrebno bo 
sistematično in aktivno delo 
vseh subjektivnih si l v žele
zarni pri skrbi za ekonom
sko i n družbeno razgledanost 
članov našega kolektiva. Prav 
na tem področju bomo mo
rali komunisti vlagati več 
svojih si l pri iskanju vseh 

Predsednik CDS je 28. feb
ruarja sklical 27. redno zase
danje. To zasedanje je po
membno zaradi razprave in 
sklepanja o sklepnem računu 
za leto 1961. Razprava je bila 
dobro pripravljena tako s 
strani uprave, kakor tudi s 
strani komisije za gospodar
stvo, k i je pripravila tudi 
vrsto predlogov, z namenom, 
da j ih CDS potrdi oziroma 
sprejme kot sklepe. 

Tako je CDS sklepni račun 
za leto 1961 tudi potrdil in v 
zvezi s tem sprejel še nasled
nje sklepe: 

— Nadzor kvalitetne proiz
vodnje moramo zaostriti in 

odpraviti številne reklamaci

je, k i so nam v lanskem letu 
zmanjšale dohodek za več kot 
150 milijonov dinarjev. 

— V Železarni je _irsba 
imenovati komisijo strokov
njakov posameznih služb i n 
predstavnikov organov de
lavskega upravljanja, k i naj 
do 1. julija ugotovi in določi 
normativ zalog surovin, po
možnega materiala tn rezerv
nih delov. Tako bi sprostili 
morebitna zamrznjena obrat
na sredstva, s katerimi b i raz
polagale ekonomske enote. 

— Zaradi naknadnih stro
škov, k i niso bili predvideni 
v dohodku i n niso bili upo
števani tudi v finančnem na
črtu, se 71,4 %, (določenih za 

Poleg samskega doma na Koroški Beli so začeli z zemeljskimi deli za nov stanovanj 
ski objekt — stolpič. V njem bo 20 stanovanj, v katerih bodo začasno stanovali mon-
terji, ki bodo postavljali nove naprave- na Belškem polju 

osebne dohodke, popravi na 
77,17 %. 

— Zvišanje in znižanje pro
izvodnih stroškov je treba 
obračunati z izravnalnimi 
skladi, k i naj se prenesejo 
na sedanje ekonomske enote 
v odnosu na stalež z dne 
30. junija 1961. Ekonomskim 
enotam naj se nato izračuna 
udeležbo po analizi ugotov
ljenega znižanja in zvišanja 
ob upoštevanju inventurnih 
razlik. CDS bo rezultate po
sameznih EE obravnaval a 
priporočilom, da tiste EE, k i 
so že med letom nadpovpreč
no izplačevale osebne dohod
ke, sredstva, priznana na 
račun znižanja, prenesejo na 
svoje poslovne sklade ali pa 
na sklad skupne porabe. 

— Kakor hitro ekonomska 
enota prevzame dokončane 
investicije v svoje poslova
nje, je tudi odgovorna za 
nemoteno obratovanje pre
vzetih naprav s pripombo, da 
Je treba predhodno določiti 
poskusno dobo obratovanja. 
Ekonomska enota krije vse 
morebitne stroške, k i bi na-
stali v zvezi z obratovanjem 
prevzetih naprav po oprav
ljeni poskusni dobi. 

— Ustrezna služba bo pri
pravila dokumentacijo anali
ze in obračun osebnih dohod
kov za leto 1961. Ta anali
za in celotna problematika 
okrog postavljenih instrumen
tov udeležbe osebnih dohod
kov pri čistem, a dohodku bo 
Obravnavana ločeno od {Sklep
nega računa na posebnem za
sedanju CDS. 

— Odobreno je začasno ko
riščenje rezervnega sklada za 
pokritje osebnih 'dohodkov, 
dokler naš žiro račun ne bo 
imel toliko priliva, da b i 
lahko iz njega črpali srtdstva 
za izplačilo osebnih dohodkov. 

železar Nov IO sindikalne 
organizacije 

18. marca konferenca Zveze 
komunistovŽelezarne Jesenice 

Razprava o sklepnem računu 
na zasedanju CDS 



Skupni dohodek predstavlja 
celotni izkupiček oziroma 
Vrednost prodanega blaga, k i 
¿6 najprej porazdeli na stro-
fcke proizvodaje-In na davek 
na promet. Tako nam ostane 
dohodek podjetja, k i znaša 
V.654 milijonov. Od tega gre 

15 odstotkov za prispevek i z 
dohodka federaciji, ostanek 
pa je čist: dohodek. Od čiste
ga dohodka gre po zadnjem 
sklepu C D S z dne 28. febru
arja letos za bruto osebne 
dohodke 17,2 odstotka 'a l i 
5.020 milijonov. Bruto osebne 

dohodke pa delimo na Čiste 
osebne dohodke i n na'? pr i 
spevke takole: bruto osebne 
dohodke 5.023 milijonov naj
prej pomnožimo s 107 odstot-r 
k i , zato da najprej izločimo 
prispevke, k i so* plačsni iz 
skupno določenega bruto 

osebnega dohodka in se ne 
prenašajo na posameznika. 
To so: 14% prispevek v sta
novanjski sklad, 2 % dcpol-
niJ ni socialni prispevek i n 
1 Ve prispevek za vozne karte. 

Da dobimo neto osebni do
hodek, pa moramo novi bru
to* dohodek zmanjšati za 22 % 
socialnega prispevka al i 1032 
milijonov i n 15% a l i T08 m i 
lijone proračunskega prispev
ka. Ostanek je Čisti osebni 
dohodek ter znala 2956 m i l i 
jonov. Iz čistega dohodka 
moramo odvesti še prispevek 
i z izrednega dohodka, k i ga 
izračunamo takole: od čistega 
dohodka — 6506 milijonov 
moramo odbiti določene oseb
ne dohodke, (efektivne reali
zirane ure x predpisani dolo
čeni osebni dohodek), od 

ostanka pa odšteti še 6% od 
povprečja vloženih osnovnih 
in obratnih sredstev in po
vprečno izkoriščenih kreditov 
v letu 1961, to je: 

povprečje poslovnega skla
da in kreditov 382.199 m i l i 
jonov din, 

30 Vo povprečne nabavno 
vrednosti osnovnih sredstev, 
zmanjšane za odpise 92.332 
milijonov din. 

skupaj 474.531 mlijanov din. 
Ce to delimo z dvanajstimi 

meseci, dobimo 39-344 m i l i 
jonov dinarjev. 6 % od po
vprečnega zneska skupnih 
sredstev za leto 1961 je torej 
2373 milijonov dinarjev. Jz -
redni prispevek — 25 % P * 
dobimo z naslednjim izra
čunom: 

Rezervni sklad pa znaša 2% 
izkoriščenih obratnih sredstev 
v letu 1961 a l i 220 milijonov 
dinarjev. Vsako podjetje pa 
mora vplačevati v rezervni 
sklad do višine povprečja 
10% . izkoriščenih obratnih 
sredstev zadnjih treh let. V 
našem podjetju so bila obrat
na sredstva izkoriščena: 

1959 9,774 milijonov d in 
1960 10.690 milijonov din 
1961 11.006 milijonov d i n 
S K U P A J 31.470 milijonov 

din: 3 = 10.490 milijonov d i 
narjev povprečno. 

Od tega povprečja je 10% 
— 1.049 milijonov. Ker pa smo 
do leta 1960 že vplačali rezer
vnega sklada 847 milijonov, 
nam ostane za leto 1961 202 
milijona. 

Prispevek — 2% v skupni 
rezervni sklad izračunamo od 
ostanka, če od Čistega dohod
ka odbijemo osebne dohodke* 
izredni prispevek in redni re> 

(Nadaljevanje na 4. strani) 

Jubilanti 50-letniki 
V mesecu marcu so in bodo praznovali svoj 50. 

rojstni dan naslednji naši sodelavci: Franc Iskra, Ja-
vornik III , 2. marca; Anton Presterl, Javornik III, 8. 
marca; Jožef Razinger, gradbeni oddelek, 9. marca; 
Mirko Bizjak, plinska i n vodna energija, 10. marca; 
Franc Penič, plavž, 15. marca; Ivan Jazbec, žična va-
ljarna, 16. marca; Jožef Zvar, Javornik H , 19. marca; 
Janez Radič , Javornik I , 22. marca; Mari ja Aljančič, 
predelovalni obrati, 24. marca; Jožef Konc, Javornik I I , 
25. marca; Janez če rne , valjam a 24130, 28. marca; Jožef 
Kogoj, mehanična delavnica, 28. .marca; Leopold Knez, 
Javornik II , 30. marca; Viktor Dagarin, elektrodni od
delek, 31. marca. 

Ob tem življenjskem jubileju j i m v imenu celotnega 
kolektiva iskreno česti tamo i n želimo na njihovi živ
ljenjski poti še veliko uspehov in zadovoljstva! 

A l i naj p r e b i r a n j e kot o b l i k a del itve 
o sebnega dohodka izumre? 

NADALJEVANJE IZ 
PREJŠNJE ŠTEVILKE 
K o t vsak razvoj, tako je tudi 

"razvoj delavskega upravljanja i n 
izvržena decentralizacija v lanskem 
letu prinesla mnogo novega. Med 
osnovne pravice ekonomskih enot 
spada med drugim tudi pravica, da 
si enote same postavljajo osnove za 
delitev osebnih dohodkov. Prav to 
p a je zamajalo tudi temelje našega 
sedanj ega premi ran j a. Ka j je 
vzrok? A l i smo prišli do prepriča* 
Rja, da premija n i primerna oblika, 
a l i se hočemo izogniti delu, k i j e 
zvezano z obračunom, a l ! premira-

zije ustvarja za nekatere privilegij 
pr i udeležbi n a osebnem dohodku? 
P r i sedanjem iA4fWw for
miranja in delitve oMflinilli dohod
kov brez dvoma lahko odpadejo 
vse tiste premije, k i predstavljajo 
kar splošno udeležbo n a variabil
nem delu i n ne diferencirajo uspe
ha posameznika ah' vsaj delovne 
grupe. V takih primerih je to samo 
obračunski element, k i ustvarja 
dodatno delo. Drugačen pa j e polo
žaj s premijami, k i so vezane na 
-določene naloge, na katere pa pre-
rniranec s svojim boljš im a l i 
slabšim delom lahko mnogo vpliva. 
P r i tem imam v mislih premiranje 

tehničnega kadra v ekonomskih 
enotah, k i je po upravni linija or
ganizator celotnega, delovnega pro
cesa, njegove naloge pa so Širšega 
značaja. Al f j e prav, da se ta kader 
zadovolji samo s pavšalno udeležbo 
p r i osebnem dohodku, k i se običaj
no opira samo na povprečni od
stotek norm, a l i enak odstotek 
variabilnega dela, S tem pa se de
jansko razbremenjuje vsake odgo
vornosti a l i r iz ika, da bi bil njegov 
osebni dohodek odvisen tudi od 
drugih nalog, za katere pa je vod
stveni kader predvsem odgovoren. 
Ce torej analiziramo nadaljnji ob
stoj premiranja v tem smislu, lah
k o pridemo do zaključka, da je 
premiranje Se vedno aktualno; tre
ba ga je le pri 1 a godi ti 6edanj i 
situaciji. P r i tem moramo vsekakor 
upoštevati pravice ekonomskih enot. 
da oblike delitve same izbirajo, da 

že sedaj obstajata 2 različna si* 
stema delitve, t. j . ekonomsko 
enote, k i imajo sistem norm i n 
enote, k i delijo celotni variabil n i 
del, k i j ih samo zaradi premiranja 
nihče ne te l i spreminjati. Bodoča 
oblika premiranja naj b i bila samo 
dopolnitev že obstoječih sistemov 
delitve osebnega dohodka, pred
vsem pa naj velja ekonomskim 
enotam le kot priporočalo, ne pa 
kot obveznost. 

V tem ci l ju bo po predhodno oprav« 
I jenih posvetovanjih z vodstvom 
podjetja i n obra to vodji predlo ren 
ekonomskim enotam osnutek Pre
mi jsSfega pravilnika, k i bo vseboval 
nekatere značilnosti, katere se odi 
sedanjega sistema premiranja tudi 
bistveno razlikujejo. V čem so to 
razlike. 

Sedanji sistem premiranja je te-
m sij i l na izračunu faktorjev i n 

2 

Kakšna je - delitev dohodka 

čisti dohodek / 6.506 milijonov dh* 
— določeni osebni dohodki 3.369 milijonov d in 
-» 6 % povprečne skupne 

vrednosti 2.373 milijonov dim 
od ostanka 764 milijonov d in 

2 5 % izrednega prispevka 192 milijonov d in 



Železarna Jesenice je izpolnila proizvodni načrt v fe
bruarju po družbenem načrtu v skupni proizvodnji s 
123,7 %, po operativnem načrtu s 103 J %. Izdelano Je bilo 
81i;i0.6t jekla ali 15,9% na letni družbeni načrt. 

V blagovni proizvodnji pa smo družbeni načrt dosegli 
s 1J0,8%, operativni načrt pa s 100%. Izdelano Je bilo 
20.704.41 jekla ali 16,7% na letni družbeni načrt. 

železarna je v februarju izdelala 2.888.6 t več jekla, kot 
ga predvideva letni načrt za ta mesec. Od tega so topil
nica proizvedle več za 2798 tf val jame + 3891 in predelo
valni obrati manj 298 ton jekla. 

V blagovni proizvodnji smo v februarju Izdelali za 162 t 
več jekla, kakor po družbenem načrtu za mesec februar. 

V prvih dveh mesecih smo tako izdelali za 5.856.61 več 
jekla v skupni proizvodnji In 454.5 t manj v blagovni pro
izvodnji, kot predvideva družbeni načrt. 

Proizvodnjo je delno zaviral izpad električne energije 
In pomanjkanje žveplene kisline. 

Spodnja tabela nam dstaljno prikazuje izpolnitev fe
bruarskega načrta po ekonomskih enotah in obratih. 

