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Konferenca bo obravnavala 
tudi vprašanje neposredne de
litve dohodka i n idejnega de
lovanja Zveze komunistov v 
železarni pri tej neposredni' 
akciji. Z delitvijo dohodka 
po delu postavljamo proizva
jalce v nov položaj. S takim 
načinom delitve se proizva
jalci osvobajajo mezdne mi
selnosti. S tem nastopajo no
v i odnosi, k i so začeli posta
jati vsak dan svobodnejši, 

razvitejši i n neposirednejšl. 
Tako postajajo vsi činitelji 
proizvajalec, delovni kolektiv 
i n komuna udeleženci v 
ustvarjanju i n delitvi dohod
ka. S tem se veča interes po
sameznikov ter skupnosti i n 
komunisti so ga dolžni po
speševati. Izpopolnjevanje 

sistema delitve dohodka ne 
smemo smatrati kot enkratno 
akcijo, aimpak kot dolgotraj
ni proces, k i sam po sebi ne 
rešuje nasprotij, M se pojav
ljajo. Ža rešitev teh naspro
tij je potrebna zavestna ak
cija vseh subjektivnih sil , 

k i ' j ih usmerja Zveza komu
nistov. Veliko odgovornost 

imamo pri razdeljevanju 
sredstev i n pri odločanju, ko
l i k o sredstev bo namenjenih 
osebnim potrebam i n družbe
nim potrebam zunaj gospo
darske - organizacije. Komu
nisti moramo izhajati pred
vsem s stališča, da smo obe
nem proizvajalci, upravljale! 
i n potrošniki. Zato nam no 
strne biti vseeno, kaj se doga
ja s sredstvi, k i j ih ustvar
jamo za družbene potrebe. 

Naša naloga ni le usmerja
nje kolektiva za pravilno de
litev, ampak aktivno reševa
nje problemov, ki j ih je ko
munistom nakazal VI . kon
gres in poglobil III. plenum' 
C K Z K J . Torej smo komu
nisti . družbeno-paEUčni de
lavci, k i delujemo na vseh 
področjih družbenega razvo
ja. • 

Samostojno formiranje i n 
delitev osebnega dohodka po 
naših ekonomskih enotah 
ustvarja pri proizvajalcih 
večje zanimanje za smotrno 
proizvodnjo i n gospodarje
nje. Najeinniško delo brez 
pravice do delitve ustvarje

nega dohodka izključuje in
teres proizvajalca za nadalj
nji razvoj proizvajalnih sred
stev i n ga veže le na mezdno 
gibanje. Pr i nas pa, ko ne
posredno odločamo o delitvi, 
smo postavljeni v drug polo
žaj i n pred drugo odgovor
nost. K o govorimo o delitvi,* 
ne smemo gledati samo de
litev na osebne dohodke, am
pak delitev sredstev za po
trebe podjetja in za potrebe 
(Nadaljevanje na 12. strani) 

Jg Novi predsedniki zborov * ™ 
i j p l ekonomskih enot 

čeprav bi po poslovniku za delo zborov ekonom
skih enot morali Izvoliti nove predsednike zborov že 
v decembru, smo z volitvami po nekaterih E E toliko 
odlašali, da šele sedaj lahko seznanimo kolektiv z no
vimi predsedniki in še tokrat ne v celoti. 

Predsedniki zborov E E so: 

FRANC GOLBA 
JANKO B A U M A N 
ANTON GALE 
I V A N ŠORN 
DANIEL P E S J A K 
JOŽE KNIFIC 
STANKO F E R J A N 
FRANC DIVJAK 
JANEZ PRISTOV 
FRANC M E T E L K O 
V I N K O J E R A M 
I V A N SUŠNIK 
FRANC LOGAR 
V E N C E L J LAPAJNE 
LJUBKMKO RADOVIČ 
SIMON PRETNAR 
M I L A N ŽEMLJIC 
FRANC B E R A V S 
FRANC K L E M E N C 
FRANC GASAR 
P O L D E LOMOVšEK 
JOŽE ZIDAR 
M A R J A N K U M E R 
GREGOR JANŠA 
CIRIL K O S E L J 
MIRKO DIMC 
ANTON KOŠIR 

plavž 
martinarna 
elektropeč 
samotama 
Javornik I 
Javornik I I 
valjarna 2400 
žična valjarna 
jeklovlek 
odprema Javornik 
strugama valjev 
hladna valjarna in žicama 
cevaraa 
žebljarna 
elektrodni oddelek 
mehanična delavnica 
konstrukcijska delavnica 
elektro delavnica 
gradbeni oddelek 
promet -
transport 
vzdrževanje Javornik 
elektro-toplotna energija 
plinska in vodna energija 
plinski generatorji 
konstrukcijski biro 
O T K 

V E E upravne službe, komunami oddelek in livarne 
do 10. 3. 1962 še niso izvolili novih predsednikov Z E E . 

le j 
V 

'•if: * *. največji remont 
valiarni 2400 

Znano je, da v vseh večjih 
obratih naše železarne vsako 
leto izvršijo večja reparat ur
na dela na strojnih napra
vah. Taka dela običajno ime
nujemo remont in trajajo 
dalj časa. Letošnji remont v 
val jami 2400 na Javorniku pa 
je po svojem obsegu in po
menu največji, odkar obsto

ja in obratuje valjarna debe
le pločevine na Javorniku. 

O -obsežnih pripravah za 
predvidena remontna dela je 
asistent za vzdrževanje p r i 
obratovodstvu valjarae 2400, 
tov. Šef man, povedal to-Ie: 

»Z remontnimi deli bomo 
začeli v nedeljo 18. marca. 
Remont bo razdeljen na dva 
dela oz. etape; v prvi etapi, 
k i bo trajala predvidoma do 
6. aprila, bomo opravili po
trebna dela pr i progi in ob
zidali okroglo Igrris peč. V 
tem času bomo zamenjali tu
di sedanje transportne tra
kove z elektrovaljčnicami. Tej 
zamenjavi pripisujemo pre
cejšen pomen, kajti že dalj 
časa ugotavljamo, da obsto
ječi transportni trakovi kvar
no vplivajo na površino iz-
valjane pločevine, ki ima 
zaradi tega rise. Z vgraditvi-

V prvi pobjvid^remonta v va l jan j JjjOjj bjagg objddalj In ponovno usposobili za obratovanje 

N A J T O P L I J E 

Z A H V A L J U J E M O 

N A POMOČI 

PRU2ENOJ N A K O N 

UDESA, K O J I JE T A K O 

TESKO POGODIO 

NASE PODRUCJE. 

Narodni odbor 
opcine Makarska 

jo elektrovaijčnic pa upamo, 
da bottno vsaj kvalitetno po
vršino pločevine precej iz
boljšali. 

Razumljivo je, da tak re
mont zahteva obsežne pri
prave. Načrte za novo potiš* 
no peč, s katero bomo pove* 
čali zmogljivost od sedanjih 
7,5 t na uro na 14 t na uro, 
so izdelali v podjetju Vatro-
stalna . iz Zenice. Železna 
konstrukcija za to peč bo iz
delana v Strojni tovarni Tr
bovlje, odlitki za reka pura-« 
tor v Železarni Ravne, gorjl-
ci pa v Želfzami Store. Že 
omenjeno podjetje Vatroslal-
na iz Zenice bo opravilo vsa 
potrebna dela pri obzida v i 
peči, medtem, ko je montaža 
peči poverjena vzdrževalnim 
obratom Jesenice, regulacijo 
bo montiralo podjetje TIO iz 
Lesc, gradbene temelje pa bo 
napravilo podjetje Projekt iS 
Kranja. 

Načrti za nove elektro-
valjčnice so bili izdelani v 
tehniškem biroju naše žele
zarne, naredili pa jih bodo 
v Litostroju, montirali pa 
sodelavci iz vzdrževalnih ob
ratov Javornik. Ker bo se
danji remont v val jami 2400 
prispeval k večji in kvalitet
nejši proizvodnji pločevine^ 
bomo o njem poročali v na
slednjih številkah časopisa* 
ob zaključku pa naj omeni
mo le to, da bo drugi del 
remonta zaključen do 27. 
aprila, 1968» 

Pred konferenco Zveze komunistov 

Vloga komunistov pri neposredni 
delitvi dohodka 



Zaključki sindikalne konference 
jeseniške železarne 

Letna sindikalna konferen
ca zaključuje na -osnovi poro
čila i n diskusije, da je bilo 
delo sindikalne organizacije 
Železarne Jesenice v mandat
n i dobi 1961-62 v skladu 6 
eplošnimi nalogami sindika
tov. Zavzemala se je za na
daljnji razvoj in izpopolnje-

•^¡^vanje delavskega upravljanja, 
krepila svojo mobilizacijsko 
vlogo, - sodelovala s samo
upravnimi organi pri . izpo
polnjevanju nagrajevanja po 
delu i n podpirala splošno 
smer družbenega in gospo
darskega razvoja, M vodi k na
daljnji demokratizaciji d ruž 
beno- gospodarskega sist ema. 

Nadaljm j i razvoj družbeno 
ekonomskih odnosov, pred
vsem uveljavljanje neposred
nega upravljanja, zahteva od 
sindikalne organizacije, da po 
lastnih spoznanjih i n presoja
nju vsklaja družbena doga
janja v kolektivu s splošno 
emerjo graditve socializma. 
Osnovni element socialistič
ne demokracije v kolektivu 
©o neposredni organi uprav
ljanja, katerih uveljavljanje 
daje možnost sindikalni orga
nizaciji , da pridobiva na širi
n i svojega dela i n prerašča 
iz klasičnega zaščitnika pra
vic delovnega človeka v mo-
bilizatorja i n vzgojitelja go
spodarsko in družbeno razgle
danega proizvajalca, k i bo 
sposoben v okviru pravic i n 
dolžnosti kot upravljavec ne
posredno vplivati na izbolj
šanje lastnih življenjskih po
gojev in skupnosti kot ce
lote. 

Za nadaljnje uspešno delo 
sindikalne organizacije daje 
letna konferenca naslednje 
zakl jučke o nalogah naše or
ganizacije za prihodnje ob
dobje: 

N A L O G E S I N D I K A L N E 
O R G A N I Z A C I J E 
P R I N A D A L J N J E M 
P O G L A B L J A N J U 
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 

Delavsko * samoupravljanje 
y železarni, ocenjevano s sta
l i š ča splošnega razvoja, je 
uspešno napredovalo in mu 
je zagotovljeno nadaljnje 
uveljavljanje tudi v bodoče. 
Kot logična - posledica tega 
procesa se pojavljajo nekate
re tendence, k i niso v skladu 
s sedanjo stopnjo demokrati
zacije v kolektivu, zato , je 
ena osnovnih nalog sindikal
ne organizacije, da deluje 
kot subjektivni faktor za od
stranjevanje in preprečevanje 
vnašanja preživelih odnosov 
v sistem neposrednega uve
ljavljanja, kakor tudi, da s 
svojimi stališči dela ,na po-, 
glabljanju kvalitetnega dela 
teh organov. 

CDS morai Čimprej prerasli 
i z predstavniškega organa 
posameznih ;EE v gospodarja 
i n upravljavca podjetja kot 
celote. Postati mora organ, k i 
bo svoje sklepe sprejemal na 

podlagi razprav DSEE, U O E E 
i n ZEE. Člani CDS morajp 
Biti dosledno seznanjeni s 
stanjem v podjetju i n ukre
pati na podlagi analiz i n po
ročil svojih komisij i n stro
kovnih s lužb-za nenehno go? 
spodarsko krepitev podjetja. 

nju in delitvi v E E oziroma 
podjetju. 

Sindikalna organizacija mo
ra aktivno delovati za kar 
najuspešnejše odstranjevanje 
mezdne miselnosti s tem, da 
skrbi za uvel j avljanje kot 
upravljavca i n gospodarja. 

organi i n preko njih kolektiv 
kot celota, tekoče seznanjeni 
z gospodarsko problema tiko 
podjetja. P r i reševanju posa-
meznih vprašanj mora stro
kovno vodstvo dosledno sode
lovati s samoupravnimi or
gani i n upoštevati njihove 

Odgovornost za delo posa
meznih strokovnih služb se 
mora prenesti na CDS, k i je 
dolžan s svojimi zakljuički 
pomagati, da bodo te službe 
kar najuspeSneje delovale. 
Člani CDS so dolžni v E E po
jasnjevati stališča, k i j i h CDS 
sprejme za nadaljnji gospo
darski razvoj podjetja. Spričo 
vedno zahtevnejših nalog, k i 
so pred CDS, bodo morali 
njegovi člani skrbeti za svojo 
gospodarsko i n družbeno raz
gledanost, ker bo le-tako lah
ko deloval CDS kot celota, 
ker ne - gre več za množič
nost, ampak za kvaliteto de
la CDS. Letna konferenca 
predlaga, da se Število članov 
CDS zniža. O tem naj raz
pravlja kolektiv pred voli tva
m i novih organov samouprav
ljanja. Kolekt ivu se predlaga 
ukinitev DSO (grupnih DS), k i 
so po decentralizaciji gospo
darjenja i n upravljanja po
stali posredniški organi uprav
ljanja brez prave vsebine 
dela. 

Posebno pozornost mora' 
sindikalna organizacija po
svečati organom upravljanja 
v EE, k i morajo postati 
osnovni nosilci, demokrat ične
ga reševanja ^frašanj v pod
jetju. de> hoče sindikalna or
ganizacija uspešno delovati v 
tej smeri, potem je ena 
osnovnih nalog, da skrbi za 
uveljavljanje in sodelovanje 
slehernega člana E E s v teh 
organih, kar pa, je pogojeno, 
z gospodarsko i n družbeno 
razgledanost j o proizva j al ca, 
oziroma s spoznavanjem evo-
j e vloge proizva j alcev. D e-
centralizacija podjetja pome
ni- decentralizirano gcsoodar-
jerje i n upravljanje, k i za
hteva od vsakogar, da aktiv
no sodeluje' pr i gospodarje-

Pogled na Jesenice 

N A L O G E S I N D I K A L N E 
O R G A N I Z A C I J E 
P R I N A D A L J N J S M 
I Z P O P O L N J E V A N J U 
ODNOSOV V K O L E K T I V U 
^jjjT. uspešno uveljaVljanje 

neposrednega upravljanja ]e 
nujno vzporedno razčiščevati 
medsebojne odnose v podjet
ju . 

Sindikalna organizacija se 
mora za uveljavljanje svojih 
stališč posluževati samouprav
nih organov i n skrbeti za to, 
da bodo odnosi med strokov
nim vodstvom i n organi 
upravljanja čim boljši. Vod
stvo podjetja, kakor vodstva 
posameznih EE , morajo skr
beti, da bodo- samoupravni 

predloge. Prav tako pa se 
moramo boriti proti pr imi
tivnemu ocenjevanju dela 
strokovnih služb i n vodstev 
E E ter skrbeti za to, da bo 
kolektiv kot celota, ne glede 
na fizično ali umsko delo, 
deloval v cilju čim večjih 
uspehov podjetja, p r i tem pa 
upošteval važen faktor — 
medsebojne odnose. 

Dinamični razvoj družbeno
ekonomskega sistema zahte
va skladno skupno delo poli
tičnih organizacij, samouprav
nih organov i n vodstev, k i 
morajo pri delu drug drugega 
dopolnjevati i n skrbeti za na
daljnji gospodarski i n druž
beni razvoj podjetja. 

G O S P O D A R J E N J E 

Izkušnje iz preteklega leta" 
nas učijo, da moramo resne
je obravnavati gospodarjenja 
v podjetju enako v vtem le
tu. Kolektiv bo moral bolj 
dosledno iskati vse razpolož
ljive rezerve za čim večji go
spodarski uspeh. Zato bodo 
morali organi upravljanja 
skupno s strokovnimi s lužba
mi skr beti, da bo kolektiv 
pravočasno obv-šcen o stanju 
v podjetju. Več pozornosti mo
ramo posvečati izobraževanju 
proizva j alcev, k i naj po
leg strokovnega zaj ema tu 
di družbeno izopoplnjevanjej 
Predvsem pa naj bo i z* 
obraževanje sistematično i n 
načrtno, v okviru kon
kretnih potreb v kolektivu. 

Izpopolniti moramo sistem' 
programiranja i n zaostrevati 
tehnološko disciplino, kar je 
pogojeno z dobro organizaci
jo dela i n skladnim delom 
posameznih strokovnih s lužb 
oziroma proizvodnih enot 

Spričo dejstva, da se mora
mo bolj intenzivno vključit i 
v zunanje tržišče, mora ko
lektiv skrbeti za uveljavlja« 
nje tistih izdelkov na zuna-
n j em trgu, k i pod j etju ne 
prina Šajo izgube, oziroma 
skrbeti za to, da bomo takih 
izdelkov z izboljševanjem teh-* 
nolosMh postopkov izdelali 
čim več, ker s i bomo take 
istočasno zagotovili prodajo 
na domačem trgu. 

Da bi bil kolektiv kar naj« 
bolj neposredno zainetresiran 
za dobro gospodarjenje, mo
rajo posamezne E E dobiti Se 
večji vpl iv na ostale elemen
te gospodarjenja, kar mora
mo doseči z ugotavljanjem 
dohodka v posameznih E E . 
Sindikalna organizacija mora 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

mm 

uzmtavavM Oam^tskrettu zahvalnosl na izrazi-

K ^ e k t i v Rudnika ngífr 

Tako se kolektiv rudnika »Tito« v Banovicih ^^hvaljuje jeseniškim želszarjem t | \.. .aoČ 
v z nesku 1 mili jon dinarjev. To pomoč je CDS odobril ob pr i l ik i hude rudarske nesreče, 
Id je doletela rudarje v Banovičih 



26. redna seja UO 
( Nekaj sklepov s seje UO, 
k i je bila 9. 3.1962: 

1. n o je dopolnil oziroma 
obrazložil sklep CDS o od
govornosti EE pri prevzema
nju novih agregatov. S tem 
v zvezi mora tehnični sektor 
pripraviti navodila, kako lo
čiti posamezno vrsto prevze
ma, predvsem pa dobo poiz-
kusnega obratovanja, finanč
ni prevzem, tehnični prevzem 
z definicijo, od kdaj teče od
govornost EE za brezhibno 
obratovanje agregata. 

2. UO je analiziral sklepe 
ZEE, DS in UO EE: 

— glede Izplačevanja oseb
nih dohodkov EE za čas re
monta je zadolžil komisijo za 
spremljanje nagrajevanja po 
učinku, da da primerno ob
razložitev, EE pa priporoča, 
da že v prvih mesecih poslov
nega leta ustvarjajo potrebne 
rezerve osebnih dohodkov, da 
delavci v času remontov ne 
bi bili preveč prikrajšani pri 
osebnih dohodkih; 

— EE morajo za vsako spre
membo analitične ocene, nor-

Iz naše Samotarne 

DSEE martinarne je zasedal 
V preteklem tednu je imel 

DSEE martinarne svoje drugo 
letošnje zasedanje, na kate
rem je obravnaval proizvod
njo v letošnjem letu ter 
vzdrževalne in kadrovske 
probleme. 

Najprej je obratovodja po
dal tehnično poročilo za prva 
dva meseca letošnjega leta, 
iz katerega je razvidno, da 
je bil proizvodni start v letu 
1962 takšen, kot še nikoli 
prej. V januarju je bilo iz
delano 27.084 in v februarju 
27.014 ton S M jekla. Ce pri 
tem upoštevamo, da 6la bili 
t i dve proizvodnji doseženi v 
29 oziroma 23 dneh s šestimi 
pečmi, sta obe številki re
kordni. Ce bomo s proizvod
njo nadaljevali s takšnim 
članom, kot v prvih dveh me
secih, bomo letni proizvodni 
načrt 330.000 ton lahko do
segli i a morda celo presegli. 
K tako velikemu uspehu je 
brez dvoma pripomoglo uspeš
no delo samoupravnih orga
nov, velika prizadevnost ce
lotnega kolektiva in dobra 
založenost z osnovnimi suro
vinami, starim železom in 
grodljem, za kar so poskrbe
le odgovorne službe uprave 
•podjetja. Razen tega sta tudi 
promet in transport, k i po
služujeta martinarno, dobro 
opravila svojo nalogo. 

V nadaljevanju zasedanja 
err.D govorili o zidarskih re
montih na SM pečeh, k i j ih 
opravljajo v zadnjem času 
Industrijski zidarji naše žele
zarne tako terminsko, kakor 
tudi kvalitetno zelo dobro in 
v polno zadovoljstvo kolekti
va martinarne. Članom D S E E 
j e bil razložen tudi namen ln 

obseg rekonstrukcije na S M 
peči A . 

V zadnji točki dnevnega 
reda je DSEE obravnaval ne
katere člane kolektiva, k i so 
imeli v krajšem razdobju več 
neopravičenih izostankov. Po 
razpravi je bil sprejet sklep, 
da se štirim članom kolek-
(Nadaljevanje na 5. stran') 

mativa ali pa za spremembo 
cenika sprožiti upravni posto
pek pri odgovarjajočih služ
bah; 

- sekretarja DU je UO za
dolžil, da v bodoče zavrača 
vse pomanjkljive zapisnike 
sej ZEE, DSEE in UOEE. 

3. V zvezi s kritičnim sta
njem vložka za hladno va
ljamo in pa v zvezi z obraz
ložitvijo uvoznega oddelka, 
da v tem mesecu ne moremo 
pričakovati bistvenega iz
boljšanja naj tehnični sektor 
predloži potrebne ukrepe, ka
ko premostiti kritično stanje. 

4. V celoti smo v januarju 
in februarju realizacijo dobro 
izpolnili in jo je podjetje kot 
celota preseglo. So pa obrati, 
ki je niso dosegli. Gospodar-
sko-računski sektor naj zato 
obrazloži, zakaj t i obrati 
realizacije niso dosegli ln 
kakšne so perspektive za iz
boljšanje. 

5. UO je razpravljal o 
osnutku premijskega pravil
nika, pa je razpravo odloži' 
z namenom, da o njem naj
prej razpravlja tehnični sek
tor, ker se pravilnik nanašr 
predvsem na vodilni tehnični 
kader. Za razpravo na UO naj 
se pripravi oblika premijske
ga pravilnika, k i bo sprejem
ljiva. 

6. V zvezi z obvestilom, da 
se pripravlja reorganizacija 
projektivnega biroja, k i ga 
rekonstrukcija železarne za
hteva, UO naroča, naj se 
izdela za podrobnejšo raz
pravo 3. varianta, kt predvi
deva ustanavljanje samostoj
nega zavoda pod pokrovitelj
stvom železarne — podobno 
kot je 2IC. Konkretno bo UO 
o tem sklepal, ko bodo to 
reorganizacijo podrobno ob
ravnavali pristojni forumi. 

Mali Miiller stroj 150 že od 22. februarja letos ne obra
tuje, ker ni rezervnih krogličnih ležajev. Zato so začeli 
z generalnim popravilom, k i tako traja že več kot 20 dni. 
Zadnji rezervni Iežaji so bil i v stroj vgrajeni že v oktobru 
lani in že takrat Je skladiščnik posredoval pri grupnem 
vzdrževalnem asistentu in obratovodjl, vendar do danes 
novih ležajev Se niso dobili. Res je, da j ih dobivamo iz 
Zahodne Nemčije ter da imamo težave z devizami in do
bavnimi roki, prepričani po smo tudi, da tak zastoj le ni 
neizogiben. Toda prav enake probleme imajo v hladni va-
ljarnl večkrat, bodisi s pomanjkanjem vložka za Siemag 
ogrodje, ali kot se je zgodilo lani, s pomanjkanjem valjev 
za Demag stroj. 