Operativni načrt Družbeni načrt 
TOPILNICE i skupne % blagovne % skupne •/• blagovne % 
F?avž 193J — 108.5 
Martina m a 185-9 — 105.9 — 
Elektropeč 103.8 — 103.8 — 
Livarne 119.9 —, 104.5 * 

Opekarne 114.0 — 107.1 mm * 

Skupaj topilnice: 107.2 — 1063 — 1 

V A L J A R N E 

Težka proga 102.9 145.2 102.9 94.4 
Lahke proge 103.0 93.7 115.0 97.8 
žična valjama 91.9 47.0 91.9 47.0 
Valjarna 2498 99.1 99.4 99.1 99.4 
Valjama 1330 197.0 107.7 107.0 107.7 
leklovlek 1133 113.0 113.3 113.0 
Skupaj valjarne U M 190 5 102.7 99.0 
PREDELOVALNI OBRATI 
Hlad. valjama 94.6 94.9 84.4 86.7 
žičarna 91,0 9X7 91.0 105.6 
žebljaraa , 108.9 106.3 105.8 1C3J 
Cevarna 13M 103.8 1023 101.8 
Elektrodni odd. 952 ' 96.3 93.4 94.4 
Skupaj predel. 96.1 98.0 93.8 98.8 
Skupaj železarna 103.7 100.8 103.7 100.0 

Janez Rozman 

OBČNI ZBOR DIATZ 
JESENICE 

Druš tvo iznajditeljev in 
avtorjev tehničnih izboljšav 
je izvedlo prvi redni letni 
občnii zbor. Na zboru so i z 
vo l i l i ll-claraski upravni od
bor, na koristituan<tni seji pa 
bo bile imenovane komisije 
im njihovi predsedniki. Ker 
sta komisiji za pomoč av
torjem in ocenjevanje pred
logov združeni, bo v prihod-
•1 j em poslov nem 1 et u d elo-
valo pet komisij in sicer: 

komisija za pomoč" avtorjem 
in ocenjevanje predlogov, ko
misija za agitacijo in propa
gando, komisija za pravne na
svete, komisija za leksrnova-
nje in komk4ja za povezavo 
z malimi podjetji. 

Pr ičakujemo, da bo v l e lu 
1962 aktivnost v d ruš tvu še 
večja, člane, kakor tudi ne
člane, pa obveščamo, da se 
lahko za pomoč al i nasvete 
obračajo na omenjene komi
sije. 

Niko Bernard 

Bagerji pri delu na Bclškem polju 

Udeležba drugih podjetij pri 
novogradnjah - rekonstrukciji 

Objekt 

plinski čistilci . "* 

Podjetje J; 

Hldromoniaža 

1 te vilo 
m l eni h 

9 
GIP Gradiš 6 

sedi men t ni bazeni »DORR« GIP Gradiš 30 
črpalnica z zajetjem SGP Sava 53 
prizidek žične valjarnc Hidromoniaža 7 

GIP Gradiš 27 
RTI* Jesenice Klektrositrnal 9 

GIP Gradiš 4 
zgradba operative skladišča Projekt 24 
priprava prostora za mozutno 

postai» Hidromoniaža 7 

Na Selškem pc-lju sodelujejo: 
Be&ko pelje GIP Gradiš > 33 

Pri morje 11 
Tehnogradnje 15 

nasip GIP Gradiš 19 
žerjavna proga. Metalna 8 
skupaj 251 

podjetje -+Braca Kavurk '« na 
adaptaciji 100 t žerjavne pro
ge v mariinarni in na l ivni 
lopi visokih peči ter gradbe
na podjetja pri rasnih VTfidrŽe-
valnih delih. 

Vsem zgeraj omenjenim 
podjetjem želimo pri delu 
veliko uspehov! 

Tone Dolenc 

Spet rekord v martinarni 
V martinarni dosegajo vsak 

mesec nove uspehe. V febru
arju so dosegli doslej naj
višjo proizvodnjo 27.014 ton, 
čeprav so v februarju obrato
vali le 28 delovnih dni a 
šestimi pečmi. Spričo teh 
uspehov upamo, da bo kolek
tiv martinarne letošnjo pro
izvodno nalogo častno izpol
nil , 'seveda če bodo tudi v 
prihodnje zagotovljen! vsi 
pogoji. 

medsebojnem množenju, zaradi tega 
je morala biti premija izven stroj
nega sistema ob računana ročno do 
dinarske vrednosti. Po novem bi se 
premija po vsaki osnovi izračunala 

i v pozitivnem ali negativnem od
stotku, k i se lahko kot instrument 
obračuna uporabi v vsakem čis temu 
delitve. Samo premiranje bi v pro
izvodnih obratih temeljilo na 4 
osnovah, t. j . realizaciji, kvaliteti , 
H T Z in storilnosti. K e r je osnova 
realizacije prodaja, bi se rezultat 
po tej osnovi izračunaval posredno 

i za vse tiste enote, k i svoje izdelke 
[kot polfabrikat oddajajo naprej, s 
i tem pa bi bi la dosežena medseboj-
j na povezava proizvodnih obratov, 
t Rezultat kvalitete bi se i z računaval 
| iz razmerja dosežene vrednosti 
osebnega dohodka na t proizvoda 
nasproti planirani, ker zvišanje 
povprečnega osebnega dohodka na 

t proizvoda pomeni dejansko kva l i 
tetnejši asortiman. Ta rezultat bi 
bi l kot doslej direktno povezan 
tudi z reklamacijami. 

Premija za H T Z bi ostala v 
bistvu nespremenjena, le osnova za 
izračun bi bila prilagojena sedanji 
organizaciji ekonomskih, enot in 
doseženim rezultatom v obdobju 
preteklega leta. \ 

Storilnost bi se izračunavala- iz 
razmerja doseženega ošabnega do
hodka na porabljene ure v ekonom
sk i enoti v primerjavi s planirani
mi in ne kot doslej, na osnovi to
na že. 

Za vzdrževalne ter energetske 
enote bi se premija po dveh osno
vah izračunavala v odvisnosti od 
proizvodnih ekonomskih enot, dočim 
b i bila tretja i n po možnosti četrta 
osmu x lastna in to specifična za 
vsako enoto. 

Izhodi$5e premiranja za vsako 
osebo, ki bi bila zajeta v premira
nje naj bi b i l povprečno doseženi 
osebni dohodek v enoti, bodisi da 
je ta izkazan v povprečnem fak
torju norme al i enotnem odstotku 
variabilnega dela. Če pa je to iz
hodiščna točka, mora biti premija 
res odraz boljšega rezultata od. po
vprečnega. Z drugo besedo, če je 
bi l za dosežen rezultat v 1. 1961 pri
znan nekomu osebni dohodek v 
višini 1.000 din bi za enak rezultat 
v letu 1962 dobil prav tako din 1GG0, 
za boljšega ali s labšega pa eor: > 
m srno več a l i manj. 

S tem bi bi l torej start premira
nja enak ničli ali povprečnemu os. 
dohodku, boljši ali siabši rezultat pa 
b i b i l regulator povprečnega oseb
nega dohodka. S takim izhodiščem 
premiranja pa bi lahko v sistem 
vključili tudi delovodski kader, ki 

mora v proizvodnem pogledu za
sledovali prav iste cilje, kot samo 
tehnično vodstvo obrata. 

Ta sistem premiranja nakazuje 
tudi motnost postopnega vključe
vanja del. mest iz drugih, preje ne
omenjenih ekonomskih enot, vendar 
so v teh enotah kriteriji za premi
ranje tako p rob- lem a t i čni, da je 
potrebna temeljita anal izi , pred
vsem pa spoznanje vseh članov 
ekonomske enote, da so rezultati 
vredni posebne nagraditve, 

S tem s?m skušal pedati sam<> 
grobi obris bodočega premiranja, 
podrobnosti pa bo^.o razvidne Iz 
parnega osnutka. Namen članka p:* 
je predvsem informirati slehernega 
člana kolektiva, kakšne so perspek
tive premiranja, tako da sc bo p r i 
razpravi o tem vprašanju laže opre
del i l . 

m 
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Proizvodni načrt 
v februarju dosežen 

Bralce bo verjetno zanima
lo, katera podjetja in s koli
ko delavci so udeležena pri 
novogradnjah in rekonstruk
ciji v naši železarni. Objav
ljen! podatki zajemajo ude
ležbo drugih podjetij, katerih 
gradnjo nadzoruje uprava 
osnovnih sredstev. 

Na območju obstoječih ob
ratov sodelujejo: 

Na Selškem polju je dose
danji glavni izvajalec grad
benih del GIP Gradiš, d oči m 
ostaila podjetja sodelujejo v 
koope r aeaji. P r i plani ran j u 
izkopa in nasipu je zaposle
nih 58 gradbenih strojev. To 
število pa bo v dveh mesecih 
še naraslo. 

Poleg tega sodeluje pod 
vodstvom vzdrževanja še 



Zakaj ni bilo žvep l ene k i s l ine? 
še ni popolnoma prenehala 
izdelovati žvepleno kislino. 

Ko sem l»il v Boru, so mi 
zagotovili, da je žveplene 
kisline dovolj in da jo bodo 
po potrebi dali tudi več, kot 
6 0 se dogovorili s Cinkarno,* 
seveda pod pogojem, da jim 
dostavimo potrebno Število 
cistern. 

2 veplene kisline vse do 
22. januarja, ko je prišlo dO 
nepričakovanega zastoja pri 
izdelavi žveplene kisline pri 
»Zorki-« v Subotici, ni pri
manjkovalo. Nas je zastoj v 
»Zorki« prizadel v glavnem 
zaradi tega, ker smo, čeprav 
neznatno količino, prejeli od 
njih v njihovih cisternah. 
Ker je zaradi tega ostal zna
ten del industrije nenadoma 
nepreskrbljen, je poslovno 
Združenje kemične industrije 
dobilo pri državnih organih 
dovoljenje za uvoz, »Zorka« 
pa je morala vse svoje cister
ne takoj poslati na Madžar
sko, ki je bila pripravljena 
dati žvepleno kislino, vendar 
v naših cisternah. Tako se je 
pomanjkanje cistern, ki je 
bilo že tako občutno, še po
večalo. 

Na relaciji Jesenice—Hrast
nik oziroma Jesenice-Celje 
smo naše potrebe po žvepleni 
kislini krili s štirimi cister
nami; dvema najetima od 
J2 in dvema, ki so last Ke
mične tovarne Hrastnik ozi
roma Cinkarne Celje. Za re
lacijo Jesenice—Hrastnik s 
lacijo Jesenice — Zagradje 
(Bor) pa smo si izposodili še 
tri razpoložljive cisterne v 
Hrastniku in Celju, tako da 
smo razpolagali s sedmimi 
cisternami. Naknadno sta to
varni v Celju in Hrastniku 
odobrili za enkratni prevoz 
še po eno cisterno na relaciji 
Jesenice—Sabac oziroma Je
senice—Celje. 

Relacija Jesenice—Zagradje 
(Bor) je dolga preko tisoč km. 
Predvidevali smo. da se bo 
pri brzovozni odpremi vsaka 
cisterna vrnila polna v 9 do 
10 dneh, torej mesečno tri
krat, ali skupaj 21 cistern, kar 
pa še ni dovolj. Zato je bilo 
predlagano že 6. januarja, da 
vzamemo v zakup od 2TP še 
dve cisterni. Odgovor 2TP je 
bil negativen, s pripombo, da 

tudi druge 2TP ne razpolaga
jo s prostimi cisternami za 
žvepleno kislino. 

Zato se je vodja špedicije 
povezal z Intertransom, da bi 
si izposodili cisterne v Ita
liji. Kljub mnogim urgen-
cam, obljubam in zagotovilu, 
da so cisterne že na poti, jih 
po dveh mesecih še vedno 
nismo prejeti. 

Vse bolj kritično situacijo 
smo skušali rešiti z osebnimi 
brzojavnimi in telefonskimi 
intervencijami, vendar brez 
večjega uspeha. Poslovno 

(Nadaljevanje na 5. strani) 
Maček za 150-tonski žerjav, ki ga bodo montirali 

v martinarnl 

Zaključna dela na 120-tonskem žerjavu 
V martinami nimamo izko

riščeno 80 t̂onsko SM peč H 
zaradi premajhne nosilnosti 
livne Žerjavne proge. Zaradi 
tega smo v okviru rekon
strukcije pristopili k ojačenj-u 
žerjavne proge, o čemer smo 
že poročali. Poleg te izpopol
nitve pa nastaja drugo vpra
šanje, kako je z livnimi žer
javi? Obstoječi 100-tonski žer
jav ne bi mogel posluževati 
vseh treh velikih peči, da ne 
govorimo o posluževanju dveh 
riovih 150-tonsMh peči. Zato 
smo že pred štirimi leti zače l i 
obnavljati in' preurejati 120-
tonski žerjav, ki je bil v skla
dišču na Dobravi. V pogledu 
nosilnosti in hitrosti bo ta 
žerjav odgovarjal vsem zah
tevam obrata. 

Preureditev žerjava so pre
vzele naše delavnice. Tako je 
konstrukcijska delavnica pri
pravila konstrukcijo mostu in 
deloma mačka. Mehanična de
lavnica pa sedaj opremlja ves 
pogon mostu ter dvigalne in 
vozne n a prave na mačku. 
Vsa ta dela so opravili brez 
večjih težav, ki pa so nasto
pile pri elektroinstalaciji žer
java in to ne toliko zaradi 
izvajalca del, ampak zaradi 
nabave elektro materiala iz 
uvoza. Vprašanje dobave te
ga materiala je izredno pe
reče, kljub temu, da je bil 
naš uvozni oddelek nekajkrat 
opozorjen na nujnost dobave. 
Manjše težave bodo tudi s 
prevozom mačka iz mehanič

Kakšna je delitev dohodka? 
(Nadaljevanje z 2. strani) 

tervni sklad ter znaša 28 mi
lijonov. Prispevek v družbe
ne in investicijske sklade pa 
gobimo, če čisti dohodek 6.506 
(milijonov zmanjšamo za do
sežene osebne dohodke, 25% 
izredni dohodek, 2% redni re
zervni sklad, 2% izredni 
Skupni rezervni sklad in osta
nek — 1.064 milijonov delimo 
s 120 ter rezultat pomnožimo 
Z 20. Tako dobimo 177 mili
jonov, kolikor znaša prispe
vek za družbeni investicijski 
Sklad. 

Ostanek od čistega dohodka 
1.064 milijonov, zmanjšan 

za prispevek družbenemu in
vesticijskemu skladu — 177 

milijonov, pa so skladi pod
jetja, ki znesejo 887 milijo
nov. Po sklepu CDS je od te
ga namenjeno 500 milijonov 
za poslovni s!:lad in 387 mili
jonov za sklad skupne pora
be. 

Ta potek delitve se v svo
jem bistvu za leto 1962 ni me
njal. Povečan bo verjetno le 
prispevek za investicijske 
sklade občin od 20-30% i n 
dopolnilni proračunski pri
spevek, ki ga predpiše ObLO 
in ki v tej delitvi sploh ni 
bil prikazan. Znašal je v letu 
1961 1. 2% od brutto osebnih 
dohodkov ali 8% od proračun
skega prispevka za lansko le
to, letos pa 2.25% od brutto 

osebnih dohodkov ali 15° o od 
proračunskega prispevka z 
veljavnostjo od 1. 2. 1962. 