Hladni valjam! želimo, da bi čimprej lahko spet nemo
teno izpolnjevala svoj družbeni načrt, k i zahteva nemoteno 
obratovanje vseh razpoložljivih strojev. 

Zaključki letne sindikalne konference 
jeseniške železarne 

(Nadaljevanje z 2. strani) 
zato skrbeti, da postane iz
popolnjevanje Pravilnika o 
delitvi čistega dohodka na
loga kolektiva kot celote. 

Se nadalje je potrebno iz
popolnjevati merila za na
grajevanje po delu, istočas
no pa upoštevati tudd social
no zaščito dela za člane kolek
tiva, k i 60 zaradi težkih pogo
jev dela ali posledic iz NOB 
fizično izčrpani in za delo 
manj zmožni. 

ŠPORT 
IN R E K R E A C I J A 
Uvajanje vse bolj mehani

ziranega dela zahteva od člo
veka vedno večje duševna in 
živčne napore. Zato je nalo
ga sindikalne organizacije, da 
tudd v bodoče skrbi za spro
ščanje človeka po delu z raz
nimi oblikami rekreativne 
dejavnosti. 

Sindikalna organizacija si 
mora skupno s samoupravni
mi organi prizadevati, da bo 
lahko kar največ članov ko

lektiva izkoristilo letni od
mor v domovih oddiha. V ta 
namen je treba urediti dom 
v Crikveniei, kakor tudd iska
ti možnosti za oddih v dru
gih krajih, bodisi z zamenja
vo ali lastnim campingom. 

Izleti naj bodo organizirani 
tako, da se j ih bo lahko ude
ležilo čim več članov kolek
tiva. 

Tekmovalni šport v kolek
tivu moramo gojdti tudi v bo
doče predvsem s poudarkom 
na množičnosti, poleg tega 
pa razvijati druge oblike re
kreativne dejavnosti. Zato je 
dolžnost izvršnega odbora, da 
nadaljuje s sistematičnim 
programskim delom, k i bo 
dovoljevalo sindikalnim od
borom EE, da bodo lahko de
lovali predvsem za množično 
vključevanje proizvajalcev v 
športno dejavnost. 

Poleg teh že uveljavljenih 
oblik kulturnega in športnega 
razvedrila mora sindikalna 
organizacija skrbeti za nove 
oblike, k i bodo omogočale 

vsem članom kolektiva kar 
najbolj pravilno izkoriščanje 
prostega časa i n s tem mož
nost za krepitev fizične in 
umske sposobnosti posamez
nika. 

ORGANIZACIJSKO DELO 
Ob obsežnih in odgovornih 

nalogah, k i so pred sindikal
no organizacijo, mora biti 
njeno delo sistematično in 
načrtno. Izogibati se mora 51-
rokratičnega reševanja posa
meznih vprašanj v ozkem 
krogu ljudi in biti povezana 
s članstvom kot subjektivna 
sila za čim večjo aktivnost 
proizvajalca-upravljavca. 

To lahko dosežemo z aktiv
nim samostojnim delom ko
misij pri izvršnem odboru 
in sindikalnih odborov EE, ki 
so v svoji dejavnosti v celoti 
odgovorni za nadaljnji razvoj 
in krepitev sindikalnega dela. 

Delo izvršnega odbora mora 
biti v okviru razprav in pri
poročil sindikalnih odborov 
EE, od katerih zahteva de
centralizirano gospodarjenje 

ln upravljanje samostojno s i 
stematično delo. Izvršni od
bor s i mora nenehno priza
devati, da bo povezava s sin
dikalnimi odbori ,EE kar naj
bolj neposredna. 

Sindikalni odbori EE so 
dolžni delovati v okviru že 
navedenih splošnih nalog sin
dikalne organizacije v žele
zarni s tem, da prepuščajo 
konkretno obratovanje gospo
darjenja zborom EE in nasto
pajo predvsem kot idejno-po-
litična sila za nadaljnji raz
voj ekonomskega družbenega 
sistema v kolektivu. 

Preko komisije za izobra
ževanje pri izvršnem odboru 
morajo sindikalni odbori EE 
ekrbeti za družbeno in go
spodarsko razgledanost svoje
ga članstva. 

Komisije pri izvršnem od
boru so dolžne v okviru za
ključkov letne konference ter 
lastnih spoznanj in presoja
nja izdelati programe svoje
ga dela, k i bodo zagotovili 
uspešno delo naše organizaci
je za koristi članstva. 
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S pridnostjo so industrijski zidarji dosegli rekordni uspeh 

Hladna 
valjarna 

V hladni valjarni so pred 
dnevi morali ustaviti obra
tovanje Siemaga, ker j i m je 
zmanjkalo vložka. Zaradi 
tega je moral prenehati z 
obratovanjem tudi oddelek 
bele pločevine. Ce bo šlo ta
ko naprej, bodo po vsej ver
jetnosti prosili za znižanje 
načr ta . Prav bi bilo, da bi 
prizadet« službe pravočasno 
poskrbele, da bi se izognili 

kritiČnc/niu stanju glede iz
polnjevanja proizvodnih na
log. 

K A D R O V S K I S E K T O R 
Kadrovski sektor priprav

lja tečaj za na jmlajše člane 
kolektiva. 31 mladoletnikov, 
ki še niso stari 18 let in so 
zdaj vključeni v mladinskih 
brigadah na prometu i n tran
sportu, bo na ta način pr i 
dobilo osnovno znanje, tako 
da se bodo lahko vključili v 
redno proizvodnjo v naših 
obratih. 

V soboto 12. marca 1962 je 
bil v martinarni zakl jučen 
remont S M peči H , k i je tra
jal kljub obsežnosti samo 8 
dni. S M peč H je bila ustav
ljena 1. marca 1962 in je 
imela do 1. marca 1962 373 
šaržev. S popravilom smo za
čeli že 2. marca 1962 ob 6. uri 
zjutraj. Obseg remonta je b i l 
srednji, zato je b i l postav
ljen tudi rok 12 dni. 

Obnoviti je bilo treba zgor
nji del peči 100 odstotno, ra
zen pl inskih i n zračnih j a 
škov, k i so b i l i sanio krpani. 
V spodnjem delu peči pa so 
bile zamenjane gredele v 
zračnicah in pl inskih komo
rah. Popravljeni so bi l i tudi 
žlindrniki in to stene ter obo
k i . Obsežna dela so pr i tem 
remontu opravili tudi k l ju 
čavničarji , električarj i i n vo
dovodni instalaterji. 

..Vsa zidarska dela so v ce
loti opravili domači industrij
ski zidarji. Pred začetkom re
monta je imel sejo D S E E 
gradbeni oddelek, k i si je za
dal nalogo, da bo remont pe
či H skuš al izveš ti v čim 
kra jšem času. P r i tem pa 
pospešeni tempo dela ne sme 
bit i vzrok za slabšo kvaliteto 
ali pa za večjo porabo ognje-
vzdržnega materiala. Danes, 
ko pregledujemo uspeh, lah
ko trdimo, da je naloga do
mači skupini industrijskih z i 
darjev v celoti uspela. Za 
remont je bilo porabljenih 
bl izu 8000 ur, kar je izredno 
malp, če pomislimo, da je 
normalno potrebno za remont 
tol ikšnega obsega 10.000 do 
12.000 ur. Skupno je bilo p r i 
peljano i n vgrajeno okrog 470 
ton ognjevzdržnega gradiva. 
P r i tem pa ne smemo poza
biti,' da je bilo pribl ižno prav 
toliko gradiva odpeljanega na 
od val. 

Približno enak uspeh, kot 
ga je dosegla skupina indu
strijskih zidarjev na tem re
montu, bi lahko dosegla tu
di na drugih remontih mar-
tinovih peči. 

Kr ivda, da tega ne dosega, 
je v glavnem v tem, da n i 
ma na razpolago zadostno 
število pomožne delovne sile, 
ki bi jo lahko zaposlovala sa
mo v primeru remonta. V 
zadnjem primeru so s i z i 
darji pomagali tako, da so 
delali na dve izmeni po 12 
ur. Namen 12-urnega obrato
vanja je b i l predvsem, da 
dokažemo našo trditev, da 
nam primanjkuje okrog 30 
pomožnih delavcev, k i smo 
j ih tako pridobili . Kot sem 
že omenil, pa je nemogoče, 

da bi bila to stalna praksa 
dela industrijskih zidarjev. 

Na remontu je delalo pov
prečno W ljudi . Tuja podjet
ja angažirajo običajno za 
takšne remonte 120 do 130 
ljudi, p r i tem pa drži jo rok 
10 do 12 dni. 

Mis l im, da je skupina i n 
dustrijskih zidarjev dokazala 
-na remontu S M peči H , da 
se zaveda svoje dolžnosti i n 
da zna opraviti delo k v a l i 
tetno i n hitro. 

Te 

Odprto pismo 
DSEE martinarna, DSEE visoke peči, 
DSEE valjarna 2400, DSEE Javornik I 

in DSEE Javornik II 
Zbor E E gradbenega oddelka je 12. 3. 1962 razprav

ljal o problematiki industrijskih zidarjev železarne 
Jesenice. Posebno je razpravljal o predlogu »Vatro-
stalne« Zenice, da bi se del industrijskih zidarjev pri
ključil podjetju »Vatrostalna« Zenica. Ke r bo o tem 
vprašan ju v kratkem razpravljal tudi upravni odbor in 
CDS, vas prosimo, da na spodnja vprašanja , do katerih 
je Z E E gradbenega oddelka že zavzel svoja stališča, 
poveste svoje mnenje. 

I. R o k i za posamezne remonte so vedno krajši , to 
pa predvsem zaradi tega, ker imajo proizvodni obrati 
vedno višji načr t in istega le s težavo dosegajo. K l j u b 
skra j šan im remontom pa kvaliteta dela ne sme trpeti, 
ampak moramo stremeti za tem, da se le-ta še izboljša. 

Vprašanje : »Ali ste b i l i s kvaliteto dela industrij
skih zidarjev do sedaj zadovoljni in če ne, zakaj ne?« 

II. «VatrostaIna« Zenica predlaga prikl juči tev in
dustrijskih zidarjev. Ne strinja se s priključitvijo celot
nega kolektiva industrijskih zidarjev, ampak prevzame 
samo zdrave V K in K V zidarje, dočim prepusti žele
zarni vse P K , N K in invalide. 

1. vprašanje : »Ali se strinjate s t akšno priključit
vijo, kot jo predlaga 'Vatrostalna' Zenica?« 

2. vprašanje : »Ali nasprotujete predlogu industrij
skih zidarjev, da osnujejo samostojno podjetje s sede
žem na Jesenicah, povečanim v toliko, da bi zadostovalo 
vsem potrebam železarne?« 

Zbor E E gradbeni oddelek 
Predsednik: Franc Klemenc 

Vloga kadrovske službe v sistemu decentraliziranega upravljanja 
Zadnje čase je v podjetju precej 

diskusij o kadrovski poli t iki in ka
drovski službi, v katerih pridejo do 
izraza najrazličnejša mišljenja. To 
ni nič čudnega, če upoš tevamo h i 
ter tempo gospodarskega in d ruž
benega razvoja, posebno pa še raz
voj demokrat ičnih in socialističnih 
odn osov zn etra j našega kolek t i va 
v pogojih decentraliziranega delav
skega samoupravljanja. V takih po
gojih oziroma v času, ko določene 
pristojnosti, k i se prenašajo na sa
moupravne organe ekonomskih enot 
i n k i v praksi še niso preizkušene, 
je borba mišljenj vsekakor prirodna 
potreba in razčiščevanje pojmov s 
pomočjo izmenjave mišljenj neob
hodna nujnost. Namen članka bi b i l 
predvsem skromen prispevek k tej 
splošni diskusiji o problemih ka
drovske službe in kadrovske pol i 
tike, predvsem v odnosu do vseh 
samoupravnih organov podjetja oz. 
posameznih ekonomskih enot. 

Sicer bi se morali najprej sezna
niti s predpogoj i , k i so potrebni 
za dobro organizacijo in delovanje 
kadrovske službe, nato pa šele ob
delati problem razmerja kadrovske 
službe do samoupravnih organov, iz 
razloga, ker so osnovni činitelji de
lovnega procesa proizvajalna sred
stva kot materialni faktor in ljud
je, k i sodelujejo v tej proizvodnji 
kot osebni faktor in da se na osno
vi tega organizacija dela sestoji iz 
stalnega in nepretrganega vskiaje-
vanja teh dveh faktorjev. Kompl i 
ciranost ten odnosov pa je veliko 
večja kot bi misl i l i na prvi po
gled. Do sedaj smo v večini prime
rov in sistemov vpliv osebnega fak
torja zapostavljali ali celo zanemar
jal i , danes pa mu- v vedno ve^ji 
meri priznavamo njegov pravi po
men. Kadarkoli govorimo o proble
mih človeškega faktorja v nekem 
proizvajalnem procesu in odnosih, 
ki so v zvezi s tem procesom, bo 

vsak organizator takoj poudaril kot 
enega osnovnih problemov: kako 
doseči, da vsak človek pride na 
pravo mesto? Važnost, tega proble
ma ni nikol i dovolj upoštevana. Več 
kot očividno je, da človek, k i ni na 
pravem mestu, ne more imeti naj
boljši rezultat, ne more doseči naj
večjo možno produktivnost dela. 
Poleg tega človek, k i ni na pravem 
mestu, ni zadovoljen in običajno 
poskuša oditi na drugo delovno me
sto, k i mu bo po njegovem mišlje
nju bolj odgovarjalo. Potemtakem 
človek, k i ni na pravem mestu, na 
eni strani ne rešuje proizvodnih 
problemov, na drugi strani pa je 
izvor novih problemov in težav, k i 
j ih moramo stalno reševati . 

Da bi v praksi realizirali načelo: 
»vsak čl o vek na p r a v o m est o<-, pa 
je treba predvideti in podvzeti niz 
ukrepov v zvezi z ljudmi, in sicer 
V in izven podjetja. Te ukrene pa 
običajno imenujemo kadrovsko po

l i t iko podjetja. Z druge strani mo
rajo biti ti ukrepi dobro vsklajeni 
z vsem i dru gimi ukrepi pod j et; a 
in prav zaradi tega smatramo ka
drovsko politike za sestavni del 
splošne politike podjetja. 

Ker je s tem povezanih še precej 
faktorjev, k i bistveno vplivajo na 
sa mo k adirovsk o pol i t iko, k a t eri h 
pa na tem mestu ne bi obravnavali, 
bi bi l naš namen predvsem ta, da 
seznanimo člane kolektiva z odn~si 
in vlogo samoupravnih organov do 
kadrovske politike, kadrovske služ
be z določeno odgovornost jo do pro
izvajalcev — samoupravljaleev, 'o 
je do samega sebe. Zato lahko e 
uvodoma rečemo, da morajo nače 
loma pri razvijanju kadrovske po
li t ike podjetja oziroma posameznih 
E E sodelovati direktno ah' indirekt-
no vsi člani delovnega kolek* i va. 
Zato v naši družbeni ureditvi pr> 
pa d a odi o ču joča vloga pri razv*-
janju politike podjetja organ-arn 
del a vsk ega samoupravljanja. Pr a v 
zaradi teh posebnosti kadrovska po
l i t ika ne more biti stvar nekega 
specializiranega oddelka ali sektor-
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R e k o n s t r u k c i j a S I p e č i A 
Da bi v martinarni izbolj

šali možnosti za izpolnjeva
nje sedanjih in bodočih pro
izvodnih nalog, k i postajajo 
vedno večje, smo se odloČili 
za rekonstrukcijo S M peči A , 
tako da bo po izvršeni re
konstrukciji lahko zvišan 
vložek od sedanjih 55 na 65 
ton. Tako bomo lahko meseč
no proizvodnjo v niartinarni 
povišali za približno 600 tem 
oziroma na leto za okoli 6.000 
toča. 

Za rekonstrukcijo peci A 
smo se odloČili iz več razlo
gov. Sedanji vložek 55 ten 
pomeni za peč preobremeni
tev z ozirom na površino ko
peli , medtem ko je spodnji 
ustroj v tako slabem stanju, 
da je nujno potrebno glavno 
popravilo, k i se ne bi mnogo 
razlikovalo od sedanje re
konstrukcije. Obe komori, 
zračna i n plinska, ležita vzpo-
red no, kar bo omogočilo 
združitev v eno komoro brez 
večjih težav, ker peč že se
daj kurimo z mazutom in ne 
potrebuje dveh ločenih ko
mer. Končno je z oidrom na 
planirano rekonstrukcijo ce

lo! ne martinarne predvide
no, da bo peč A zadnja od
š l i? njena, tako da bo obra
tovala še nekaj let Ln se za
radi tega izvedba rekonstruk
c i j izplača. 

V glavnih obrisih bo izve
de: a rekonstrukcija takole: 

Površino kopeli bomo po
vedali na 32 kv. m, kar od
govarja teži vložka 65 ton. 
Plinske i n zračne komore, 
kaZiof tudi žjundrnika, bodo 
združeni v eno komoro na 
vsaki strani peči. Odpadla 
bosta oba sedanja plinska ja 
ška, medtem ko bo enojen 
zračni jašek odgovarjajoče 
dimenzije na vsaki strani pe
či nadomestil sedanja dva 
z rasna jaška. Odstranili bo
mo zastarelo reverzirno na
pravo tipa Forter i n jo nado
mestili z reverzirno napra
vo Blow-Knox. Izboljšali bo
mo tudi prehod iz zračnih 
jaškov v žl indmike na način, 
ki se sedaj vedno bolj uve

ljavlja. Urejena bosta tudi 
voz i n tirna naprava za pre
važanje pomovce do livnega 
žerjava, k i sta sedaj v zelo 
slabem stanju. In končno bo
mo uredili tudi napravo za 
kurjenje z mazutom z vse
mi odgovarjajočimi dovodi i n 
priključki, tako da bo odgo
varjala zahtevam z ozirom 
na povečano porabo goriva. 

Remontni načrt predvide
va, da bodo vsa potrebna de
la izvedena v 25 dneh, tako 
da bo predvidoma 15. aprila 
že pritekla prva šarža iz re
konstruirane peci. Zidarska 
dela bodo izvedli naši indu
strijski zidarji, vsa ostala 
dela, k i j ih ne bo malo, pa 
kolektivi naših vzdrževalnih 
delavnic. Edino gradbena 
dela, betoniranje i n podob
no, so zaupana jeseniškemu 
gradbenemu podjetju »-Sa
va«. 

S to rekonstrukcijo bo spet 
izveden precejšen korak na
prej z namenom, da bo naša 
martinama izdelala čim več 
jekla in ga bo treba čim 
manj kupovati v drugih že
lezarnah. K . 

DSEE martinarne je zasedal 
lezarnah. 
tiva dostavi pismeni tovari-
ški opomin, s katerim j ih 
bomo opomnili, da naj z ne
opravičenimi izostaiiki v bo
doče prenehajo, ker bo sicer 
ODS prisiljen zahtevati nji
hovo odstranitev iz obrata. 

Kot prejšnja, je tudi to za
sedanje pokazalo, da gre raz
voj delavskega samoupravlja
nja v martinarni v korak z 
našim splošnlim poglablja
njem na tem področju in da 
so sadovi tega tudi vedno 
bolj vidni tako pr i proizvod
nih uspehih kakor tudi drugi 
dejavnosti martinarne. 

VL zasedanje zbora 
EE visoke peči 

Zbor je bil sklican v dvo
rani pri Jelenu i n je bil od 
vseh dosedanjih najbolje ob
iskan. Razpravljali smo o 
lanskih uspehih i n o zelo 
važnih problemih za dobro 
gospodarjenje v letu 1962. 
Obravnavali smo tehnično i n 
finančno poročilo za januar 
in ugotovili, da mesečnega 
načrta nismo izpolnili pred 
zato, ker smo imeli na visoki 
peči II 19 ur nepredvidenega 
zastoja zaradi vdora vode v 
peč. Zaradi tega smo izgubili 
160 ton grodlja. Kl jub temu, 
da nismoazpolnili načrta, smo 
dosegli lep uspeh pri kva l i 
teti i n porabi keksa. Obrav
navali smo tudi rezultate v 
februarju. Dosegli jsmo lepe 
uspehe tako po količini kot 
tudi v porabi koksa na tono 
grodlja. 

Razpravljali smo o notranji 

V četr tek so pričeli z rekonstrukcijskimi deli na S M peči A. Ce bodo dela napredovala 
po predvidenem načrtu, bodo prvo šaržo iz obnovljene peči vl i l i že sredi prihodnjega 
meseca 

delitvi osebnega dohodka, k i 
je b i l dosedaj v posameznih 
oddelkih zelo različen. Na 
predzadnjem zboru smo skle
ni l i , da mora normni oddelek 
skupno z obratovodjem pr i 
praviti nov predlog norm za 
posamezne oddelke in sicer 
na osnovi planskih zadolžitev 
posameznih oddelkov. 

Na dnevnem redu je bilo 
tudi formiranje rezervnega 
sklada. V našem obratu ima
mo lahko nekaj mesecev zelo 
lepe uspehe, potem pa, brez 
krivde delavcev, lahko pr i 
demo pod normalo. Ker pa 
se naš osebni dohodek for
mira na osnovi količine : n 
kvalitete izdelanega grodlja, 
nam nihče ne more zagoteviti 
enake osebne dohodke. Zato 
je potrebno, da takrat, ko so 
uspehi lepi i n finančno 
dobro stojimo, mislimo na 
slabe dni. Pr i tem se je pre
cej odražala nezaupljivost 
ljudi. Izražena je bila boja
zen, da nam rezervni sklad 
ne bi kdo vzel i n podobno. 
Sele po obrazložitvi Pravil
nika o osebnih dohodkih smo 
delavce prepričali, da je re
zervni sklad last obrata in da 
z njim razpolaga le zbor 7 7 E . 
Po živahni razpravi o višini 
mesečne vloge smo se odločili, 
da bomo o tem odločali na 
vsakem zboru mesečno. Za 
februar emo se odiočili, da 
bomo dali 10% od dosežene
ga odstotka po enoti izdelka. 
Za manjšo porabo koksa od 
planiranega pa moramo do
biti vsoto, k i jo bomo dali v 
rezervni sklad. Sprejeli smo 
tudi predlog, naj se izdela 
točen način obračunavanja 
tega sklada, tako da bi b i l i 
kriteriji enaki. V nadaljnji 
razpravi je zbor EE sprejel 
predlaga no kandid a t no 1 ist o 
članov novih samoupravnih 
organov • in predlog, naj 
novi CDS šteje 45 članov. 

Za novega predsednika zbo
ra EE je bil izvoljen tovariš 
Rado Golba. 

Ja. Primarna odgovornost za izva
janje kadrovske politike sicer leži 
na ramah direktorja in vseh osta
lih vodilnih oseb, ka so odgovorne 
za določeno število podrejenih, na 
drugi strani pa so tudd organi de
lavskega samoupravljanja odgovor
ni za izvajanje sprejete kadrovske 
politike s tem, da skrbijo za razvoj 
kadrovske službe i n da kontrolira
jo delo te službe. Položaj in odnosi 
kadrovskega sektorja nasproti dru
gim organom v podjetju so eden 
izmed najtežjih problemov organi
zacije in komunikacij. Večkrat s l i 
šimo celo od ljudi, k i so trenutno 
~na špicU samoupravljanja, da je 
kadrovska služba h-pod nulo« itd.; 
ematramo, da bi morali zaradi prej 
na v ^denih nejasnosti o vlogi i n 
n̂ . e^sebo jmih odnosih kadrovske 
službe do ostalih organov i n služb 
v podjetju to najprej razčistiti i n 
šel a nato ocenjevati delo te službe. 