Stanko Ravnik 

ne delavnice v martinarno. 
Da bi se jim izognili, bomo 
razne večje strojne dele v 
jhehanični delavnici razstavili 
in spet sestavili na licu me
sta. 

Ko bo ta žerjav popolnoma 

izdelan, upravičeno pričaku
jemo izboljšanje delovanja 
livnih žerjavov in s tem iz
koriščanje rezerv, ki jih ima 
SM peč H ter lažjo izpolni
tev letnega načrta. 

Pajer 

Posamezne ekonomske eno- + NP, imajo vključen v ta 
te so v januarju dosegle odstotek ves gibljivi del 
sledeč odstotek OD po enoti osebnega dohodka, dočim 
izdelka na osnovo za izpla- imajo obrati brez ie oznake 
Čilo. Posamezni obrali, ki poleg tega odstotka po enoti 
imajo za odstotki označeno izdelka še norme ali premije. 

Doseženi 
Ekonomske enote % za 

zplačilo 

vodstvo topilnic 29.95 
visoke peči 46.67 
martinama 68.03 + NP 
elektropeč 7 44.83 
livarne 25.71 
samotama '26.71 
vodstvo EE valjam 39.39 
Javornik I 25.— 
valjam a 2401 31.?« 
Javornik II 31.68 
žična valjar na 45.07 
jeklovlek 33.46 
strugama valjev 31.69 
odprema Javoraika IV 30.22 
vodstvo EE predelov, obr. 51.18 + NP 
hladna valjarna in žicama 32.64 
cevarna 56.25 
žebljarna 27.89 
elektrodni oddelek 58.18 
vzdrževanje Javornik 38.41 
konstrukcijska delavnica 

Jesenice 13.91 
elektro delavnica Jesenice 59.57 + NP 
gradbeni oddelek 29.79 
mehanična delavnica 32.73 
vodstvo vzdrževalnih obratov 23.61 
elektroenergija 61.81 + NP 
plinski generatorji m 
plinska in vodna energija 63.01 + NP 
vodstvo energijskih obratov 13.78 
energ. in instrument, del. 70.01 + NP 
promet 62.62 + NP 
transport 39.50 
vodstvo strojno-energ..grupe 38.29 
splošni sektor 22.08 
komercialni sektor 23.98 
direkcija in tehnični sektor 19.13 
gospod arsko-računski sektor 27.36 
kadrovski sektor 28,67 
OTK 70 s i -f NP 
komercialni sektor 26/?3 
pripravniki — kadri 23.36 
skupaj železarna 38.16 
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Negotova i n nezadostna 
preskrba z žvepleno kislino 
v zadnjem času resno ogroža 
naš proizvodni program. Zla
sti člani EE hladne valjarne 
in žiča me ter . val j a r n se 
upravičeno vprašujejo, kje je 
ferok, da preskrba z Žvepleno 
kislino ni v redu. Da je v 
januarju ta preskrba odpove
dala, ni nobenega dvoma, je 

f vprašanje, če je nabavni 
delek izpolnil svojo nalogo 

pod vzel vse potrebne 
Ukrepe. 
I Kdor zasleduje razvoj na-

Žega gospodarstva, je z za-
00 koncem leta 1961 začele 
flovoljsivom ugotovil, da bo-
Apratovati nove naprave za 
fvepleno kislino v Celju in 
Boru. Tako bi se naša država 
osvobodila uvoza te osnovne 
surovine za izdelavo umetnih 
poj i l , ki pa je obenem nujno 
potrebna v kemični indu-
ftriji, industriji celuloze, voj
ni industriji itd. ter seveda 
fcidi v železarstvu. 
m 
^.Kas je do konca leta 1961 
ijskrbovala z žvepleno kislino 
; pretežno Kemična tovarna v 
irastniku, deloma pa Cin-

j tarna Celje. Ker je bilo 
predvideno, da b# Kemična 
tovarna v Hrastniku z rekon-
prukeijo opustila izdelovanje 
Iveplene kisline ter da bo 
prevzela preskrbo podjetij v 
LRS z žvepleno kislino Cin-
Eama Celje, smo v dogovoru 
t obema vse naše potrebe za 
|eto 1962, 4.600 ton, prijavili 
pinkarni Celje že v oktobru 

1 ani. Cinkarna Celje pa do 
; Predvidenega roka — 1. okto
ber, niti do preloženih rokov 

5 L november oz. 1. decem
ber 1961, ni končala novo-

i fradnje. Zato se je dogovo-
ila s Kombinatom Bor, da 
lačasno, do začetka obrato-

, ranja naprav v Celjan pre
vzame preskrbo z žvepleno 

kislino celotne LRS, v prvi 
Jrsti pa Kemično tovarno v 
Mostah In naše podjetje. 
j Preskrba v januarju je bila 

dokaj zadovoljiva, 6aj smo 
prejeli skupaj 360 od plani-
anih 380 ton. Da ni bil že 

Januar kritičen, se moramo 
zahvaliti prvenstveno zakas-

itvi rekonstrukcije Kemične 
tovarne v Hrastniku, Ker tako 

Kakšen je odstotek 
po enoti izdelka? 

Tečaj za zaposlene 
delavke - prebiralke 

V soboto, 3. marca, so v 
obratu Javornik II zaključili 
s tečajem za sodelavke, ki so 
zaposlene kot preb'ralke plo
čevine. Na izpitu so pokazale 
pridobljeno znanje in so jih 
preizkusili s posebno priprav
ljenimi testi. Izpit je uspešno 
opravilo 13 prebiralk iz tega 
obrata. 



Zakaj povečan občinski 
prispevek? 

P E T P R E D L O G O V 
Lani v novembru smo ob

javili notranji razpis za re
šitev avtomatskih brisalcev 
na pocinkovalni progi III za 
pocinkanje žice. Doslej je re
ferat za novatorstvo in ra
cionalizacijo prejel že 5 pred
logov tehničnih izboljšav, ki 
na zelo različne načine re
šujejo ta problem. Vse te 
predloge trenutno proueuc-
jo izvedenci, ki so si med 
tem tudi že ogledali ene.ko 
ali podobne naprave v Av
striji. Prepričani smo, da bo 
končna oblika avtoma ts';ih 
kontinuiranih brisalcev cin
ka na pocinkovaini progi III 
zadovoljila in uspešno reiila. 
to sedaj res pereče kvalitet
no vprašanje. 

Vsi predlogi pa bodo kot 
celota objektivno obravnava
ni na seji komisije za oceno 
tehničnih izboljšav, ki bo 
prizadevne in uspešne avt ;r-
je tudi stimulativno nagradi-* 
la na osnovi doseženih us;:e* 
hov, prihrankov In koristno
sti predloga. Predloge so 
predložili sledeči tov ar s i : 
Bogomir Pust iz toplotne 
energije, ing. Feliks Be"4cr. 
obratovodja toplotnega go
spodarstva, Franc Hrastar in 
Vinko Piber, štipendista na
še elezarne, Florjan Mla
kar, vzdrževalni asistent v 
hladni valjarni in žicami. Iz 
tega lahko sklepamo, da je 
za notranje razpise med člani 
našega kolektiva vedno več
je zanimanje. 

V 5. številki Uradnega 
vestnika okraja Kranj z dne 
15. februarja je b i l objavljen 
odlok o dopolnilnem prora
čunskem prispevku od oseb
nega dohodka delavcev m 
uslužbencev v občini Jeseni
ce. Ta odlok je ObLO Jese
nice sprejel na seji obeh zbo
rov 31. januarja 1962. Po 
Členu 2 tega odloka bodo pla
čevali dopolnilni proračunski 
prispevek iz osebnega dohod
ka v občini Jesenice delavci 
in uslužbenci vseh gospodar
skih organizacij, državnih or
ganov itd. po stopnji 15 % 
od rednega proračunskega 
prispevka« 

Po 4. členu se sredstva do
polnilnega proračunskega pr i 
spevka delijo v višini 10 % 
na dohodek proračuna občine 
Jesenice, k i je namenjen 
predvsem za negospodarske 
Investicije; 5 % dopolnilnega 
proračunskega prispevka pa 
predstavlja dohodek sklada 
za financiranje šolstva, na
menjenega gradnji novih 
šolskih objektov. Ta odlok 
velja od 1. marca 1962. 

nasedanja stopnja dopol
nilnega proračunskega pri

spevka je bila 8 % od redne
ga proračunskega prispevka 
(15%), kar je enako 1,2 % 
od bruto osebnega dohodka 
posameznika 

1 5 X 8 % 
100 ~ 1 - 2 °/o). 

Nova stopnja dopolnilnega 
proračunskega prispevka 15 
odstotkov od rednega prora
čunskega prispevka (15 9/o) je 
enaka 2,25% od bruto oseb
nega dohodka posameznika 

1 5 X 1 5 % =2,23%). 
100 

Veljavnost odloka z datu
mom 1. marca 1962 se razu
me tako, da se po novi 
stopnji dopolnilnega prora
čunskega prispevka obraču
najo že vsi osebni dohodki 
delavcev in uslužbencev za 
obračunski mesec februar, ker 
so dejansko izplačani v mar
cu (15. 3.). 

Skladno s točko 17 24. red
ne seje UO Železarne Jese
nice z dne 17.2. 1962 posre
dujemo kolektivu lestvico 
bruto osebnih dohodkov z 
izračunom na čiste izplačane 
osebne dohodke. 

Na izplačilnem listku se 
zakoniti prispevki — prora
čunski 15% in socialni pr i 
spevek 22 %, obračunavajo 
skupaj v višini 37%. V tabeli 
to izkazujemo ločeno zaradi 
obračuna dopolnilnega prora
čunskega prispevka od red
nega proračunskega prispev
ka v višini 15%. 

Na tabeli so prikazani bru
to zneski v razponu po 1000 
oziroma 5000 din in služijo le 
orientacijsko za grobo kon
trolo. Vse vmesne zneske pa 
lahko posameznik izračuna v 
6 m i s l u tabele n. pr.: delavec 
A . B. je zaslužil bruto osebni 
dohodek 53.780 din. Kakšno 
je neto izplačilo? 

Bruto osebni dohodek 53.780 din 
Redni proračunski prispevek 15 % 8.067 din 
Redni socialni prispevek 22% 11.832 din 
Dopolnilni proračunski prispevek (15 % od 

rednega pror. prisp. ali 2,25 od bruto) 1.210 din 

Cisti neto 32.671 din 

Do istega neto rezultata 
pridemo, če množimo bruto 
osebni dohodek z neto %, 
znižan za vse prispevke, to je 

bruto = 100% 
37 % 
2,25 % 

ostane neto 60,75% 
Isti primer: 

53.780 din X 60,75 % = 32.671 
din. 

V tabeli niso izkazani do
polnilni prispevki, katere je 
dolžno p odjet je odvesti od 

bruto obračunanega osebnega 
dohodka delavcev in usluž
bencev in to: 

stanovanjski prispevek 4% 
dopol. socialni prisp. 2 % 
prisp. za vozne karte 1 % 

skupaj ' 7 % 

T i prispevki se obračuna
vajo samo na skupna bruto 
izplačila delavcev in usluž
bencev v breme čistega do
hodka Železarne Jesenice 
oziroma posameznih ekonom
skih enot. 

Janez Krasic 

Zakaj ni bilo žveplene kisline ? 

O B V E S T I L O ! 
Uprava Komunalnega oddelka Jesenice sporoča, da 

Je s 1. marcem 1962 prevzela v samostojno upravljanje 
prostore, v katerih pride do večjega obiska ljudi v De
lavskem domu pri Jelenu, Jesenice, Cesta železarjev 17. 

Družbeno politične organizacije ali društva tako v 
Železarni kot na področju jeseniške komune, k i bodo 
želela izkoristiti prostore: sejno sobo, veliko ali malo 
dvorano, morajo to sporočiti vsaj tri dni pred predvi
deno prireditvijo, sestankom itd. Prijave sprejema re
ferent za samska stanovanja na Komunalnem oddelku 
int. telefon 514, vsak dan od 12. do 14. ure. 

Prijava mora vsebovati: 
— točen naslov naročnika, 
— datum in čas trajanja uporabe prostora, 
— vrsto prostora, k i ga naročnik želi uporabil!. 
Komunalni oddelek bo zagotovil prostor samo, če 

bo prijava prispela pravočasno in bo po vrstnem redu 
prispelih prijav obveščal naročnike ali predlagal ter
mine, v katerih je prostor še na razpolago. Uporcbo 
prostorov bodo fakturirali ne glede na čas trajar-ja, 
kakor tudi, če naročnik ne bo v določenem času izko
rist i l odrejenih prostorov. 

Družbeno politične organizacije, k i opravljajo druž
beno funkcijo ali društva, k i v Delavskem domu oprav
ljajo tudi obrtno dejavnost, morajo obvezno skleniti 
pogodbo za prostore, k i j ih za svojo dejavnost jemlje
jo v najem. 

• Komunalni oddelek 
Železarne Jesenice 

(Nadaljevanje s 4. strani) 
Združenje kemične industri
je je pristalo na dobavo 100 
ton žveplene kisline iz tovar
ne »2upa« v Kruševcu, »Zor-
ka« Sabac pa na dobavo 
nekoliko čistem, oboji seveda 
pod pogojem, da jim dosta
vimo cisterne. Da je bila 
nesreča še večja, so cisterne 
na poti In v Zagradju (tor) 

. obtičale v snegu in se name
sto v 9 do 11 dneh, kot obi
čajno, vrnile šele po 15 dneh, 
zato smo že itak minimalne 
zaloge žveplene kisline iz
črpali. 

V tej izredno težJu situaciji 
je komercialni direktor na
potil vodjo špedicije, da na 
merodajnih mestih prikaže 
katastrofalne posledice in 
prosi za čim ekspeditivnejŠi 
transport cistern. Njegova 
pot pa je bila več ali manj 
zastonj. V Boru je med tem 
prišlo da nepredvidene okva
re. 21. februarja so nas obve
stili, da so ustavili nadaljnjo 
dobavo. 

Ker je šef izvoza — uvoza 
še isti dan potoval v Beo
grad, ga je komercialni d i 
rektor zadolžil, da z merodaj-
nimi organi reši ta problem. 
Poslovno Združenje kemične 
i nd ustrije j e ponovno dalo 
dobavo 100 ton žveplene 
nalog »2upi« Kruševac za 
kisline, od nas pa zahtevalo 
dostavo cistern. Zato smo 
23. februarja takoj odpremili 
vse razpoložljive cisterne v 
Kruševac, od koder smo pre
je l i obvestilo, da bodo dve 
cisterni odpremili 2. marca, 
torej po devetih dneh. 