Poglejmo, kakšno vlogo naj ima
jo v kadrovski politiki dol ocene 
Čflužbe iri organi. 

Organi delavske samouprave do
ločajo principe kadrovske politike, 

razpravljajo i n odločajo o formu
laciji iste in kontrolirajo celotno i z 
vajanje kadrovske. politike v pod
jetju. Glede na zakonite i n interne 
predpise podjetja opravljajo tudi 
določena opravila kot na primer: 
odločajo o sprejemu delavcev, o 
odpovedih ,o ugovorih in pritožbah 
članov kolektiva, odločajo o uvedbi 
nadurnega dela itd. DS lahko iz
voli za razpravljanje i n včasih tu
dd za odločanje posebnih vprašanj 
kadrovske službe posebne komisije. 
Zakon o delovnih razmerjih sam 
predvideva nekaj takih komisájTkot 
komisijo za sklepanje in odpovedo
vanje delovnih razmerij, komisijo 
za določanje delovnih mest, k i so 
prepovedana za žene in mladino do 
18. leta starosti, kadrovsko komisi
jo, za vsa vprašanja kadrovske 
službe, posebno komisijo za nagra
jevanje, stanovanjsko komisijo, ko
misijo za HTV, komisijo za analit
sko oceno delovnih mest itd. 

Te konüsije DS imamo, vendar 
pn njihovem delu nastajajo razne 
napake, to pa največkrat zaradi ne
jasnosti dela teh komisij. Zato bi 

morali že z ustanovitvijo teh ko
misij točno določiti naloge, kompe-
tence jn odgovornost vsake komisi
je ter njihov način poslovanja. K o 
misije DS praviloma pregledujejo 
poročila, pritožbe itd., in predlaga
jo DS potrebne ukrepe. Komisije 
praviloma same ne zbirajo in ne 
analizirajo podatkov, ampak ta ma
terial dobivajo in ga zahtevajo od 
pristojnih služb. 

Proti kadrovski pol i t iki obstoj a 
določen odpor, k i v veliki meri iz
haja iz slabih izkušenj s personal
no službo v razdobju administrativ
nega upravljanja gospodarstva. Ven
dar je treba poudarki, da velik del 
teh izkušenj izhaja iz tega, ker ta
kratna koncepcija personalne služ
be ni bila brez napak. Zato je po
trebno, da prav sedaj kolikor mo
goče bolj in jasno precizirano poj
movanje kadrom ske politike v na
šem podjetju, kajti dobro opravlja
nje kadrovske silužbe kot funkcije 
je predpogoj za pravilno opravlja
nje vseh drugih funkcij, kot so pro
izvodnja, priprava, planiranje, f i 

nance itd. Iz vsega tega pa izhaja
jo sledeči zaključki: 

— organi delavskega samouprav
ljanja opravijo svoj del nailog na 
kadrovskem področju s tem, da do
ločajo kadrovsko-sooiailno pol itiko 
pdjetja a l i obrata — EE in da kon
trolirajo koliko in kako se izva-'a. 
Odgovornost za pravilno izvajan : e 
kadrovske politike leži torej r<red-
vsem na samih organih delavskega 
samoupravljanja. V njihovi pri Ho j -
nesti n i samo sprejemanje načelnih 
odločb in formiranje kadrovske po
litike, temveč tudi upravljanje ne
katerih operativnih funkcij, kot na 
primer sprejemanje in odpuščanje 
delavcev, kaznovanje itd.; 

— vsaka vodilna oseba (direktor* 
šefi sektorjev Ln grupe EE, o V a -
tovodje, delovodje itd.) mora oprav
ljati kadrovsko funkcijo v svojem 
del okr o gu. Z an i mati se m ora za 
ljudi svojega obrata ali oddelka. V 
tem smislu obstoja trditev, da mo
ra vsaka vodilna oseba obenem bit i 
tudi kadrovik v organi?-~ ; jski eno
ti, k i jo vodi. 

(Se nadaljuje) 
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Verjetno ni člana našega kolektiva, ki ne bi 
slišal o beli pločevini, o novem obratu, ki smo ga 
postavili leta 1959 v sklopu predelovalnih obratov« 
Nov izdelek, ki je na tržišču zelo iskan, pa je 
končni izdelek, ki zahteva temeljitega študija vseh 
"predhodnih tehnoloških postopkov, da ne govori
mo o samem pokrivanju s kositrom. Vse močne 
industrijske države in države z bogato predeloval
no industrijo ter izkušenim tehničnim kadrom, iz
delujejo belo pločevino doma. Največ bele ploče
vine se uporablja za konzerve, v katerih lahko 
shranimo vse od piva do šunke. Na svetu izdelajo 
danes okrog 8 milijonov ton bele pločevine in to 
največ v ZDA. 

ga olja v kombinaciji s para
m i solne kisline hitro un iču je 
komandne naprave. Izdelane
ga nismo imel i rudi nač ina za 
adjustiranje končnega izde l 
ka. Poleg tega smo od prve
ga dne začeli borbo za večjo 
produkcijo i n kvaliteto bele 
pločevine. gSÊ  

»Kako ste uspeli nekatere 
teh problemov reš i t i i n k a k š 

n i problemi so se Še pojavil i 
v preteklih le t ih?« 

»Problem zračenja prostora 
smo reši l i z vgraditvijo cen
trifugalnega ventilatorja, ,ki 
smo ga našl i v skladišču na 
Dobravi. 2e p r i vgraditvi smo 
vedeli, da je taka reš i tev za
si lna . in smo začeli z izdelavo 
načr tov za novo tako napra
vo, k i je b i l a 'Vgrajena v ja
nuarju 1962 i n zelo dobro de
la . 

Z a zaščito komandnih ornai 
so nam domače delavnice iz
delale kabine, k i s ô zgrajene 
iz stekla i n pločevine. Nâgri-
žene e lek t r ične dele smo na
domestili z novimi i n tako ne 
nastopajo več večje težave. 
Adjustažo smo uredi l i po na
činu, k i ga poznajo uporab
niki bele pločevine, tako da 
vsako ploščo stehtamo i n s 
tem ugotovimo debelino. Pr i 
reševanju teh problemov smo 
si prizadevali; da b i dobili i z 
delek, k i b i šel v denar. Naj 
večji problem p r i kvaliteti 
bele pločevine je b i l ^ m a s t -
nost. Z majhno rekonstrukcijo 
razmaščeva lnega dela proge 
i n uvedbo primernega^ deter-
genta smo šli končno v Teto 
1962 z | iov im tehnološkim po
stopkom, za katerega smo že 
dobili priznanje od mnogih 
naših odjemalcev.-« 

- »Ali nam lahko v grobem 
označi te potek proizvodnje 
bele pločevine v letih od za
če tka obra tovanja?« 

'»•Vseskozi smo s i prizade
va l i izpolniti proizvodni na
črt, k i je b i l že v le tu 1960 
postavljen na 4.000 ton. V le
tu smo ga izpolni l i le pr ibl iž
no 25%, ker smo : napravili 
okrog 1.000 ton bele pločevi
ne. Tudi v letu 1961 smo ime
l i načr t 4.000 ton, napravili 
pa smo nekaj več od 2.000 
ton. 

Tudi letos je predvideno 
4.000 ton, v prv ih dveh mese
cih pa smo izdelali b l izu 500 
ton bele pločevine. Vsekakor 
proizvodnja narašča, izpolni
tev družbenega nač r t a pa je 
odvisna predvsem od dela no
vega quarto ogrodja za val ja
nje trakov i n od dobave uvo
ženih toplovaljanih trakov.-« 

»Ali nam poveste nekaj o 
kvaliteti naše bele pločevi
ne?-« 

->Kvaliteto bele pločevine 
delimo v I a, II a i n III a. To 
ûélamo največ na podlagi i z 
gleda, drugi pokazatelji niso 
bistveno slabši od inozemske 
pločevine. Vendar tudi I a do 

Napravo za izdelovanje hele pločevine smo dobil i iz Avstrije že pred leti , toda šel« letos sedaj n i bila uporabna za i z 
j e po številnih man j š ih rekonstrukcijah uspelo t ehn ičnemu vodstva i n delavcem tega delavo konzerv i n litografijo. 
Obrata premostiti začetne težave Sedanja I a pa je sposobna za 

litografijo i n čakamo še 
ustreznega potrdila od h i g i -
ensko- tehn ične služb e L R S , 
da bodo iz našega materiala 
začeli izdelovati konzerve. 

Takega odstotH|fc*vë 

Naprava, k i smo jo kupi l i 
od Avstrijcev, ima kapacite
to 6000 ton na leto, v tehno
loškem pogledu pa ima mno
go posebnosti i n je edinstve
na na svetu. 

Surovina za proizvodnjo 
bele pločevine so hlachio va
l jani trakovi, kositer i n pal
movo olje. Kositer i n palmor 
vo olje u v a ž a m o iz prekomor-
Bkih dežel, hladno valjane 
trakove pa izdelujemo doma 
i z uvoženih toplo-valjanih 
trakov. Kositer i n palmovo 
olje bomo tudi v bodoče uva
žali, ker nimamo doma teh 
surovin, toplovaljane trakove 
p a bomo dobili i z . , domačih 
Val jam. gksN 
K e r smo veliko sl išal i o teža
vah, k i so j i h imel i v obratu, 
bele pločevine, smo zaprosili 

asistenta za površ insko ob
delavo v hladni val jarni i n 
žičarni za kratek razgovor. 

»Ali nam lahko navedete 
težave, s katerimi ste se sre
čali takoj na začetku obrato
vanja?-« 

»Prva težava je b i la že v 
tem, da smo napravo spustil i 
v obratovanje sami. Za tako 
delo nismo imel i izšolanih 
delavcev i j i so moral i rutino 
pridobivati na domači napra
v i . V prv i fazi spuščan ja v 
obratovanje smo ime l i velike 
težave zaradi tega, ker pro
stor n i b i l opremljen z ven
ti lacijskimi napravami, pa l 
movo olje pa je segreto tako 
močno, da'1ge razvijajo veiike 
količine zelo "neprijetnega i n 
zadušl j ivega dima. K m a l u 
smo opazili , da d i m palmove-

udar 
tolo 
nja 

d€ 
[išč 

fce, 
in 

Vlado Rovan, glavni delovodja 
v hladni valjarni 

Francka Kofler na svojem de
lovnem mestu v oddelku bele 
pločevine 

Stat ist ični podktki kažejo, 
da smo v letu 1960 napravi l i 
50,6% I a, 45,05% II a i n 
"3,78% IH.a, v letu 1961 pa 
40,03% I a, 52,54% II a i n 
7,03% m a. 

Iz tega bi sklepali , da smo 
v* letu 1961 delali s labše, kot 
v letu 1960, vendar je manjš i 
odstotek I a kvalitete le zato, 
ker so se prevzemni pogoji 
zaostrili. 

K l j u b zaostrenim pogojem 
pa imamo v februarju 1962 
okrog 70% I a, 27% II a i n 
3% III a* 

nismo dosegli še 
rezultat novega 
postopka i n priza 
č lanov kolektiva 
i n delovodje v i 
r ov in preko Ivà 
niče, hladne val 
pločevine.-« 

»Kakšne načrt gimat 
prihodnost?-« 

»•Prizadevamo m iz* 
čim več bele plorçine, 
pripomogli k vecjftu 21 
k u v naš ih obrabi p r i 
pa, ohranit i odstotJbrvc 
ne bele pločevujjkot 
ga dosegli v feyàrju. 
končni cilj je izta^prav 
tisniti vse, kar 

Tudi glavni delifcja '. 
ne valjarne, tov Rado 
van, je rad odgciMLI i u 
slednje v p r a š a n j i 

»Kakšne težaškima; 
Siemag Quarto opijem' 

»»Bela pločevina 
obratuje, iœr ; ne ifcemc 
praviti dovolj hlalftvâlî 
trakov i n tudi kvileta i 
taka, kot bi želeli Kelifo 
zave imamo z p v i j a 
bobnom, k i ima p|fab 1 

Pomanjkanje rezanih d 
moti normalni pek p 
vodnje, nimamo <wj d* 
nih i n podpormhfjÉBjev, 
rov- material pritjšnem 
i n vse sproti zv&tto t 
strahom pričakujio, ka 
jutr i . Zelo nujHpe 
usposobiti konti $6 za 
jenje kolobarjev*} Sie 
ogrodja. Z resitvAnašt 
problemov bomo dlftgli ' 
jo proizvodnjo iniljšo 1 
liteto.-« 
i Delavka v adj|fczr ' 

pločevine, tov. Fnfca 1 
lar, pa je takole o'Rvarj 
" »Kako sie zadomi z 

lom v adjustaža fc('|ploe 
ne?« 

Zaradi par solne kisline i n dima, k i se razvija 
palmovega olja, so moral i zašči t i t i merilne 
s posebnim ohiš jem 

tpor 
te 

Ali je problem bele pločevine rešen? 
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č e hladna valjarna ne bo t e k o č e oskrbovana s trakovi za Siemag ogrodje, bo tudi bela 
pločevina ne izkor iščena naprava z veliko večjo kapaciteto, kot pa je proizvodnja 

* Z delom sem zadovoljna, 
nerodno je samo to, da je oS-
ratovanje neredno, zato mo
ramo pogosto opravljati d ru
ga pomožna, dela .« 

»Kako zmagujete normo na 
svojem delovnem m e s t u ? « 

»Ce je p ločevina lepo v a 
ljana, da n i p reveč razl ičnih 
dimenzij med seboj p o m e š a 
nih, potem normo dosegamo, 
v nasprotnem pr imeru p a se 
moramo zelo potruditi , da do
sežemo normo.« 

Zapustil i smo obrat bele 
pločevine z željo, da b i delov
ni ljudje č impre j premagali 
še zadnje težave i n da b i tudi 
kolektiv hladne valjarne — 
žičarne dobil primerno nagra
do za svoj trud. 

Be la pločevina dobi vložek z novega Siemag ogrodja k i 
v zadnjem času vedno bolj uspešno obratuje. Velike težave 
p a imajo s pomanjkanjem vložka za to ogrodje, k i ga 
uvažamo " 

N a š a bela pločevina je vedno bolj kvalitetna, kar je za
sluga prizadevnih delavcev In njihovih vodij . V, februarju 
so uspeli izdelati od vse proizvodnje 70 % I a kvalitete 

nujMl 
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SE NEKAJ S K L E P O V 
27. ZASEDANJA CBST 
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Objavljamo še nekaj skle
pov 27. zasedanja C D S : 

1. Ko t podporo druži nam 
ponesrečenih rudarjev je C D S 
odobril nakazilo 1,000.000 d in . 
-*j£'Uprava podjetja mora v 

14 dneh pripravit i problema
tiko komercialne s lužbe i n 
o njej razpravljal C D S . 

3. Vse š t ipendi je je treba 
vskladitj s kadrovsko poli t iko 
oziroma s potrebami obstoje
čega i n bodočega rekonstrui
ranega podjetja. 

4. Absolventi srednjih stro
kovnih šol lahko nadaljujejo 
študij na visokih Šolah samo, 
če so delovna mesta, k i za
htevajo srednjo izobrazbo, že 
zasedena. 

5. Vse osnovne š t ipendi je 
moramo pregledati i n že 
vnaprej ukrenit i vse potreb
no, da št ipendist i po konča 
nem študi ju zasedejo delovna 
mesta, k i zahtevajo njihovo 
izobrazbo. 

Vsako odstopanje od osnov
nih pogojev š t ipendiranja 
moramo prepreč i t i i n če je 
potrebno, uporabiti tudi uč in 
kovitejše ukrepe kot do sedaj. 

6. Uvesti moramo nadzor 
nad pravi ln im i n stalnim 
uporabljanjem zašči tnih sred
stev pr i delu. Se več, območje 
zašči tnih sredstev moramo v 

osnovnih obratih razšir i t i s 
tem, da bomo uvajali moder
nejša i n uči nkovi te jša (če
lade i n podobno). 

7. Izdelati moramo nove 
instrumente za iz računavanje 
produktivnosti faktorjev za 
ugotovitev obračunskih ton 
i n določiti kapaciteto naših 
obratov. 

8. Promet — transport mora 
pojasniti, zakaj s povečanimi 
investicijami za opremo n j i 
hovih obratov stojnine niso 
zmanjšal i . * 

9. UOS naj poroča, iz ka 
terih sredstev bodo plačali 
dodatna dela na stolpnicah, 
za preko 40 milijonov. Ce gre 
to v breme železarne, kdo i n 
kdaj je dal to dovoljenje? 

10. K o l a vdira j o naj se os-
mor čki p od Mežaklo, k i so 
že dalj časa vseljeni. S tem 
v zvezi naj se ugotovi, zakaj 
ta sklep C D S še n i izpolnjen. 

JI . Tehnična s lužba mora 
poročat i o tehnični sposobno
sti proge za pocinkanje žice 
III, mesečno p a o stanju raz
voja rekonstrukcije železarne. 

12. TJO bo imenoval komisi 
jo, , k i bo izdelala predlog za 
razdelitev sklada skupne po-j 
rabe. O predlogu bodo raz-^ 
pravljale E E , preden bo o 
nJem končno sklepal CDS« 

13. Poslovno poročilo za 
1.1961 naj dobe tudi vse E E . 

14. V bodoče na j se delovo
dje M o č i iz postavke V K de
lavcev i n j i h je treba voditi 
ločeno kot D-5. 

Naprava te vrste za izdelovanje bele pločevine je edin
stvena v svetu, zato so si delavci lahko pridobi l i izkušnje 
le z delom doma 

Stroj za rezanje bele pločevine je sodobna naprava, k i avtomatsko pločevino razreze 
tudi zloži v posebne, za to pripravij *a* zaboje 



Veliki apetlti — sredstev pa malo V z d r ž e v a n j e in centralizacija 

Delovna dan v instalacijski delavnici na Javornik 

Leto dni že poteka akcija o 
* centralizaciji i n izboljšanju 

vzdrževalne službe v naši že
lezarni. Toda dosegli nismo 
nobenega bistvenega izboljša
nja. Morda bo kdo smatral 
združitev obratnih dežurnih 
vzdrževalcev kot uspeh, toda 
ta ukrep je le administrati
ven akt, brez pozitivnih re
akcij ostalih obratov. Da je 
to res, nam dokazujejo član
k i v našem časopisu. Sodeč 
po teh člankih bi smatral, da 
je centralizacija nepotrebna, 
morda za železarno celo škod-

Tečaj za prebiralke tanlie 
pločevine je končan. Prav je, 
da po končanem tečaju na
pravimo bilanco uspehov ali 
napravljenih napak. 

Zadnji tečaj za prebiralke 
je bil organiziran pred dese
timi leti. Ker so se medtem 
prebiralke večinoma izmenja
le, je bi l zato tečaj nujno po
treben. 

Tečaj je uspešno opravilo 
14 prebiralk pločevine. Uspeli, 
Oziroma povprečna ocena, je 
med 3,6 i n 4,6. Kot predava
telji so na tečaju sodelovali: 
obrato vodja valjarne tanke 
pločevine, tov. Strumbl ter 
asistenti ing. Crv, ing. Kav
čič, Tavčar i n Janko Burnik. 
Na zaključku tečaja je pr i Iz
pit ih pozdravil tečajnice, in 
čestital Šef valjam tov. C i r i l 
Odlasek. 

Namen tečaja je b i l obliko
vati profil prebiralke, k i bo 
odgovarj ala poostrenim zah
tevam dela, k i se izražajo v 
premiku h kvalitetnejši pro
izvodnji ter prehodu ocenje
vanja in označevanja kvalitet 
pločevine iz D I N na JUS. 

Tečaj je organiziral odde
lek za izobraževanje odraslih. 
Tov. Rant ga je s predavate
lj i skrbno pripravil. Obrav
navane so bile naslednje te
me: 

Tehnološki proces v Žele
zarni Jesenice. Namen teme 
je bi l , podati tečajnicam kra
tek pregled procesov, ki. so 
potrebni, da iz rude dobimo 

končne izdelke; koliko dela 
i n truda je potresno, da do
bimo pločevino. 

Sistemattika jekel po D I N 
in JUS. To temo smo obde
lal i , ker že prehajamo na 
označevanje kvalitet pločevi
ne po JUS. 

O napakah na površini plo
čevine. Obrazložene so bile 
meje, do katerih lahko te na
pake dopuščamo. 

Predpisi za merjenje plo
čevine. Zajeli smo signadjo, 
tolerance, notranji transport, 
prevzeme i n odpremo ploče
vine. 

Varnost i n zaščita pri delu 
6 tanko pločevino. 

Tečaj smo zaključili s te
mama: Perspektivni razvoj 
Železarne Jesenice s poseb
nim poudarkom na valjarnah 

in Načela i n sistem delavske
ga samoupravljanja. 

Ob zaključku tečaja so bili 
izpiti. Predsednik izpitne ko
misije je bi l vodja oddelka 
za izobraževanje odraslih, 
tov. Peter Sitar. Na izpitih 
smo ocenjevali »-Sistematiko 
označevanja kvalitet jekla« in 
»O napakah na površini plo
čevine« s testi znanja, ostale 
predmete pa s klasično meto
do ocenjevanja. Ocenjevanje 
s festi znanja predstavlja v 
naši praksi novo metodo, za
to smatram, da je o rezulta
tih tega . poskusa potrebno 
spregovoriti nekaj besed. 

Ocenjevanje s testi je v pr i 
merjavi z izpraševanjem bolj 
objektivno, saj vsekakor pri 
tem odpade subjektivni fak-
(Nadaljevanje na 10. strani) 

N a s l iki udeleženke tečaja za prebiralke v obratu 
Javornik I I . 

Ijiva. Toda to ni res! Vsi t i 
članki le umestno kritizirajo 
slabosti, nastale pri tej cen
tralizaciji, k i ni upoštevala 
nekaj dejstev in sicer: 

— teritorialna razdelitev, 
— preventivno vzdrževanje, 
— nagrajevanje po učinku. 

Teritorialna razdelitev je 
posledica razvoja železarne in 
lahko rečemo, da je naše pod
jetje razdeljeno na štiri kom
plekse, če upoštevamo novo
gradnjo na Belškem polju, k i 
vsak zase predstavljajo za
ključno celoto. Vsaka oblika 
vzdrževanja, k i ne upošteva 
takšne teritorialne razdelitve, 
bo še bolj zamotala vzdrževa
nje naših obratov. Zaradi te
ga je potrebno, da ima vsaka 
teritorialna enota centralizi
rano vzdrževalno službo z de
lavnico, vsak obrat pa potreb
ne dežurne vzdrževalce vseh 
strok. 

Preventivno vzdrževanje je 
naša perspektivna naloga, s 
katero ne moremo več odla
šati in nas v to si l i vedno 

'bolj obsežen proizvodni pro
gram. Vendar pa preventive 
ne moremo opravljati z de
lavnicami, kjer bomo izdelo
vali rezervne dele in isto
časno opravlj ali dežurno 
službo. Zato naj imajo delav
nice dežurne vzdrževalne 
službe enotno vodstvo, k i naj 
vodi skupno z vzdrževalnimi 
asistenti popravila, ob pomo
či centralnih delavnic in zu
nanjih podjetij pa remonte 
in predelave večjega obsega. 

Vemo, da vzdrževanje v na
ši železarni ne more zadostiti 
potrebam preventivnega vzdr
ževanja in bomo morali tudi 
r bodoče pritegniti zunanla 
podjetja. Istočasno pa je pre
obširno za dežurno službo. 