24. februarja sva s komer
cialnim direktorjem osebno 
intervenirala pr i glavnem 
direktorju Cinkarne Celje, k i 
je pokazal polno razumeva
nje za našo situacijo in takoj 
zmanjšal proizvodnjo umet
nih gnojil, s čimer bi spro
stil i zadostno količino žveple
ne kisline za nas. 

Sedaj čakamo, da nam vr
nejo cisterne, k i smo jih 
22. in 23. februarja odpremili 
v napolnitev v Kruševac in 
Sabac ter upamo, da bo po 

vrnitvi teh, z ozirom na 
mnogo krajšo relacijo Jeseni
ce—Celje, stanje kmalu boljše. 

V dveh mesecih smo oseb
no intervenirali dvakrat v 
Celju, enkrat v Hrastniku, 
dvakrat v Bora, enkrat v 
Sabcu in trikrat na poslov
nem Združenju kemične i n 
dustrije v Beogradu.. Odpo
slali smo 30 brzojavk in tele
printerskih urgenc, bilo pa jo 
še nič koliko telefonskih raz
govorov, tako z dobavitelji 
kakor tudi z obrati. F. Ceh 
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1.000 TJ 150 220 23 607 
10.000 2 1.500 2.200 225 6.075 
15.000 2.250 3.300 338 9.112 
20.'K)0 :"{£; 3.000 4.400 450 12.150 
25.000 ff 3.750 5.500 563 15.187 
30.C00 P) 4.500 6.600 675 18.225 

i 85.00« 5.250 7.700 788 21.262 
" 40.00« 6.000 8.800 900 24.300 
i 41.000 6.150 9.020 923 24.907 
' 42.000 " 6.300 9.240 945 25.515 

43. "M 6.450 9.460 968 26.122 
44.000 6.600 9.680 990 26.730 
45X90 6.750 9.900 1.013 27.^7 
46.000 6.900 10.120 1.035 27.945 

' "47.000 7.050 10.340 1.058 28.552 
48 000 7.200 fO.560 1.080 29.160 
49.000 7.3*0 10.780 1.103 29.767 
50.000 7.500 11.000 1.125 30.375 
51X00 7.650 11.220 1.148 30.982 
52.000 J 7.800 11.440 1.170 31.590 
53.000 7.050 11.660 1.193 32.197 
54.^0 \ ^ 8.100 11.880 1.215 32.805 
55.000 8.250 12.100 1.238 33.412 
56 000 t; ; 8.400 12X?0 1X"0 34 ™0 
57.000 ? 8.550 12 540 1.283 34.627 
5?XO0 j? 8.700 12.750 1.305 35.235 
5°.000 8.850 12.930 1.328 35.842 
60 000 9.000 13.200 1.350 36.150 
61X00 9.150 13.420 1.373 37.057 
62.000 9 9.360 13.640 1.395 37.665 

' er^OO 1? 9.450 13.8S0 1.418 33.272 
1 64.000 9.600 1 4.080 1.440 38.880 

65.000 9.750 14.300 1.463 39.487 
6" 00J 9.<XK) 14.520 1.435 "40.095 

' 67.000 10.050 14.740 1.508 40.702 
6^00 10.200 14.960 1.530 41.310 
6P.000 10.350 15.180 1.553 41.917 
70.000 10.500 15.400 1.575 42.525 
75.000 11.250 16.500 1.633 45.562 
60.000 12.000 17.600 1.800 48.600 
83.000 12.750 18.700 1.913 51.637 
90.000 13:500 19.800 2.025 " 54.675 
95.000 14.250 20.900 2.138 M 57.712 

100.000 15.000 22.000 2.250 J j \ _ 60.750 
•"" * i n tako dalje, •' 



Razvoj podjetja je nareko
va l potrebo, da v železarni 
ustanovimo oddelek, k i bo 
skrbel za osnovna sredstva. 
V ta namen je bila formirana 
Uprava osnovnih sredstev. 
Kakor -vsak novoustanovljen 
oddelek, se je tudi ta srečal 
s problemi, k i so kasneje od
ločali p r i odrejanju nalog i n 
načinu poslovanja oddelka. 

Uprava osnovnih sredstev 
j e organizacijsko podeljena 
na oddelek za novogradnjo i n 
oddelek za zamenjavo obsto
ječih naprav i n strojev. R a -
Efumljivok je, da to danes za
radi problemov financiranja 

težko ločimo, vendar UÓS 
tako déla i n posluje. 

Predpriprav e za rekon
strukcijo našega podjetja so 
vsebovale tudi razpravo o 
vzdrževanju — strojni zmog
ljivosti , zadovoljitev kasnej
ših potreb. Zaradi tega smo 
v preteklih dveh let ih zaceli 
z nabavljanjem novih vzdrže 
valnih strojev i n naprav, k a 
terih s l ike ter opise vam po
sredujemo. Seveda p a je 
vmes tudi nekaj strojev, k i 
so nam za normalno obrato
vanje obstoječih obratov b i l i 
nujno potrebni. 

I Mehanična delavnica je 
imela do sedaj, samo en ho
rizontalni, vr ta lni i n rezkaTni 
stroj s premerom delovnega 
vretena 90 mm. Le-ta jo že 

I 25 let star, močno preobre-

reduktorjev i td. Vse to smo 
moral i dosedaj pošil jati v ol> 
delavo v Litostroj i n b i l i ve
zani na zelo dolge roke (tudi 
po več mesecev) t f r zelo dra
ge obdelovalne ure. Liitostroj-

Največji prob!* p r i 
v i oziroma zamJfavi < 
n ih sredstev pAtav l j 
manjkanje sre<kX am< 
cijske zamenjavala en: 
n i i n velike potJL n a š 
ratov po zamenj J zast 
oziroma dotrajaj ose 
sredstev na dnj^t ran 

pravljeni ( 3 X » o g r a 

Ze dalj časa sil pog 
lokomotivo z |mo \ 
močjo, zato je D|el hi 
l ična lokomotivami sn 
kup i l i na Madjfekerr 
f i rmi Ganz M a v i l B u d 
precejšnja pridot«v, p 
no Še zato, ke r f t io z 

menjen i n ne more zadostiti 
vsem potrebam. Zaradi tega 
j e b i l nabavljen nov stroj, k i 
je popolnejši i n tudi večji od 
starega, saj je premer delov
nega vretena 125 mm i n lah
ko vrta do premera 750 mm 
ter rezka prirobnice do pre
mera 1400 mm. Na njem bo
mo lahko obdelovali tudi več
j e strojne dele, kot n. pr. 
va l jčna stojala za valjarne, 
sto jal a raznih škari j , ohiš j a 

ska obdelovalna ura znaša od 
6 do 20.000 dim, dočim je na
ša obdelovalna ura okrog 
1.500 dinarjev. K e r bomo lah
ko v bodoče omenjene usluge 
opravljali sami, bomo letno 
pritoamili okrog 36 milijonov 
dinarjev, zanj pa smo plačali 
31 milijonov. Iz tega vidimo, 
da se nam bodo vložena sred
stva prav gotovo bogato obre^ 
stovala. 

Poleg omenjenih strojev 
oziroma naprav smo lani na 
bavi l i še več drugih, kot so: 
vel ika s t ružnica SR 1000-Sko-
da, vertikalni brusilni stroj 
TOS B P V 300, stroj za bru
šenje; • spiralnih svedrov i n 
brusilnih stroj ev za Widda 
nože za mehan ično delavnico 
na Jesenicah; balansirni (ta-
rirni) stroj -za elektro delav
nico; vert ikalni rezkaini stroj 
V F 231 a i n univerzalni rez
ka in i stroj U F 231, vrtalni 
stroj FO-20 ter s t ružnico 
M V E 340 za vzdrževanje Ja- , 
vornik; za transportni odde-. 
lek dvigalo UB-1 i n dva mo
torna viličarja V D 2000; ka
mion kiper 6,5̂  tone F A P za 
garažo (usluge za plavž); plo
skovni brusilni stroj I^pV 300, 
brusilni stroj za cilindrično 
brušen je H U B 750, kopirno 
s t ružnico P U S K 1250/175 i n 
rezkaini stroj U F 221 za 
O T K R . 

Z nabavo opreme v pretek
lem letu smo lahko zadovolj
n i . Posebnih težav n i bilo, z 
malo več pozornosti posamez
nih posrednikov oz. f i rm pa 
b i lahko tudi te odpravili . 
Največ so bile v pomanjka
nju t ehn ične dokumentacije, 
spremembah dobavnih rokov, 
na kar ima- poseben' vpl iv 
vplačilo^predplačila i td. 

Pregled naročene opreme, 
k i bo dobavljena v le tošnjem 
letu i n je že potrjen od C D S 
i n O L O Kranj , prikazuje, da 
bo letos potrebnih še okrog 
150 milijonov dinarjev (pri 
tem niso upoš tevane potrebe 
predloga AZ-1962). V glavnem 
je naročeno poleg potrebnih 
elektromotorjev i n druge 

man j še opreme še ; 80-tonska 
l ivna ponovca i n centrifugal
ni ventilator za maftinarno; 
kaluparsld. stroj R D ,111 V B i n 
nabijalec peska, k i j e delno 
že dobavljen za livarne; stroj 
za ravnanje profilov R D 100 
z devetimi val j i i n avtomati
k a Siemens za dvoconsko p e č 
za Javornik I; avtomatika 
T I O - A S K A N I A za potisno ža-
rilno peč, za valjarno 2400; 

skobelni stroj KB-700 za flggfei 
garno valjev; stroj za 
čenje i n ravnalni strojri-f& 
Šibke za-hladno val jamo M 
žičarno; rezalni s troj R A E G 
za elektrodni oddelek; žetn 
Ijafski stroj — lepenkar za 
žebljarno; zračno kladivo 
ZČ-150 za mehanično delav
nico i n avtogens&i rezalni 
stroj U N O V A za konstrukcij
sko delavnico. 

Stroj za ravnanje pločevine 

Valjarna tanke pločevine s 
svojimi tremi ravnalinimi 
stroji n i b i la več kos kva l i 
tetnim zahtevam pr i ravna
nju tanke pločevine * i n to 
predvsem karoserijske i n pro-

kron pločevine. Zaradi slabe
ga'ravnanja j o j e bilo treba 
tudi do 80% prekvalificirati v 
nižjo kvaliteto,; ka r je pome
nilo za ohrat visoke izgube. 
Zaradi tega smo se odločili, 

da v Vzhodni Ne^Si k 
mo nov ravnalni <|M \ 
3.5 X 1250 mm z Ž l f c a h 
val j i , k i o m o g o č a j ß 
tetno ravnanje tudfrcia 
pločevin. 
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Novi stroji in naprave v lansk 
Nove škarje za rezanje pločevine NG-8 

Horizonatalni, vrtalni in 
rezkalni stroj 

Diesel h 
450 

Kaj smo še in bomo dobili 

V n a š o železarno smo dobili 
nove škar je za rezanje tanke 
pločevine NG-8 za valjarno 
1300 na Javorniku. N a škar -
jah lahko režemo pločevino 

do 8 mm debeline i n šir ine 
25S0mm. Čeprav so "prispele 
šele pred kratkim, so že p r i 
pravljene za redno obratova
nje i n v valjarni tanke plo-

Čevine težko Čakajo na po
trebno dokumentacijo, k i jo 
morajo predloži t i za tehničV 
fciirvarnostni prevzen |š £ 



ta. 8 t pogrešali 
a TI jo vlečno 
e D ¡el hidrav-
itivaj ci smo jo 
&aá skem pri 
•lav; Budapest, 
:idolj tv, poseb
en 1 po za po

vezavo z Belškim poljem po
trebovali zelo močne loko
motive. Poleg moči je loko
motiva lepa tudi na pogled 
In opremljena z najsodobnej
šimi instrumenti i n avtomati
ko. 

Ker na stare brusilne ko
luti niso mogli dioseči tako 
točne obdelave wddia noževa 
je dobila mehanična delavni
ca na Jesenicah lami t r i nove 
brusilne stroje z dliamantni-

mi brusilnimi koluti .Na teh -
strojih lahko obdelajo mož s 
točno določenim rezilnim ko
tom in tudi boljše .Za vse *ri 
Stroje smo plačali 5,700.000 
dinarjev, potreben pa je še 

en stroj za predhodno bru
šenje, Uri je že naročen i n ga 
bodo prejeli verjetno še le
tos. Prvi trije fitroji so bili 
nabavljeni v Nemčiji i n , sir 
oer pr fiirmi Frite W;endt. 

j P r i preizkušanju kaljenih 
izdelkov v OTKR so se pojav
ljale težave pri jemanju vzor
cev z avtoigenskim rezanjem. 
Z novim elektro-erozijskim 
vrtalno - reizalnim strojem 
V J K - 3 kupljenim v Pragi na 
Cehoslovaškem, bodo nadome
stili dosedanji načm jemanja 
vzorcev pri kaljenih izdelkih. 
Stroj pa ne bo koristno upo
rabljal le OTKR, ampak tudi 
drugi oddelki; posebno orod
jarna Trenutno še ne obra
tuje, preizkusili pa so ga že 
in dobili zadovoljive rezulta
te. Tako bomo v bodoče tudi 
pri preizkušanju kvalitetnih 
kaljenih izdelkov dobili res 
realne rezultate, česar do se
daj ni bilo, saj so se z avto-
genskim rezanjem donekle 
spremenile lastnosti preizku-
šanca. 