Kot primer približno dobro 
organizi rane dežurne službe 

Z A H V A L A 
Sindikalni podružnici glav-

» e pisarne se iskreno zahva
ljujem za denarno pomoč, k i 
sem jo prejel v času moje 
bolezni. 

Janko Horvat 

bi lahko služilo vzdrževanja 
na Javorniku, kar pa še ne 
pomeni, da naj bo dežurna 
služba popolnoma enaka tudi 
na ostalih sektor j ih v že: e-
zarni. Vzdrževanje Javornik 
lahko vzdržuje valjarne pod 
pogojem, da reparaturna po
pravila niso istočasna v vseh 
valjarnah, ker v tem primeru 
ne more izdelovali še rezerv
nih delov. To nam dokazuj© 
tudi 100.000 nadur v enem le
tu. 

Za izdelovanje rezervnih 
delov, potrebnih za preven
tivno vzdrževanje, naj obsto
jajo centralne delavnice, k; bi-
poslovale kot samostojne eko
nomske enote, kot n. pr. na 
Jesenicah mehanična delavni
ca. 

Vse dosedanje izkušnje ka
žejo, da ni mogoče vskladiti 
dveh načinov nagrajevanja V 
eni enoti. Stimulativno na
grajevanje dežurne službe ja 
tesno povezano z obrati, nj i
hovim poslovanjem in uspehi. 
S tem dosežemo zainteresira
nost vse dežurne službe in 
posameznikov. Zato je stimu
lativno in pravično povprečja 
obrata, oziroma premiranje 
na zastoje, po načelu »».nagra
jevanje po učinku«. Ce pa je 
dežurna služba postala tako 
obsežna, da lahko izdeluje tu
di rezervne dele, pa se v tem 
primeru zmanjša zainteresi
ranost v delavnici, ker je do
hodek enak in ni v tolikšni 
meri odvisen od njegovega 
dela, kakor od dela dežurno 
službe in ostalih, k i so zapo
sleni v proizvodnem obratu* 

S tem sem več ali manj od
govoril na vprašanje glede 
vzdrževalnih asistentov. Tudi 
dosedanja praksa je pokazala* 
da je njihovo mesto v obra+u* 
kjer se lahko uveljavljajo : a 
doprinašajo svoj delež k pro
izvodnim uspehom. Ve?ko 
morebitno odstranjevanje asi
stentov iz proizvodnih ob r a-
tov bi po mojem mnenju p** 
mo hromilo njihovo delo. 'd' 
je sedaj pod vplivom po£o : ev 
in zahtev dotičnih obratov. 
Članek je napisan z že! ; ° . da 
bi vzdrževalna služba v na
šem podjetju tudi v prihod
nje napredovala. 

Stane Mencinger 



V železarni je okrog 25 de- zarni Jesenice, je bilo delov-
lovnih mest, za katera je no mesto referenta ali anali-
predpisana ekonomska fakul- tika, kljub temu da so neka-
teta. Od tega je samo 20 od- teti ekonomisti zaposlen; v 
stotkov delovnih mest zase
denih z diplomiranimi ekono
misti. Okrog deset diplomi
ranih ekonomistov se je zapo
slilo v našem podjetju in tudi 
odšlo. Zakaj? 

1. Osebni dohodek ekono
mistov je precej nižji v pr i 
merjavi z ekonomisti, zapo
slenimi v drugih podjetjih. 

2. Osebni dohodek ekono
mistov je v nesorazmerju s 

podjetju že več kot pet let. 
Nerazumljive so kaj pogoste 
izjave odgovornih ljudi v 
podjetju, da je ta ali o.*ii eko
nomist v našem podjetju 
»neuporaben« in da so se 
primerno temu naziranju tudi 
»delili« položaji (rangi) eko
nomistom. (Ekonomist v že
lezarni ima enak ali nižji 
rang, kot asistent za vzdrže
vanje v manjših obratih.) Da 
je to naziranje napačno, so 

V ozadju vidimo transportne trakove, k i j ih bodo v prihodnjih dneh zamenjali z novimi 
e lekt roval jčnicami . Več o tem berite v posebnem članku 

tehničnim kadrom v-podjetju dokazali vsi tisti »neuporab
no—15% manj kot asistenti 
za vzdrževanje v manjših ob
ratih). 

3. Omejene možnosti napre
dovanja v službi. Največ, kar 
je dosegel ekonomist v Zele-

Odnosi med sodelavci nai bodo iskreni! 
K o govorimo o ideološkem 

delu, moramo izhajati iz 
predpostavke, da se na seda
li Vi stopnji našega družbene
ga razvoja družbeni proces 
odvija na teanelju neposred
no delitve. To postaja vsebi-
2i.; za oblike in metode idej
nega dela Zveze komunistov, 
ne samo za ekonomsko rast 
podjetja, ampak za proces, 
ki spreminja peložaj delav
ca, ga osvoba;a mezdnih od
nosov in ureja medsebojne 
odnose. 

K l jub temu. da so zelo red
ki, se pojavljajo primeri 
esebnih razdorov. Moti nas 
lo . ker se io pojavlja zaradi 
delitve i n predvsem takrat, 
ko se določa višina esebnih 
dohodkov. Dogaja se, da ho-
če,"o posamezniki pripisati 
na jveč zaslug sebi, ne glede 
na delež, k i so ga doprinesli 
pri formiranju sredstev. To 
je sicer slabost ljudi i n iz
v i r iz želje, da bi ostalo po 
starem. Ce le kje, potem bi 
morali biti iskreni pr i oce

njevanju sebe. K o govorimo 
o urejanju medsebojnih od
nosov, j ih z a č n o n o urejati 
prav tam, kjer smo vsi zain
teresirani. Vlada naj razu
mevanje, iskrenost, samokri-
tienost, torej vzdušje, v ka
terem si lahko pogledamo iz 
oči v oči i n si povemo, kje 
kdo greši, kje kdo slabo dela 
i n kaj bi lahko boljše delal. 
Vse to naj ima cilj vzbujali 
čut prijateljstva. Da ni za
mere, pa sedaj tudi komuni
sti radi vidimo, da nekdo zu
naj nas ureja ta vprašanja . 
Potrebno je voditi zavestno 
akcijo, da bi bil i odnosi med 
sodelavci, med ekonomskimi 
enotami in s lužbami v žele
zarni iskreni, temeljili na 
poštenosti , namesto opravlja
nja za vogaii pa naj bi raz
čiščevali stališča iz oči v oči. 

K o usmerjamo komunisti 
naše delovanje v to, da 
vključimo čim širši krog pro
izvajalcev v aktivno reševa
nje vseh problemov gospo
darjenja, moramo istočasno 

napovedati neizprosen boj in stališča, moramo biti ko-
vsem morebitnim poizkusom, munistd ideološko izpopolnje-
da bi proti proizvajalcem, i z - ni i n moramo znati cd vseh 
vajali kakršnekol i konsek- stališč proizvajalcev zago-
vence. Komunist i moramo varjati taka, k i so skupna 
delovati tako, da bo proizva- našemu programu, 
jalec, k i bo iznašal neuteme- S tem nakazujemo, da smo 
ljene pripombe, poučen o de- organizacija aktivnih in od-
janskeim stanju. Vsako dru
gačno reševanje te proble
matike bi bilo v nasprotju z 
našimi načeli neposrednega 
upravljanja. 

Vrnimo se k vprašanju ure
janja odnosov v kolektivu. 
Načelo decentralizacije izva
jamo v smeri sprostitve pro
izvajalcev. Da sami urejajo 
medsebojne odnose in da ves 
kolektiv na osnovi zdravih 
socialističnih odnosov usmer
ja svojo dejavnost. Naša za
vestna akcija naj bo usmer
jena v odpravo delitve na 
organizacije, organe, obrato-

gov orni h d ruž b en c - p o-l i t i eni h 
delavcev, da je mesto nas 
komuni st o v tam, k j er se 
ustvarja i n gospodari, tam, 
kjer se odloča o ustvarjanju 
i n delitvi dohodka ter ostalih 
družbenih dobrin. 

Vprašujem se, kako bomo 
v bodoče vrednotili našo de
javnost. To bomo lahko oce
ni l i po tem, koliko bomo po
menila i n kakšen vpliv bomo 
imeli komunisti med kolekti
vom, koliko bomo sposobni 
vsklajevati vsakdanje prak
tično delovanje v kolektivu 
z osnovnimi tezami progra-

vodstva itd. Z decenlralizaci- ma Zveze komunistov Jugo-
jo, to je vkl jučevanjem vseh slavije. To pomeni, da bomo 

K j e j e d o d a t n i proračunski p r i s p e v e k ? 
č l a n i našega kolektiva so že' večkra t javno vprašal i , 

zakaj j i m nihče ne pove, v kakšne namene uporabljamo 
dodatni p ro računsk i prispevek, k i je b i l letos povišan na 
2,25 % od skupnega bruto dohodka. To n i majhen denar, 
zato upravičeno sprašuje jo , zakaj smo ga oziroma v kak
šne namene ga bomo uporabili , želeli b i , da b i kdo obiskal 
seje njihovih zborov ekonomskih enot, da b i se lahko 
točno in jasno pomenili o vseh vprašanj ih , k i zanimajo 
tako naš celotni kolektiv kot komuno, da b i p r i reševanju 
le-teh še laže sodelovali. 

Planinsko d ruš tvo Jesenice potrebuje za pobiranje 
č lanar ine in naroči la za Planinski vestnlk inkasante na 
terenu Plavž, Središče — Ukova in Stara Sava — Pod-
mežakla . 

Prijave oddajte v pisarni PD Jesenice v domu T V D 
Partizan. Uradne ure so v ponedeljkih, sredah fn pet
kih popoldan; ob torkih, če t r tk ih in sobotah dopoldan. 
Tam lahko dobite tudi podrobne informacije. 

Upokojenci, izkoristite ugodno pr i ložnost . 

Planinsko d ruš tvo Jesenice 

proizvajalcev v družbeno 
dele, moramo odpraviti raz
like, k i na žalost še obstoja
jo in ustvarili celovitost ko
lektiva, k i bo sposoben reše 
vati vsa aktualna vprašanja , 
med katera spadajo tudi: 

— zavestna disciplina. 
— povečanje produktivno

sti dela na osnovi zavestne 
dejavnosti proizvajalcev, 

— povečana zavestna odgo
vornost vodilnih tovarišev 
pri organizaciji dela, 

— usmerjanje kolektivov 
ekonomskih enot na reševa
nje problemov znotraj E E i n 
ne iskanje vzrokov za slab
še uspehe zunaj njihovih 
enot. 

Naš cilj je, da vkl jučujemo 
In izpopolnjujemo z novimi 
proizvajalci upravljanje, da 
vedno večji krog 1 j udi od
loča, da ima vsak pravico 
povedati svoje mnenje i n 
stališče. K e r vkl jučujemo v 
naš družbeni sistem vedno 
več upravljavcev, k i vsak po 
svoje postavljajo vprašan ja 

6 svojim znanjem dosegli, da 
se bodo vsi proizvajalci, k i 
so nosilci i n izvajalci našega 
družbenega razvoja, zavze

mali za naprednejša In naj
boljša stališča. 

Tone Jasni č 

ni« ekonomisti, k i so iz na
štetih razlogov zapustili pod
jetje in v drugih podjetjih 
zasedli odgovorne položaje 
(celo vodilne), k i j ih tudi 
uspešno opravljajo. 

Ne smemo misliti, da velika 
večina gospodarskih organi
zacij zaposluje ekonomiste iz 
humanih ali socialnih, tem
več iz praktičnih razlogov. 
Dobro se zavedajo, da od 
splošnega nivoja izobrazbe v 
podjetju bistveno zavisi pro
duktivnost dela. Železarna 
Jesenice še ni na tako visoki 
razvojni stopnji kot druga 
podjetja, zato pač ne čuti, 
nujne potrebe po strokovnja
kih te vrste. Zato se ne 
trudi, da bi zaposlila čim več 
ekonomistov, vodi celo poli
tiko zapostavljanja ekonomi
stov in j ih takorekoč s i l i . da 
zapuščajo podjetje. Zakaj je 
diplomirani ekonomist v Že
lezarni Jesenice manj vreden 
kot v drugih podjetjih? 