Na 17. zasedanju 16. okto
bra 1959 je CjDS odobril sred
stva za nakup odvaLnega rez-
ikalnega stroja. Le-ta je bil 

čiji kupi-
stroj UBR 
ravnalnimi 
zelo kvali-
specialnih 

V žični valjarni je bilo 
nujno- treba zamenjati glavni 
pogonski elektromotor za pro
go 270. Obstoječi pogonski 
motor n i več odgovarjal, ker 
kapaciteta proge stalno na
rašča ter je b i l zaradi pre
obremenitve pogosto pokvar
jen. Novi elektromotor ima 
900 kW i n je bil nabavljen pri 
firmi Siemens-Schuokert v 
Zahodni Nemčiji za 70Í680 
2ah. nemških mark. Tako bo 
lahko žična valjama ne le 
zagotovijo dovolj vložka osta
lim obratom, ampak celo po
večala sedanjo proizvodnjo 
ža 3.000 ton. 

nabavljen v avgustu lani iz 
Cehoslovaške. Novi stroj tipa 
OFJffi^omogoča rezkanje zo
batih koles do modula 16. 
Največji možni^premer zoba
tega kolesa (obdelovanca) je 
do 2000 mm i n širina zoba do 
560 mm. Stroj ' z normalnim 
priborom pa tehta 20.000 kg. 
Potreba po takem stroju je 
že dalj časa, saj smo i rali 

vezano običajno z daljšimi za
stoji naših strojev oziroma 
naprav. Zato smo prepričani, 
da smo z.nabavo tega rezkal-
nega stroja vsaj nekoliko za
gotovili boljše, hitrejše in 
ekonomičnejše vzdrževanje 
proizvodnih strojev in -ostalih 
naprav, kar je tudi b i l r.aS 
cilj. 
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M i pri naba-
¡ame javi osnov-

pre stavlja po-
redst v amortiza-
jave ía eni stra-
potr« e naših ob-
íenji i zastarelih 
•ajan i osnovnih 
drug strani. Po-
3X) rogram A Z -

1962 predvideva, da je nujno 
potrebnih 340 milijonov d i 
narjev. Program še n i dokon
čen, ker nam še n i znank' de
litev razpoložljivih sredstev 
podjetja. Po prvih izgledih je 
sredstev za zamenjavo malo 
i n bomo prisiljeni, da bomo 
nabavili oziroma imeli le t i -
ito, kar je res najnujnejše. 

dravlično lokomotivo 
KS smo kupili na 
Madžarskem 

Odvalno rezkalni stroj OF 16 
za obdelavo zobatih koles 

vse doslej izdelavo večjih zo
batih koles oddajati drugim 
podjetjem bodisi v Litostroj 
ali v Maribor. To je bi.o po-

Elektro-
erozijski stroj VJK-3 

NOV ELEKTO-
MOTOR 900 KW 



A l i s m o b i l i pošteno n a g r a j e n i z a s v o j t r u d ? 
Pod tem naslovom je bi l v 

5. številki Zelezarja objav
ljen članek. Ker sem prepri
čan, da to vprašanje zanima 
fnnogo članov našega kolek
tiva, se o tem malo širše po
govorimo. Ce hočemo pri
merjati rezultate posameznih 
ekonomskih enot, potem mo
ramo najprej pogledati, kak
šen sistem smo imeli v dru
gi polovici leta in kako je 
le-1 a mogel In morad delo
vati. Vedno moramo imeti 
pred OČml naslednja dejstva: 

1. Startna masa osebnega 
dohodka je bila za posamez
ne EE določena na osnovi 
starih tarifni h postavk, po
večanih za določen odstotek 
pri vseh EE enako. 

2. Osnova za sestavljanje 
cenikov za nagrajevanje po 
enoti izdelka je b.la planska 
iadolžitev za leto 1961. 

3. Posameznim E E smo da
l i možnost, da notranjo ure
ditev uredijo samostojno, da 
parne odločajo, ali bodo še 
imele normo, premijo, raz-
fte pridinostne dodatke, ali 

pa bodo celotni gibljivi del 
delile na podlagi osnovnih 
obračunskih potrtavk. 

Ce upoštevamo ta dejstva, 
petem lahko ugotovimo, da 
te le-ta, k i so biLa upošte
vana za formiranje začetnih 
Cenikov, lahko vsebujejo raz

lična odstopanja. Ze pri. pr
vem dejstvu je jasno, da so 
med E E zadržani odnosi, k i 
so bi l i veljavni pri starem 
tarifnem pravilniku. Zaradi 
tega je tudi razumljivo, da 
je EE, k i je že po starih ta
rifnih postavkah zaradi se
stava delavcev dosegla pov
prečno manjšo maso osebne
ga dohodka na enega zapo
slenega, tudi v sedanjem s i 
stemu nagrajevanja nižje in 
6e ne more primerjati z EE, 
k i je imela že prej pri
znan višji kvaufikacijski se
stav delavcev. Pr i razpravi 
o tem, kakšne postavke naj 
služijo za določitev mase 
osebnega dohodka posamez
nim EE (ali stare tarifne ali 
nove obračunske postavke po 
analitični oceni), je hdflo 
sklenjeno, da se za osnovo 
vzamejo stare tarifne po
stavke. Vzrok je b i l pred
vsem v tem, ker se je pri 
uveljavljanju analitične oce
ne občutno pojavila tedenca, 
da so nekatere EE nesoraz
merno dvigale nivo obračun
skih postavk in bi, če bi vze-

* l i za formiranje startne ma
se kot osnovo nove obračun
ske postavke, 1 e-te neupra-
vičeno povečale svojo start
no maso. 

Drugi faktor, k i je bistve
no vplival na nivo cenika 

Spet tečaj za borce 
NOV 

Oddelek za izobraževanje 
»d rasli h pri Z l C Je v febru
arju organiziral štirinajst
dnevni tečaj za borce NOV 
E E t o pi 1 ni ce. Tečaja se je 
udeležilo 29 tečajnikov. Or
ganiziran je bil v dveh delih, 
V prvem so biti tečajniki se
znanjeni o splošnih predme
tih, v drugem delu tečaja pa 
6o j ih poučevali strokovnjaki 

& obratov na delovnih me
ti. 
Prizadevno in vestno delo 

l\a tečaju je bilo nagrajeno 
t uspehom. Tečajniki so 23. 
In 24. februarja opravili i z 
pite na delovnem mestu, ka
kor tudi izpite Iz splošnih 
predmetov In teoretičerd za
govor delovnega mesta. Dva

najst tečajnikov Je naredilo 
izpite z odličnim uspehom, 
13 s prav dobrim In štirje z 
dobrim, medtem ko negativ
no ni bi l ocenjen noben te
čajnik. 

S tem tečajem Je oddelek 
za izobraževanje odraslih 
opravil svojo nalogo, saj so 
tečaje obiskali vsd borci NOV, 
ki so se prijavili z željo, da 
pridobijo potrebno kval i f i 
kacijo. Ob zakl j ueku naj 
omenimo še to, da je oddelek 
za izobraževanje odraslih pri 
Z l C orsani/iraJ 11 tečajev za 
borce NOV, izpite za kval i
fikacijo pa Je opravilo 336 
Članov Zveze borcev. 

Oddelek za izobraževanje 
odraslih. 

Udeleženci tečaja iz E E topilnic. To je zadnja skupina te-
čajnikov — borcev NOV, Id so se prijavili v tečaj 

za kvalifikacijo 

osebnega dohodka po enoti 
iadelka, je bi l proizvodni na
črt za leto 1961. Namreč E E 
z visoko plansko zadolžitvijo 
le-teh ne more presegati to
liko, kot EE z majhno obvez
nostjo in istočasno še rezer
vami v kapacitetah ter lah
ko preseže obveznosti brez 
bistvenega povečanja delav
cev. To je bilo predvsem 
očitno pri jeklovleku, med 
take obrate pa lahko štejemo 
tudi cevarno, elektrodni od
delek, po opravljeni rekon
strukciji tudi žično valjamo, 
v topilnicah pa predvsem l i 
varno, kjer kapacitete rudi 
nošo pravzaprav tehnično iz 
merljive. Pri vseh ostalih 
odstopanje planske zadolžit
ve od resničnih možnosti i z 
polnjevanja ni tako bistve
no. 

Z ozirom na tretji faktor 
(EE same določajo način no-
tranj e deli tve sredstev za 
osebne dohodke) je vsaka 
primerjava izplačanega gib
ljivega dela po enoti izdelka 
oziroma odstotka za izplači
lo med E E praktično nemo
goča, ker imajo nekatere EE 
še nadalje norme, nekatere 
EE pa celotni gibljivi del iz
plačujejo v odstotku po enoti 
izdelka. Zato je razumljivo, 
da EE, k i je več doseženih 
sredstev uporabila za izpla
čilo presežka norm, premij 
in raznih nagrad, ne more 
pa enoti izdelka deliti toliko 
sredstev, kot EE, k i vse iz
plačuje po odstotku po enoti 
izdelka. Za primer j avo pa 
smo med letom ugotavljali 
skupni doseženi gibljivi del 
posamezne E E proti osnov
nim obračunskim postavkam 
in indeks doseženega oseb
nega dohodka na eno delov
no uro proti planiranemu 
osebnemu dohodku za start
no maso na delovno uro. Mo
ramo pa takoj pripomniti, da 
tudi odstotek skupno dose
ženega gibljivega dela proti 
obračunski postavki dejan

sko Še vedno ne predstavlja 
pravega odnosa med EE, ker 
so-nekatere E E bolj povečale 
stare tarifne postavke pri 
formiranju novih na podlagi 
analit ične ocene kot druge. 
Indeksi rx*vecanja starih ta
rifnih postavk pri določanju 
novih obračunskih postavk 
se gibljejo od 111-125. Izra
čunani so po prvi izdaji ana
litične ocene in so posamez
ne E E še naknadno poprav
ljale obračunske postavke, 
seveda običajno vedno na
vzgor in tako s povečanimi 
osnovnimi obračunskimi po
stavkami še v večji meri čr
pale maso gibljivega dela. 
Tako j im ostane manj sred
stev za delitev po enoti iz
delka. 

Tudi izločanje sredstev v 
rezervne sklade ali pa izko-
riščenja rezervnih ckladovza 
posojila pri nekaterih EE, ;e 
vplivalo na to, da so b : la iz
plačila v posameznih EE vcS-
ja a l i manjša. V ilustracijo, 
kakšne rezultate so dosege 
p*>sr.mezne EE, navajam r?~z-
pre5elnico dcse/.eneea od
stotka gibljivega dela na 

nove obračunske postavke in 
računanega na stare tarifne 
postavke ter Indeks izplača
nega osebnega dohodka na 

eno delovno uro, če je pla
niran osebni dohodek na de
lovno uro 100. Podatki se na
našajo na drugo polletje 1961. 

Ekonomska enota 

vodstvo topilnic 78.59 115.50 101.8 
samotama 77.53 114.70 loo.a 
visoke peča 59.43 86.47 96.a 
ma rt mama 69.29 107.72 101.8 
eleklropeč 78.86 115.48 106.0 
livarne 93.11 138.43 116.4 
vodstvo valjam 83.41 120.14 107.4 
strugama valjev 70.44 99.67 9:i.2 
odprema Javornik 94.82 124.71 109.1 
Javornik I 81.83 106.99 103.7 
jeklovlek 142.C0 181.06 131.1 
valjarna 2400 66.81 86.40 94.1 
Javornik II 74.41 100.73 98.3 
žična valjarna 70.95 107.03 103.7 
vodstvo predel, obratov 71.56 106.54 103.0 
hladna valjarna in žicama 63.97 91.63 96.3 
c e varna 100.10 140.12 116.5 
žebljarna 64.59 96.70 100.7 
elektrodni oddelek 92.83 134.46 112.8 
vodstvo strojno-energ. obrat. 69.79 112.29 101.0 
mehanična delavnica Jesenice 72.86 110.56 107.3 
konstrukcijska del. Jesenice 67.62 100.76 104.1 
elektro delavnica Jesenice 63.59 107.66 104.8 
gradbeni oddelek 69.36 107.53 113.1 
vzdrževanje Javornik 66.24 104.54 113.3 
vodkstvo strojne grupe 69.85 109.58 97.8 
elektro in toplotna energija 58.32 91.33 95.0 
plinska in vodna energija 78 04 110.13 99.1 
plinski generatorji 67.62 99 52 101.4 
vodstvo energetske grupe 69.29 109.24 102 9 
promet 68.95 106.35 102.0 
transport 80.89 113.91 112.3 
projektivni biro se ne da pri
merjati, ker ima v osnovni 
obračunski postavki zajet ce
lotni gibljivi del 
splošni sektor 60.13 99.78 93.8 
komercialni 6aktor 57.36 92.97 95.0 
direkcija in tehnični sektor 69.H6 105.71 99.5 
gOBpodarsko-računski sektor 73.50 100.37 96.6 
kadrovski sektor 66.48 103.49 98.5 
O T K 78.05 120.90 103.3 
komunala 68.32 100.39 93.9 
povprečje železarn? 72.54 106.81 103.1 

Moramo opozoriti na to, 
da je indeks doseženega oseb
nega dohodka na delavsko 
uro računan iz izplačanih 
zneskov, k i odstopajo proti 
doseženemu znesku. Občutno 
je to predvsem pri vzdrže
valnih obratih, k i so preko
račili z izplačili na račun do
pustov doseženo maso oseb
nih dohodkov ter delno v 
decembru, januarju in febru
arju to vračajo. 

Iz pregleda vidimo, da 
raj bolj odstopajo od pov
prečja predvsem visoke pe
či, k i so zaradi remonta do
segle zelo nizke osebne do
hodke, nizko pa so tudi va
ljarna 2400, hladna valjarna 
in ž icama ter elektro ener
gija in vse službe predračun
ske ekonomske enote. O vzro
kih temu smo že večkrat p i 
sali, omen:m naj le to, da so 
predračunske službe nizko 
predvsem zato, ker so veza
ne na realizacijo in 6e tako 
pozna pri t isk trži šča, del no 
pa tudi neizpolnjevanje načr

ta prodaje posameznih pro-

i z v odnih obratov. L i v a me, 
jeklovlek, odprem a Javornik, 
ce varna, elektrodni oddeJeJc 
in transport pa izstopajo v 
obratnem smislu. O vzrokih 
temu sem že pisal. 

Z ozirom na rezultate lah
ko rečemo, da m lahko po
staviti trditev, ta obrat 'o 
bil pravilno ,ta pa nepravil
no nagrajen. Razumljivo a 
Je, da bomo morali obratrtm, 
ki so relativno boljše star* 
tali, popraviti cenik osebn«^-
ga dohodka in tako zaostriti 
začetni start. Za najboli k r i 
čeče primere pa že priorav-
ljamo predloge za CDS. V 
celoti gledano pa smatram, 
dn odstopanja posamezn :h 
E E v gornji tah°-li kaže-'o 
v precejšnji m~ri dejan r ko 
stanje v našem podjetju. V«-« 
F E , ki so vi ve od p o v p r ° > 

.so dejansko dosegle do
ločene pozitivne uspeh ey 
vnn» = anie .le le, v kakšni me
ri .tih lahko priznamo k o i 
zasluTO kolektiva tiste eko
nomske enoie. 

(Nadaljevanje na 9. strani) 



V lanskem letu smo v na-
fii železarni napravi l i kore
nito decentral i z a ci j o delav
skega samoupravljanja, k i se 
odraža v ustanovljenih eko
nomskih enotah i n iz računa
vanju dela osebnega dohodka 
po doseženi enoti izdelka. 
Zbori ekonomskih enot! n j i 
hov i delavski sveti oz, uprav
ni odbori so z decentralizaci
jo dobil i Številne prjstpjnosti 
fin so nekatere izmed rijih ze
l o pomembne tudi za celotno 
pod j etje. D elavski sveti j n 
u pravni od bori, zbori EE , 
skratka vsak posamezen de
lavec v E E je z decentraliza
cijo postal gospodar i n uprav
ljavec s sredstvi proizvodnje 
svoje E E . Res je, d a zborov 
E E še ne smatramo kot 
osnovnih organov delavskega 
upravljanja v celoti i n Še ne 
gospodarijo ter upravljajo s 
sredstvi proizvodnje,' vendar 
pristojnost, d a v celoti uprav
ljajo z dejom doseženega do
hodka, namenjenega za oseb
ne dohodke, daje zborom E E 
velike odgovornosti. 

Ob izkušnjah i z lanskega 
leta se lahko nauč imo, da se 
vs i zbori naš ih E E še niso 
izkazal i p r i upravljanju kot 
dobri gospodarji, zato name
ravam v tem č lanku povedati 
nekaj svojih mis l i . 

Znano je, da mora dober 
gospodar vedno ustvarjati tu 
d i določeno rezervo, o tem pa 
nas uči jo tudi zakoni narave. 

( C i m večja je rezerva, toliko 
več je je zagotovilo, da bomo 
laže prebrodili težave, k i j i h 
bomo imel i p r i našem delu. 

VeČina ekonomskih enot je 
tako tudi r ačuna la i n Je že v 
lanskem letu na priporočilo 
C D S začela odvajati del do
seženega osebnega dohodka v 
rezervni sklad. Te E E so po
men rezervnega sklada pra

vi lno razumele, čeprav sem 
mnenja, da je sklep, da bodo 
v rezervni sklad odvajali l e 
odstotek, k i je večji od 50%, 
p reveč širok i n n i gospodar* 
sk i . Ka j se bo zgodilo, če bo 
ekonomsjta enota zašla v te
žave i n ne bo dosegla 50% 
n i t i v enem mesecu v prvem 
polletju, medtem ko imajo v 
drugem polletju predviden re-
njont. K j e bodo dobili sred
stva za osebne dohodke? N e 
gospodarsko so ravnale tudi 
tiste E E , k i so s sklepom že 
vnaprej odklonile formiranje 
rezervnega sklada z utem e-
lji tvijo, da bodo v t ist ih me
secih, jto bodo imeli težave 
al i remonte, najeli posojilo 
za izplačilo osebnih dohod
kov. Pripominjam, da so E E 
v lanskem letu tako možnost 
imele i n so posojila lahko do
bivale iz rezervnih skladov 
pr i delavskih svetih obratov. 
Nastane vprašanje , kje bodo 
ekonomske enote iskale po
sojilo v Jeto&njem letu, ko teh 
rezervnih skladov ne bo i n 
ga za t akšne namene ne bo 
imel n i t i CDS. 

Poglejmo še, kakšna je raz
l ika , če formiramo rezervni 
sklad, a l i - p a če se odločimo 
za posojilo. V kolikor se zbor 
E E odloči, da formira rezerv
ni sklad, potem tudi 1 ahko 
odloča, kol iko sredstev bo da
la enota v ta sklad i n l ahko ' 
samostojno odloča o višini te
ga sklada. V takem primeru 
bo zbor E E i n z njim vred ce
la E E lahko brezskrbno gle
dala V Sodočnost, saj bo vse 
morebitne neprijetnosti, k i b i 
se pripetile, lahko k r i l a s 
sredstvi iz rezervnega sklada. 

V tistih E E , k i rezervnega 
sklada še nimajo, pa je po
ložaj precej drugačen . M e 
sečno izplačujejo le osebne 
dohodke tudi do 70 % i n več 

po enoti izdelka. Zgodi se, da 
morajo najeti posojilo i n nato 
vsak mesec vračat i , p a čep rav 
so dosegi i majhen odstotek 
po enoti izdelka. Poleg tega 
pa j i h stalno skrbi, kaj se bo 
zgodilo v primeru, Če poso
j i la ne bodo dobili . 

Z rezervnimi skladi ne m i 
sl imo pr ikrajšat i nikogar p r i 
osebnem dohodku, t e m v e č 
skrbeti za to, da bodo člani 
E E prejemali osebne dohodke 
tudi ob raznih neprijetnostih, 
k i se lahko zgodijo i n one
mogočijo redno obratovanje. 
Ob zaključnem računu pa bo 
sklad po sklepu zbora razde
ljen i n v s i bomo dobi l i nazaj 
vse, kar smo v njega vložili. 
To je njegov pravi pomen i n 
tako ga edino lahko to lmači 
mo. Nekatere ekonomske eno
te imajo celo pravilnike o 
formiranju i n koriščenju re
zervnega sklada i n bi j ih 
lahko postavili v vzgled tudi 
ostalim E E . 

S tem člankom nameravam 
načeti razpravo v na šem ča
sopisu, kakor tudi na zborih 
tistih EE , k i rezervnih skla
dov še nimajo, a l i pa v ta 
sklad, če ga že imajo, odva
jajo le majhen odstotek do
hodkov. 

i Polak 

(Nadaljevanje z 8. strani) 
ur pesno odstranjujemo teh
n i č n e ovire pri proizvodnja, 
k i so precej pod povprečjem, 
pa smo že večkra t ugotav
l ja l i , da obstoja precej ob

jekt ivnih vzrokov in subjek
t ivnih vzrokov. Zato menim, 
da je zelo t ežko trditi , kaj 
je realno i n kaj na realno i n 
da na prav, če posamesina E E 
pri nalizj osebnih dohodkov 

Ravnalni stroj za profile, k i ga bomo dobili letos 

svoj rezultat primerja z dru
gimi EE ,namesto da bi pre
gledali vzroke, zakaj v lastni 
proizvodnji nismo dosegli 
boljših rezultatov. Smatram, 
da bo vpliv objektivnih vzro
kov precej manjši, če bomo 
odpravili vse subjektivne 
vzroke, in da se uspehi EE 
ne bodo izboljšali, če se ne 
bomo poglobili v vzroke pre
seganja ali neizpolnjevanja 
planskih nalog. Res je to tež
ko, vendar ne moremo najti 
trajnejše rešitve problema, 
če ga že apriori odklanja
mo in se izgovarjamo na 
svinčnik. Svinčnik res dela 
in mora delati po določbah 
pravilnika in po sklepih or
ganov samoupravljanja. Tam 
pa, koder ne bomo z zdru
ženimi močmi analizirali 
vseh vzrokov slabega poslo
vanja, objektivnih in subjek
tivnih ter konkretno ukre
pali, pa tudi svinčnik ne mo
re in ne sme reševati pro
blema. Jože. Mali 

M l a d i l ivar p r i delu 

M l a d i upravl javci 

Po uvodnem pozdravu je 
predsednik K l u b a , mladih 
proizva j alce v T ekstiliindusa 
nakazal probleme, k i se po
javljajo v klubi'1 i n vplivajo 
na deio klubov. Vzrok i za 
slabo delo klubov so pred
vsem v prepogosta men j a vi 
vodstev klubov, delu na t r i 
izmene, kar otežkoča sestaja
nje, akt ivni mladinci so pre
obremenjeni i n se ne morejo 
akt ivnejše udejstvovati v 
klubu, nekateri problemi so 
pretežki za mladega človeka 
itd. Skratka klubi delaj o, 
vendar nd pravega odraza 
njihovega dela. Nekaj tez iz 
razprave: 

— edina perspektiva v na
daljnjem sistemu decentrali
zacije je nenehna skrb za 
usposabljanje mladtine; 

— vloga mladine v sistemu 
gospodarjenja, pr i delu sa
moupravnih organov, p r i ra
cionalizaciji proizvodnje, pr i 
povečanju produktivnosti, p r i 
uvel javi j an j u so cialist ionih 
odnosov; 

— klubi mladih proizvajal
cev, pomembna oblika dela 
organizacije Ljudske mladi
ne; 

— programi dela klubov i n 
nadaljnje razvijanje interes
n i h oblik dela p r i klubih; 

— proizvodne ' konference, 
kot oblika^neposredne demo
kracije, omogočajo mladim 
proizvajalcem, da se sezna
njajo z gospodarjenjem i n 
upravljanjem i n da sami ak
tivno odločajo o bistvenih 
vprašanj ih svojega obrata, 
gospodarske organizacije; 

— vloga kluba mladih pro
izvajalcev p r i pripravljanju 
analiz m p r i obdelavi mate
rialov iz proizvodnih kon
ferenc; 

— naloge mladine pri na
daljnjem strokovnem i n 
d r u ž b e n o e k o n o m s k e m uspo
sabljanju mladah ljudi. 

V razpravi so sodeloval i \ s i 
predstavniki. Zaključke bo
mo objavili v eni izmed pri
hodnjih številk *2elezarj£«. 

Mi l an Veskovič 

Z A H V A L A 

Pindikalnemu odboru obra
ta elektro delavnice in sin
d ika ln i podružnici E E stroj
no—energetskih obratov se 
iskreno za h val j u jem za pr e-
jeto denarno pomoč, ki sem 
jo prejel v času dolgotrajne 
bolezni. 

Marjan Trontelj, 
elektro delavnica 

Z A H V A L A 

Zahvaljujem se simidikalne-
mu odboru obrata Javornlk 
II za denarno pomoč, k i sem 
jo prejel v času moje bolezni. 

Franc Frelih^ 
Javornik II 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru kon
strukcijske delavnice se 
iskreno zahvaljujem za de
narno pomoč v času moj? 
bolezni. 

Pavel Mravlje 

9 

R E Z E R V N I S K L A D I PRI EE 

Posvet KMP v Kranju 

Ali smo bili lani vsi pošteno nagrajeni za svoj trud 

Tovarniški komite L M S 
Tekstdlimdus v Kranju je 16. 
februarja ^ 1SS2 organiziral 
okrajno posvetovanje Kluba 
-mladih proizvajalcev. N a 
men posveta je bdi izboljša
t i oziroma poživiti delo posa
meznih klubov na področju 
okraja Kranj . 



Vstali so, se otresli listja in stopili v mesečino. Do 
svitanja je bilo še nekaj ur. Zvečer niso mogli nadaljevati 
poti, dasi je bilo nebo jasno in so sijale zvezde. Bilo pa 
je pretemno, da bi na tem mestu tvegali pot v strmine 
Mežakle. Zato so prenočili v neki šupi, na katero so 
naleteli popolnoma po naključju. Morda je bila tudi ta 
šupa, polna suhega listja, kriva, da niso šli sinoči naprej. 
Spali so, dokler j ih ni prebudil komandant. 

Zdaj ni bilo več temno, četudi je bila noč. Mesečina je 
umila nebo in se precejala skozi drevje, med katerim so 
6 e počutili varne. Občutje negotovosti, k i j ih je mučilo 
zvečer, t o so po čudnem naključju komaj za las ušli 
Nemcem, se je razblinilo. 

Pot se je vzpenjala strmo v breg. Le počasi so jo 
premagovali. Korak za korakom, z vedno bolj težkim, 
z vedno bolj utrujenim. Nočni predjutranji mraz in strma 
zemlja sta j im pila zadnje moči. Od slabosti in lakote 
se j im je temnilo pred očmi. Vrh pa je bi l se daleč in 
še bolj dale? je bilo prehodno partizansko taborišče, kamor 
so bili namenjeni in kjer, vsaj tako so upali, se bodo 
najedli. 

Tretji dan 6 0 že hodili, a od Kepe onstran doline j ih 
je ločila le nekaj kilometrov dolga zračna črta. Včeraj so 
morali ves dan čakati na Belem polju. Naspali so se res. 
Toda spanec ni mogel nadomestiti hrane in utešiti gladu. 

Pot z Belega polja do lupe, kjer so se zaradi pretem-
nega večera ustavili, ni bila dolga; le nekaj ur so hodili. 
Kmalu pa bi postala usodna, saj so prečkali cesto, progo 
in Savo tik pred Nemci, k i j ih je moral obvestiti nekdo 
iz železniške čuvajnice, da so se tako naglo pripeljali 
z Jesenic. Prav gotovo bi Nemci šli za njimi, da j ih ni 
zmedla eksplozija nekje na progi, k i so jo prej ko ne 
minirali minerci Jeseniško-bohinjekega odreda. 

Miha Klinar 

Družbeno življenje postaja 
vse bolj raznovrstno, dina
mično in postavlja pred druž
bene delavce čedalje večje 
zahteve in naloge. Družbeni 
delavec se danes pred čla
ni naše družbene skupnosti 
ne more več uveljavljati sa
mo z avtoriteto organizacije, 
ampak pr edvsem le z zna
njem. Zato je dolžan, da skr-
bi za nenehno idejno politič

no izpopolnjevanje in spo
znavanje temeljne zakonito
sti naše stvarnosti in druž
benega gibanja. Le tako bo 
lahko v družbenem življenju 
opravljal odgovorne dolžno
sti in akcijsko politične nalo
ge. T or e j d ru žben i del a vec 
se ne sme več oblikovati v 
klasičnem smielu kot aktivist 
in pozitivist, marveč mora na 
osnovi spoznavanja bistva 

Slike bodo dobili 

Zdaj se dviga pred njimi strmina Mežakle in j im pije 
moči. Noče je biti konca. Glad pa je vedno bolj neznosen 
in utrujenesi vedno večja. 

Samo še do vrha . . . Samo še do vrha! 
Tam gori je planota . . . 
Na planoti gozdov i . . . 
V gozdovih prehodno partizansko taborišče. T. 
In v tem taborišču hrana . . . hrana . . . hrana . . 2 
Le misel na hrano j ih še žene naprej. S to mislijo 

premagujejo strmino. Kopna zemlja je že za njimi. Koraki 
že gazijo v sneg. 

Sneg je vedno globlji, a k sreči suh in rahel; lahko se 
gazi. Med mrežastimi sencami, ki j ih z vejami drevja riše 
mesečina, se blesti kakor posut z drobnimi in sinjimi 
žlahtnimi kamni; takimi, kakršnega ima v prstanu temno
lasa Marica iz vasi na oni strani, misli Marjan . . . 

Marica . , . 
Samo dvakrat jo je videl. Prvič, ko so iz Radovne 

pregnali Nemce in uničili njihovo postojanko. Bilo je 
pomladi letos. V Gradnikovi brigadi je bil takrat. Pr i 
napadu na postojanko v Gorjah je bil ranjen; krogla ga 
je od leve rame oplazila po hrbtu; samo kožo mu je raz
trgala. Mi s l i l i so, da je huje z njim in štirinajst dni je 
ostal nad Radovno. K o je okreval, ni šel več v Gradni-
kovo. Takrat so zbirali nove prostovoljce za Koroško in 
javi l se je. Med potjo so se prostovoljci ustavili v Radov-
ni . Zopet se je srečal z Marico in se zaljubil vanjo. Na
govoril bi jo, a je opazil, da se Marica nagiba k Rudiju, 
mlademu primorskemu prostovoljcu doma nekje blizu 
Nabrežine. Prav k temu Rudiju, k i gre zdaj pred njim 
in le s težavo vleče za seboj od ozebline otekle noge 
skozi sneg, omrežen s sencami in mesečino. 

Dolina je že globoko pod njimi. Napolnjena je z 
dimom jeseniške tovarne. Tovarna še vedno dela za 
Nemce . . . 

Hiteti morajo. Mesečina, odbijajoča se od snega, je 
vedno bolj bleda, kakor da bi plahnela ob prvem jutra
njem svetlikanju; le mesec in nekaj redkih zvezd se svitu 
še upirajo. 

Drevje je vedno bolj redko. Včasih steza izgine v golih 
skalah. Noč se že umika in na goljavah bi j ih mogli 
opaziti nemški protiletalski topničarji, k i imajo zaenkrat 
več opravka s partizani kakor z zavezniškimi letali; 
nenehno opazujejo skale in goljave Mežakle. Ce zapazijo 
na strmih pobočjih kakšno premikanje, j ih začno obstre
ljevati s protiletalskimi granatami, bolj nevarnimi za 
pehoto kakor za letala, k i j ih le redkokdaj sestrelijo. 
K o je pred meseci Prešernova brigada napadla Jesenice 
i n osvobodila mnogo francoskih ujetnikov, so jo proti-
letaLski topovski izstrelki spremljali vso pot na umiku. 
Pa tudi na manjše skupine in celo na posameznike so že 
streljali s topovi in nekajkrat ne brez uspeha . . . 

Na vrhu so. Pot postaja lažja. Glad večji. Pre-stradan.1 

in izčrpani se vlečejo kakor sence. 
(Nadaljevanje prihoiajič) 

Razstava »DOLIKA« na Je
senicah, o kateri smo že po
ročali, je bila dobro obiskana. 
Toda katalogov s kuponi so 
prodali le 120. Odbor »DOLI-
KA« je namreč namenil obi
skovalcem pet del. Treba je 
bilo le kupiti katalog, izpol
niti kupon in ga oddati (ku
pon namreč) reditelju. Ker pa 
t o z adevni pravilni k sekcije 
določa po eno sliko za vsakih 
načetih 109 prooanih katalo
gov, je bilo treba izžrebati 
dva srečna nagrajenca. Zreb 
je ob prisotnosti članov ko
misije in ostalih članov »-DO-
L I K A * namenil sliko v olju 
dr. Janeza Močnika »Piran« 
Janiju Piskarju, uč. osnovne 
šole Tržič, Bistrica 110: sliko 
v olju Cvetka Zupana »Jutro« 
Štefanu Trojarju, profesorju. 

ki je sicer Jeseničan, a po
učuj? v Ajdovščini. Tako 
bosta obe nagradi zapustili 
Jesenice. 

Obiskovalci pa so najbolje 
ocenili slike v olju Rudija 
Rajhmana (40 %), slediio olja 
Franceta Breganfca, Toneta 
Tomazina itd. Za slike v 
akvarelu, grvašu in temperi 
pa je dobil največ glasov 
Jože Cebulj (9%), Tine Mar
ke/ (8 %) in Lojze Ukovič 
(5 %). 

»DOLIK« Je sedaj že dru
gič uvedel nagradno ž reban * 3 
za obiskovalce, s čimer želi 
domaČo likovno umetnost pri
bližati delovnemu človeku, 
žal pa pri tem pogrešajo 
stalne razstavne prostore, ki 
so na Jesenicah res nujno 
potrebni. 

V prijazni vasici Mojstra
ni bo 18. marca gorenjsko 
prvenstvo v smuških tekih 
združeno z Janševim memo-
rialom. Pričakujejo, da se bo 
tekmovanja udeležilo okrog 
80 tekačev in tekačic, k i bo
do za gorenjsko prvenstvo 
nastopili v vseh tekaških dis
ciplinah, za Janšev memori-
al pa se bodo potegovali le 
č l a n i / 

Mojstrančani — smučarji, 
tekači so bil i med prviimi 
smučarskimi prvaki pri nas. 
Poleg Janeza Hlebanje-Luk-
sa so izšli iz Mojstrane še 
brata Janko in Joško Janša, 
posebno Joško je dosegel ze
lo vidne uspehe, bratje Ja
kopiči, Klančniki itd. Njiho
ve uspehe so nadaljevali Pol-
da, Hlebanja, Lakota, Re-
karjeva, Pečar, Lavtižar, 
Šmid in še mnogo mlajših 
tekmovalcev, k i nezadržno 
silijo v prve vrste. Kljub 
težkim pogojem in mnogo 
premajhnim finančnim sred
stvom raste v IVIojstrani in 
na Dovjem izredno požrtvo
valen kader uspešnih šport-
nikov p k i j im je šport po 
vsakdanjem napornem delu 
nujna življenjska potreba in 
razvedrilo. 

Zato bo bc*j za gorenjskega 
prvaka in Janšev memorial 
srdi t in zagrizen, saj bodo 
poleg o nanj enih domačih 

predstavnikov sodelovali tu
di najboljši iz ostalih kra;ev 
Gorenjske. Kdor bo hotel 
zmagati na prvih spominskih 
tekmah z a mem or i al Janše, 
bo moral pokazati veliko me
ro znanja in borbenosti. 

Prizade vn im in uspešn im 
tekmovalcem iz Mojstrane 
in Dovjega želimo na tem 
tekmovanju in v prihodnosti 
Še mnogo uspehov! 

družbenih pojavov za črto va-
t i družbe n c- po 1 i t iono akcijo 
in urejati d ru žbena vp ra^a-
nja. V javnosti ©e mora druž
beni delavec odlikovati z 
vsemi moralno - političnimi 
kvalitetami, humanimi od
nosi in delovnim vzgledom. 
Skratka, družbeni delavec 
mora pred ostalimi člani na
še družbe prednjačiti pred
vsem s stopnjo družbene ak
tivnosti in zavesti. 

Zato je bila že dalj časa 
potreba po neki obliki, kjer 
bi lahko družbeni delavci i z 
menjaj j mijenja in stališča o 
pesarhenzih vprašanjih. Ide-
o.ojka komisija pri Občin
skem komiteju Z K S je zato 
dala pobudo, da se formira 
klub družbenih delavcev, k i 
bo poslov al v zg o rn j ih pr o-
6torih Kazine. Na klubskih 
večerih, k i bodo vsakih 14 
dni, v četrtek zvečer, bo-'o 
udeleženci lahko načeli v ne
organizirani obl ['ki razpre v o 
o vrsti vprašanj, s katerimi 
se družbeni delavci srečuje
jo in k i zahtevajo določena 
rešitev. Vsak bo lahko po
vedal svoje mnenje in hkra
ti dobil odgovor na nejasna 
vprašanja. Tako bodo lahko 
kluboki večeri v marsičem 
prispevali k enotnosti mnenj, 
izmenjavi stališč o posamez
nih problemih in nalogah, k i 
se tičejo ekonomskega, ku l 
turnega, idejno - političnega 
razvoja naše komune in po
dobno. 

Upamo, da bo ustanovljeni 
klub družbenih delavcev do
segel svoj namen, da bo po
stal oblika idejno-političnega 
usposabljanja naših družbe
nih delavcev in oblika se
stajanja, kjer se bodo lahko 
izkristalizirala mnenja in sta
lišča o aktualnih vprašanjih, 
k i imajo teoretično in prak
tično politično obeležje. Za
želeno je, da se klubskih ve
čerov družbeni delavci naša 
občine polnoštevilno udele
žujejo in da si prizadevajo, 
da bi ta oblika dela dobila 
trdno osnovo. 5. K . 

Komedija »Zakonski vrtiljak* je bila na Jesenicah že 
parkrat z uspehom ponovljena. Zadnjič so jo uprizorili 
v počastitev D? sva žena v sredo zvečer. To predstavo si 
je ogledalo veliko število ljudi, k i so bi l i s predstavo 
zelo zadovoljni. Prepričani smo, da bo tudi pr i bodočih 
predstavah te komedije dvorana polna, saj Člani Cufarje-
vega gledališča za vloženi trud to prav gotovo zaslužijo 
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Prvi klubski v e č e r 
družbenih delavcev 

KMALU 
1 

Prvaki nekdaj in danes 



KULTURA 
Za smeh in razvedrilo 

Skakalne tekme na Kresu 
V zadnji Številki časopisa 

?e'ezar smo obširneje poro
čali o delu in programu smu
čarske sekcije pri T V D Par
tizan na Javorniku. V okviru 
programa te sekcije so tudi 
meddruš tvene tekme v skokih 
k i j ih vsako leto organizirajo 
na Kresu. 

Letošnje med društvene tek* 
me v skokih so nameravali 
organizirati na Kresu, ven
dar so se zaradi slabega vre
mena tekmovanja udeležili le 
Člani domačega druš tva . 
K l j u b temu, da je med tek-
vanjem deževalo, se je k tek
movanju prijavilo 31 tekmo
valcev, doseženih pa je bilo 

tudi nekaj lepih rezultatov. 
Pionirji so skakali na ska

kalnici , k i dovoljuje skoke do 
15 metrov, mladinci in člani 
pa na 30-metrski skakalnici. 
Med pionirji je b i l najboljši 
Pavel KokalJ, takoj za njim 
pa sta bi la Marjan Jesih i n 
Anton Ličof. Za skoke na 30-
metrski skakalnici je med 
ljubitelji -smučarskega športa 
veliko zanimanje. Včasih se 
zbere ob skakalnici tudi do 
dvatisoč gledalcev, letos pa 
jih je bilo manj zaradi sla
bega vremena. Kl jub temu 
pa so gledalci prišli na svoj 
račun, saj so videli nekaj le
pih skokov. Med mladinci je 

UGANKARSKI KOTIČEK 

K r i ž a n k a 
Vodoravno: 1. kosilo, obed, 

6. kača velikanka, 7. avto-
ir.obidska oznaka kninskega 
okraja, 9 .zvišana nota, 10. 
loščilo, 12. konec polotoka, 
13. nagovor, ugovarjanje, 15. 
različna soglasnika, 16. okraj
šan naziv za ameriško k r i 
minalno policijo, 17. indu
strijska rastlina, 19. zapo
redni Črki v abecedi, 20. b iv
ši angleški premier, 21. po
soda za mleko. 

MAGIČNI KVADRAT 

Opisi veljajo za vodoravno 
Jn navpično, 

1. poželenje, sla, 2. vadi
telj, 3. židovsko žensko ime, 
4. malokrvnež, 5. drvarsko 
orodje, 6. vrsta metulja« 

Navpično: 1. ekonomska 
enota naše železarne, 2. zad
nji soglasnik in zadnji sa
moglasnik abecede, 3. žen
sko ime, 4. glavno mesto Ke 
nije, 5, prebivalka sosednje 
države, 8. plačilo za izred
ne napore, posebno prizna
nje za uspeh, 11, časovni 
veznik, 14. različna soglasni -
ka, 18. reka v Angl i j i , 21» za
četni črki primorskega me

sta. 

tudi tokrat zmagal Stanko 
Smolej, mladinski državni pr
vak v skokih, k i je dosegel 
222,2 točke, s skokoma 27 i n 
28 metrov. Drugi j e b i l A n 
drej Malej, k i je zbral 191,8 
točk, s skokoma 23 in 24 me
trov in tretji Dušan CuČnik 
fi 1̂ 7 točkami in skokoma 22 
In 21 metrov. Tekmovanja se 
je udeležil le en Član, Marjan 
Svetina, k i je zbral 187,3 toč
ke s skokoma 23 in 24 metrov 
in tako postal druStv eni 
prvak za leto 1961/62. Po tek
movanju so objavili rezultate 
in podelili nagrade najbolj
šim tekmovalcem. 

Smučarska sekcija pr i *TVD 
Partizan na Javoraiku pr i 
pravlja Še več tekmovanj, 
med katerimi je tradicionalni 
kurirski ^muk v Me-^-^m do

lu i n tekmovanje skakalcev 
za Zalokarjev memorial, ki 
bo verjetno v Planici. 

Stara znanca! 
»Kdo pa je tale, k i s i jo 

pozdravil?-* 
»Stara znanka!« 
»Kes? Jo že dolgo poznaš?« 
mO zelo dolgo! Skupaj sva 

stala v vrsti na mali prodaji.* 

O čutih 

Kateri človeški čut je naj
popolnejši? 

T ip i 
j Kako to? 

' Seda na žebelj! Ne vidiš 
ga, ne slišiš ga, ne vohaš 
ga, čutiš pa ga pošteno! 

Darila 
Kaj ti je podarila Žena za 

obletnico poroke? 
Pnevmatiko za moj bodoči 

avto. 
Kaj pa si j i t i dal? 
Obešalnik za njen bodo M 

krznen plašč! 

Na pcvratku z zabave 
Pijanec se naslanja na 

kandelaber in gleda na dru
go stran ceste, kjer stanuje: 
»Smenta, že 30 let stanujem 
v tistile hiši, pa še do danes 
nisem vedel, da teče mimo 
reka. Treba jo bo prejjla?' 
vati!« 

S težavo sleče suknjič, h la
če i n čevlje ter se požene na 
glavno cesta 

»Glej ga vraga!« zakolne. 
»Pa še zmrznjena je povrh!«« 

Zloba 
Dve gospe se srečata n a 

pustni zabavi. 
-Dober večer, gospa! Z d i 

se mi, da tfva se že nekje 
videli?« pravi prva. 

»Seveda; na lanski pustni 
zabavi! Takoj sem vas spo
znala po obleki!« pravi dru
ga. 

»Gost: »Koliko vse to stane?« 
Matakar: »3850 dinarjev.« 
Gost: -Saj nisem vprašal , ko-» 
liko stane restavracija!« 

Občinsko s t r e l s k o p r v e n s t v o 
V februarju je bilo na Ja

vorniku občinsko strelsko pr
venstvo ekip in posamezni
kov z zračno puško. Udele
žili sta se ga družini z Je
senic i n Javornika. Iz nezna
nih vzrokov pa se niso od
zvale družine iz Žirovnice, 
Kranjske gore i n Martuljka, 
čeprav tekmujejo s svojimi 
ekipami v ligaškem tekmo
vanju. Tekmovale so ekipe 
članov, članic, mladincev in 
pionirjev. 

Rezultati tekmovan: % 
Člani ekipno: 1. SD .-Mati

ja Ver dnik^ Jesenice s 3308 
krogi, 2. SD -Triglav« Javor
nik s 3171 krogi. 

Člani posamezno: 1. Mirko 
Dime, Jesenice, 357 krogov; 2. 
Stane Sekne, Jesenice, 354 
krogov; 3. Jože Otrin 6t., Ja
vornik, 343 krogov. 

Članice ekipno: 1. SD - T r i 

glav« Javornik, 1162 krogov; 
2. SD -Matija Verdnik« Je
senice, 1131 krogov. 

Posamezno^ 1. Majda Kralj* 
Jesenice, 255 krogov; 2. Stan
ka Bratanič, Javornik, 251 
krogov; 3. Cveta Kordež, Je
senice, 242 krogov. 

Mladinci ekipno: 1. Javor- * 
nik 2415 krogov; 2. Jesenice 
2124 krogov. 

Posamezno: 1. Franc B i z 
jak, Javornik, 267 krogov; 2. 
Janez Otrin, Javornik, 266 
krogov; 3. Bdi Dobrave, Jese
nice, 264 krogov. 

Pionirji ekipno: 1. Javornik 
1446 krogov; 2. Jesenice 973 
krogov. 

Posamezno: 1. Igor Dolinar, 
Javornik, 172 krogov; 2. Ja
nez Bučar, Javornik, 159 kro
gov; 3. Breda Pucič, Javornik, 
155 krogov. 

Jože Kra l j 

S kadri nimamo sreče. Ne samo, da jih nikoli nimamo 
dovolj, tudi tisti, ki jih imamo, nimajo obstanka. Samo iz 
železarne je v enem letu odšlo 11 inženirjev in ekonomistov, 
brez listih, ki so odšli v JLA. 

Toda kadri ne odhajajo le iz železarne. Enak pojav 
lahko zasledimo v vsej komuni, kjer je kot zadnji zapustil 
Jesenice tudi eden naših najboljših glasbenih pedagogov. 

Tako odhajajo eden za drugim. Vsem tem ne moremo 
očitati, da bi bili nesposobni za delo, zato bo vzrok odha
janja verjetno drugje, morda pri nas samih. Morda mi 

sami nismo sposobni, da bi te kadre obdržali. Lahko je 
tudi, da si niti ne želimo dobrih strokovnjakov!? Včasih 
celo s prikritim veseljem spremljamo odhod tega ali onega 
strokovnjaka, za katerega pozneje zvemo, da se je drugje 
lepo uveljavil. 

Ali ne bi bilo dobro, da bi temeljito proučili pogoje 
našega dela, naše razmere in poiskali prave vzroke, ki silijo 
ljudi k zapuščanju podjetja. 

Spremeniti bi morali tudi naš odnos do fluktuacije, da 
se ne bi trudili samo za zmanjšanje statističnih postavk 
o fluktuaciji, temveč se res borili samo za človeka, ki bi 
v procesu našega dela lahko koristno sodeloval. 
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ŠPORT IN 

Jeseniški nogometaši 
v T o l m i n u 

Jeseniški nogometaši bodo 
začeli letošnjo nogometno 
sezono s prijateljsko tekmo 
proti enajstorici N K Tolmin. 
Tekma bo jutri v Tolminu. 
Vodstvo N K Jesenice bo pred 
začetkom prvenstvenih te
kem v gorenjski l ig i za l ju
bitelje nogometa organizira
lo še nekaj prijateljskih te
kem. Tako bomo v prihod
njih tednih gledali na Jese
nicah moštvo Triglava iz 
Hranja, Odreda — Kr ima i z 
Ljubljane in Branika iz Sol
kana. S temi moštvi pa bodo 
odigrana tudi povratna sre
čanja. 

Kakor kaže, b<£ moralo vod
stvo N K Jesenice poiskati 
novega trenerja, ker doseda
nji ntrer JovaniČ ne pri
pravlja več moštva za prven
stvena tekmovanja. Dokler 
ne bo začel z delom novi tre
ner, bodo začasno priprav
ljali jeseniške nogometaše 
domači trenerji Hafner, Ja-
nežič in Dovžan. O gostova
nju v Tolminu ter o nadalj
njih pripravah naših nogome
tašev za prvenstvo v gorenj
ski l ig i bomo podrobneje po
ročali v prihodnjih številkah. 

Jeseniški problem 
S kadri nimamo sreče 
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železarski 

18. marca bo letna konferenca 
ZK Železarne Jesenice 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
mezdnih odnosov in uvajanju 
sistema svobodnega uprav
ljanja. 

Poročilo bo vsebovalo le 
nekaj vprašanj , za katera 
morajo skrbeti komunisti. Ne 
zato, da bi si lastili več pra
vic kot člani Z K , ker že po
ročilo ugotavlja, da smo ko
munisti dolžni z vso odgo
vornostjo pred oči ti kolekti-

' v u negativne pojave pri na
šem družbenem razvoju, da 
take pojave odpravljamo vsi 
kot celota, z enotnim ciljem, 
5im bolj pospešiti razvoj de
mokratizacije. 

Tovarniški kotalite Z K bo 

2 E L E Z A R , tednik - izdaja: 
Železarna Jesenice — glavni 
i n odgovorni urednik Remigij 
Noč — ureja redakcijski od
bor. Rokopisov i n fotografij 
ine vračamo. Naslov: Uredni
štvo M-Zelezar«, Železarna Je
senice, telefon št, 394. - Tisk 
C P ^Gorenjski tisk« v Kran ju 

v poročilu j znesel na konfe
renci nekaj najvažnejših mi 
sli , o stanju v železarni In o 
nalogah komunistov, potreb
nih za uvod v diskusijo. 

Delegati, k i j ih bo 140, bo
do načeli še mnoga vpraša
nja, k i se porajajo pri vsak
danjem družbenem, delu« To 
pričakujemo predvsem zato* 
ker so na področju vsake os
novne organizacije Z K dru
gačna vprašanja i n problemi 
i n če vemo, da je v železar
ni 41 osnovnih organizacij, 
kjer je vključenih blizu 1100 
članov, lahko pričakujemo, 
da bo obravnava na konfe
renci ugotovila obstoječe 
stanje v železarni i n dala 
dobre predloge za odstranje
vanje negativnih pojavov v 
našem razvoju. Prav tako 
pričakujemo, da bodo dali 
delegati veliko pobud i n m i 
sli za boljše delo Zveze ko
munistov v bodoče. Dovoli
mo si trditi, da bo letošnja 
konferenca (tako kot so tu-

i prejšnje) pri svojem delu 

INDIJA - V obdobju janu
ar — avgust 1961 so v tej 
azijski državi nakopali 7,5 
milijonov ton železne rude, 
kar je za 6% več kot v istem 
obdobju leta 1960. 

Z A H O D N A NEMČIJA - Z 
ozirom na sedanji, položaj na 

i tržišču in vel ike zaloge izdel
kov železarske industrije pri 
naročnikih pričakujejo, da 
bodo morali proizvodnjo je
kla v tej državi v prvem pol
letju letos zmanjšati za 15 do 
20% v primerjavi z istim ob
dobjem v letu 1961. 

J A P O N S K A - V letu 1961 
j.e Japonska izdelala 32 mi l i 
jonov ton jekla, kar je 7 m i 
lijonov ton več kot v letu 
1960. 

NORVEŠKA - V prvih de
vetih mesecih preteklega le
ta je Norveška uvozila 178.000 
ton * manganove rude i n to 
največ iz Gane, nekaj manj 
pa iz Britanske Gvajane ter 
iz Sovjetske zveze. V istem 
obdobju so izvozili 66.000 ton 
silikomangana i n 34.000 ton 
feromangana. 
„ J A P O N S K A - V letu 1960 

je izdelala Japonska 25 m i l i 
jonov ton jekla in se s tem 
uvrstila na peto mesto v sve
tovni proizvodnji tega važ
nega izdelka. Desetletni pro
izvodni načrt .• predvideva 
dvig proizvodnje jekla v letu 
i f ^ ^ n a 48 milijonov ton, kar 
pomeni podvojitev sedanje 
proizvodnje. 

N i še dolgo, ko so se v no
vi samski dom na Koroški 
Bel i vseli l i stanovalci — sam
ski delavci, k i delajo v naši 
železarni. Samski dom je so
dobna stavba z 58 udobnimi 
garsonjerami, k i ima vsaka 
po dve postelji. Čeprav je 
hišni red ena izmed osnovnih 
obvez za vsakega stanovalca, 
moramo ugotoviti, da se z 
upoštevanjem le-tega ne mo
remo ponašati . S tem v zvezi 
s i oglejmo nekaj Številk kot 
rezultat poslovanja samskega 

doma na Koroški Bel i v času 
od 29. avgusta do konca lan
skega leta. V teh 125 dneh 
lahko ugotovimo sledečo b i -
lanco: 

— stanovalce je obiskovalo 

skupaj 847 oseb, od tega 69 
žensk, 

— žarnic so porabili 108 ko
madov, 

— pepelnikov je bilo razbi
tih 13, 

— varovalk porabljenih 34, 
— osemnajstkrat so vinjeni 

stanovalci kal i l i nočni mir, 
— zaradi nečistoče i n nere

da v sobah je 8 stanovalcev 
dobilo pismeni opomin pred 
izselitvijo, 

— V devetih primerih je 
bilo treba popraviti pipe pri 
umivalnikih i n v 15 primerih 
odtok, 

— straniščne školjke je bilo 
treba popraviti štirikrat, 

— pet je bilo primerov tat-
. v in (srajce, dežniki, ročne 
ure, dinamo za kolo), 

— od 107 stanovalcev je 
prispevalo za televizor 65.400 
dinarjev 89 stanovalcev a l i 
83,5%. 

Iz tega vidimo, da bodo mo
ral i stanovalci v samskih do
movih poleg osebne odgovor
nosti pokazati tudi več razu
mevanja do ljudskega pre
moženja, k i je pridobljeno 
iz sredstev in z razumeva
njem vsega kolektiva.. P r i 
prizadevanjih, da b i prebro
d i l i težave i n zagotovili v 
samskih domovih red in od
govornost za škodo,-je aktiv* 
nost abonentskih stanovanj
skih odborov zelo pomemt _n 
element pr i učinkovitem po
seganju v izpolnjevanje po
stavljenih nalog. 

Jože Frece 

(Nadaljevanje iz prejšnje številke) 
K o so konvertorski proces šele uvajali, so 

bile težave pr i izdelavi raznih vrst jekla, k i 
spadajo v normalni proizvodni program S M peči. 
Vendar so sčasoma tehnološki proces izdelave 
"posameznih Kvalitet jekla v konvertorju tako 
izpopolnili, da lahko danes proizvajajo prav više 
vrste jekla kot v S M peči. 

Kvaliteto jekla, ] izdelanega v konvertorju, 
lahko v vsakem oziru primerjamo s S M jeklom. 
Količini fosforja i n žvepla v njem nista višji 
kot pr i S M procesu, pr i uporabi določenih teh
nološki}!! prijemov pa celo nižji. Količina dušika 
v konve^torskem jeklu je predvsem odvisna od 
čistosti uporablj enega kisika. Ce uporabljamo 
kisik, k i je 99,5% čist, potem je v J e M u dušika 
0,002-0,004%» kar je manj kot v martminskem 

jeklu. Z ozirom na količino kisika i n vodika se 
obe vrsti jekla praktično ne razlikujeta, isto 
velja tudi za mehanske lastnosti, kjer bi morda 
lahko dodali še to, da so le-te pod nekaterimi 
pogoji celo boljše, * 

Primerjava izplenov kaže, da je izplen pri 
? S^ver torskem procesu za približno 2 % slabši 
kot pri S M procesu, če predelujemo martinarski 
grodelj. P r i uporabi Thomasovega grodlja pa je 
pod določenimi pogoji izplen celo višji. 

Sodobna S M peč porabi z3|"tono jekla 100 do 
120 kg goriva in 30 do 35 m 3 kisika, medtem ko 
porabijo pri procesu v konvertorju okoli 50 m a 

kisika na tono jekla. Vendar poraba energije za 
proizvodnjo te večje količine kisika ne preko
rač i 5 kg goriva na tono jekla, kar kaze tudi v 
toplotnem y oziru veliko prednost konvertorskega 
pred S M procesom. 

Tudi primerjava porabe ognjevzdržnega gra
diva močno govori v prid- konvertorja. 

Investicijski stroški za izgradnjo konvertor-
ske jeklarne so za približno 25 % nižji, kot za 
martinarno enake kapacitete. Vendar imajo na 
velikost teh stroškov znaten vpliv tudi ostali 
pogoji, predvsem količina starega železa v 

vložku, kar lahko spremeni investicijske stroške, 
k i so povezani z ostalimi -napravami, potrebnimi 
za normalno obratovanje. 

Primerjava proizvodnih stroškov za eno tono 
jekla med konvertorjem i n S M pečjo kaže, da le 
konvertorsko jeklo za približno 5% cenejše kot 
martinarsko, vendar imajo tudi tu precejšen 
vpl iv drugi faktorji, predvsem cena - starega 
železa in grodlja. 

Iz vseh teh priprav vidimo, da'je jeklo, izde
lano v konvertorju s kisikom, v vseh ozirih 
enakovredno martinarskemu i n ga delno celo 
prekaša. Tudi ekonomska primerjava kaže .do lo
čene plodnosti konvertorja pred S M pečjo, ven
dar je pri tem treba upoštevati določene speci
fične pogoje, k i imajo znaten vpliv na gospodar
ski izračun. Gre predvsem za količino starega 
železa v vložku, k i je precej cenejše, kot grodelj-

za splošno stanje v železarnah i n državah v 
zvezi z možnostjo nabave starega železa in pro
izvodnje grodlja. 

Znano pa je, da se proizvodnja jekla v Ki s i -
kovih konvertorjih vedno bolj uveljavlja i n 
postaja ta agregat vedno bolj važen konkurent 
S M pečem. 

S i e m e n s - M a r t i n o v a peč 
in k o n v e r t o r z a žilavljenje 

s k i s i k o m 

tehnični feljton 

GLOBUS 

Montažne hiše na Javorniku so že na poti. Ob hitrem razvoju gradbenih del na Bel-
škem polju bo treba odstraniti tudi nekaj montažnih hiš, s tem pa se bo spreme-

nila podoba tega kraja 

Nova naprava 
za merjenje 
vatnih izgub 
pri pločevini 

V valjarni tanke pločevine 
na Javorniku so lani dob:li 
Še eno novo napravo. Zaradi 
vedno večjih zahtev kupcev 
po boljši kvaliteti posameznih 
finalnih izdelkov, smo morali 
nabaviti kontinuirno napravo 
za merjenje wat/kg izgub p r i 
dinamo i n trafo pločevini. 
Napravo nam je v celoti, z 
vsemi prinadajoSimi deli :n, 
instrumenti, dobavila M a 
džarska. 

H i š n i r e d i n š e k a j ! 

obravnavala vsa vprašanja 
skozi prizmo skrbi za delov
nega človeka, Id naj posta
ne popolnoma svoboden 
upravljavec. Tone JasniČ 