Vs e kaže, da zapuščanje 
ekonomistov ne gane nikogar 
v pod j e t j u, ker še n i h če nI 
poizkusil ta problem rešiti. 
Vse pripombe in upravičene 
zahteve ekonomistov so bile 
zaman. Zato se ne smemo 
čuditi, če bodo ekonomisti še 
odha j al i v d ru ga podjetja, 
podjetja, k i dobro vedo, kakš
na je vloga diplomiranega 
ekonomista v socialističnem 
gospodarstvu. 

Ivan Kopriva 
diplomirani ekonomist 

i 

Ali je taka objestnost, pa čeprav se je zgodilo to v pustnlU 
dneh, dovoljena? Kako lep primer naše kulturel 

Zakaj diplomirani 
ekonomisti zapuščaj o 

naše podjetje? 



Pravkar je ugasnila jutranjica in mesec," podoben 
ledeni plošči, plava samoten po nebu. 

Ura se trga od ure, partizanskega taborišča pa nikjer. 
•"•Desno moramo,« pravi komandant. 
Zavili so desno. 
Ne štejejo okostenelih bukev in igličastih smrek; kdo 

ve koliko že so jih pustili za seboj. O bližini taborišča pa 
nobenega znaka. 

Glad j ih žene naprej. 
Nove okostenele bukve, igličaste smreke in tu in tam 

nizki krivenčasti borovci — v iha rn ik i . . . 
Poseke in planjavice . . . 
In zopet drevje . . . 
-Kmalu bomo tam,« pravi komandant; njegov glas je 

šibak od utrujenosti. 
Kmalu, kmalu, kmalu . . . 
Partizanska tolažba v težkih trenutkih. 
Kmalu . . . kmalu . . . kmalu bo svoboda. 2e četrto leto 

»•kmalu-«. 
Daljav do cilja ne merijo na ure in kilometre. Merijo 

jih s »kmalu«. 
Vse je »kmalu«. 
»Kmalu« je prehodno taborišče, kjer se bodo vsaj za 

silo najedli, si utešili glad in si nabrali novih moči. 
Besedilo »kmalu« zma izgovarjati tudi Anglež John, ki se 

je s pomočjo neke Rosite, aktivistke v Celovcu, rešil 
nemškega ujetništva in k i je že nekaj tednov med njimi. 
Tudd John Cowley ve za partizanski pomen besedice 
»kmalu«; 

»kmalu« so dolge ure do cilja . . . 
»kmalu« so neskončne strmine, k i j ih morajo pre

magati . . . 

Miha Klinar ' 2 

»kmalu« so dolgi kilometri valovitih gorskih planot . . . 
»kmalu« je vse 

Se partizansko hrepenenje po svobodi, po miru, še 
hrepenenje, ta večni partizanski spremljevalec, je »kmalu«. 

»Kmalu« je partizanelki sinonim za svobodo, ki je za
menjal podoben določnejši sinonim »čez dva meseca«, k i 
so ga partizani uporabljali v prvih dveh letih boja, a so 
ga zaradi dolge vojne rabili vse bolj poredkoma, dasi bi 
bil v tem času, ko se je bližala vojna h koncu, verjetnejši 
kakor včasih. A kdo more točno uganiti, kdaj je bo 
konec? Morda čez dva, tri, pet, šest ali še več mesecev, 
toda celo leto prav gotovo ne bo več trajala, saj je padel 
že Beograd, samo na jugoslovanskih bojiščih sta dve 
pravi fronti, v Sremu in v Dalmaciji poleg številnih ob
sežnih osvobojenih ozemelj, kjer gospodari ljudska oblast. 
Kljub vsemu pa je vseeno, če napoveduješ konec vojne, 
zmago in svobodo s »kmalu«. In prav tako je ta besedica 
prikladnejša za označitev dolgih in utrujajočih partizan
skih poti kakor tisti »dve uri«, ki se navadno raztegneta 
v pol dneva ali pa še več. Zato je bila zdaj šestim pre-
stradanim in izčrpanim partizanom, med katerimi.je b i l 
tudi Anglež John Cowley, iščočim že dolge ure prehodno 
partizansko taborišče, daljava do njega samo »kmalu« in 
»kmalu« je bila hrana, k i so upali, da jo bodo v prehod
nem taborišču dobili, 

Kmaiu . . . k m a l u . . . k m a l u . . . so škripale v snegu 
stopinje. 

»Se dobrih sto metrov,« je rekel komandant. 
Končno! »Kmalu« je dobil določnejšo obliko. 
Koraki so hitreje puščali drevje za seboj in prodirali 

v gozd. K r i je živahneje zakrožila po žilah. Smrečje je 
bilo vedno bolj gosto, dokler se ni odgrnilo kakor zelena 
zavesa. 

Komandant je obstal in pobledel. Obstal je negibno 
kakor okamenel. In obstali so partizani, bledi, kakor 
skupina, k i bi jo iz belega kamna izklesal k i p a r . . . 
Prehodnega partizanskega taborišča ni bilo več. Razde
jano je bilo. 

Molče so stali in gledali razdejanje. Razbite posode 
so ležale na steptanem snegu. Sledovi razdejanja niso 
bili starL Morda teden? Morda le nekaj dni? Morda celo 
komaj dan? Kdo bi natančno vede l . . . 

Vprašujoče so se zazrli v komandanta. Odmaknil je oči; 
v pogledih borcev je čutil očitek, zakaj j ih je vodil ure 
in ure pa valovitem gorskem svetu, kjer niso našli 
nikogar in ničesar, samo razdejanje. V teh dolgih urah 
bi mogli biti že v Radovni, kjer bi j im dobri ljudje 
postregli takor takrat, ko eo šli na Koroško. 

»Kdo bi mislil, da je bila hajka tudi na Mežakli,« je 
rekel kakor v opravičilo. 

Nihče mu ni odgovoril; bili so preutrujeni. Breme 
gladu in naporne poti j ih je težilo; pridružila se mu je 
še teža občutja ob pogledu na razdejanje, da je postalo 
še težje. Brez povelja so se zleknili po poležanem smrečju. 

(Nadaljevanje prihod- ;:č) 

Delavsko kulturno društvo 
»Vujo Banjanin« Železarne 
Sjsak, ki je gostovalo na Je
senicah predlanskim, je po
vabilo jeseniške Svobodaše 
na povratno gostovanje. Ko
morni zbor, vokalni kvintet, 
solisti opernih arij in instru
mentalni kvartet so se na go
stovanje temeljito pripravili. 

Z avtobusom podjetja »Av-
toservis« Jesenice je odpoto
vala 3. marca ob 12. uri sku
pina 59 kulturnikov in pri
spela v Sisak ob 18,30 uri. Ob 
19. uri je že imela nastop v 
tamkajšnji kino dvorani, ki 
ima 750 sedežev. Množica že-
lezarjev iz Siska je z godbo 
na čelu sprejela jeseniške že-
lezarje Svobodaše in nato na
polnila veliko dvorano. Za 
začetek so predstavili Jeseni
čani lepote Gorenjske z barv
nimi diapozitivi. Sledil je na
stop komornega zbora, k i je 
zapel osem narodnih, pred
vsem slovenskih pesmi in 
operne arije, k i sta jih zapela 
solista Rina Brunova in A n 
drej Kosem. Komorni zbor je 

zapel še osem pesmi tujih na
rodov in zaključil prvi del 
programa z zboroma iz Ver
dijeve opere »Nabucco« in 
Smetanove opere »Prodana 
nevesta«. Med izrednim 
aplavzom se je predsednica 
R K U D »Vujo Banjanin«, tov. 
Dragica Stanojevič, zahvalila 
za gostovanje, čestitala k v i 
soki kvalitetni ravr.i kultur
ne dejavnosti na Jesenicah in 
podčrtala važnost izmenjave 
gostovanj dveh železarskih 
kulturnih društev. V imenu 
gostov se je zahvalil tajnik 
jeseniške Svobode in izročil 
kulturnim delavcem Železar
ne Sisak spominsko darilo. V 
drugem delu je ansambel na
rodnih plesov zaplesal najprej 
»Srbijo«. V odmoru pa so na
stopili kvintet in instrumen
talni trio. Večer je bil zaklju
čen z »Gorenjskimi plesi-. 
Viharno navdušenje je naj
lepši dokaz, da so jeseniški 
Svcbodaši z večerom povsem 
uspeli in da so bili deležni 
priznanja, kakršnega niso pri
čakovali. 

Ansambel narodnih pesmi in 
glasbe, Orce Nikolov'na Jesenicah 

DPD Svoboda »Tone čufar« na Jesenicah Ima tudi 
letos v svojem programu vrsto koncertov in prireditev. 
Vabilu jeseniške Svobode se je odzval tudi ansambel 
narodnih pesmi in glasbe »Orce Nikolov« iz Skopja, 
ki je prav v teh dneh na turneji po Jugoslaviji. Pred 
prihodom na Jesenice Je gostoval v Krapenskih topli
cah. Murski Soboti in Mariboru, v prihodnjih dneh pa 
se bo predstavil še v Postojni, Ljubljani in drugod. 

V torek, 13. marca, je ansambel »Orce Nikolov«, k i 
ga sestavljajo tudi člani RTV Skopja, izvajal svoj kon
cert v dvorani čufarjevega gledališča na Jesenicah. 
Program je bi l zelo kvaliteten, gostje pa so s solistič
nimi in zborovskimi točkami navdušili člane železar
skega kolektiva, k i so doma iz drugih bratskih republik. 

V nedeljo popoldne pa so 
gostovali v Petrinju v dvora
ni, k i sprejme okrog 500 po
slušalcev in je bila povsem 
polna. Zaradi boljše akustike 
so na drugem koncertu glas
bene točke še lepše izpadle In 
še bolj navdušile občinstvo, 
med katerimi je bilo precej 
glasbenih pedagogov, prosvet
nih delavcev in dijakov. 

Srečni nad uspehom, utr
ditvijo tovarištva z železarji 
iz Siska, so po krajšem dru
žabnem večeru jeseniški že
lezarji odpotovali domov. V 
Siek.il pa so si ogledali žele
zarno, mesto, Titov muzej in 
mesto Petrinje z raznimi za
nimivostmi. V nepozabnem 
spominu pa jim bo ostalo tu
di gostoljubje Hrvatov, k i so 
v resnici poskrbeli, da je od
nesla celotna skupina tako iz 
Siska kot iz Petrin j a najlep
še vtise. DPD »Svoboda Je
senice« je z gostovanjem v 
Sisku in Petrinju častno za
stopala ne le svoje društvo, 
marveč tudi Železarno Jese
nice in Jesenice kot take. Na
vsezadnje tako tesnih stikov 
s kulturniki Železarne Sisak 
bo nedvomno pripomoglo le 
boljši kulturni dejavnosti v 
obeh industrijskih krajih, pa 
tudi k utrditvi delavske in s 
tem politične zavesti, k i je za 
dvig naše industrije vedno 
bolj potrebna. 

Polde Ulaga 

Javornik II izobražuje 
(Nadaljevanje z 6. strani) 

tor. Pr i predavatelju se to 
odraža v njegovem razpolože
nju, sugestivnih vprašanjih, 
njegovem odnosu do tečajni
ka. Težko je tudi sestaviti to
liko enakovrednih vprašanj in 
tečajniki pred izpraševalcem 
niso v enakem položaju. Ne
kateri tudi zaradi treme ne 
morejo povedati vsega, kar 
znajo. Vsi ti pogoji vplivajo 
na oceno, zato je ta pogosto 
nerealna. 

Pr i ocenjevanju s testi pa 
vsi tečajniki odgovarjajo pod 
enakimi pogoji. 

Tast znanja pa ima tudi sla
be strani, k i so v tem, da ne 
poda globine tečaj ni ko veg a 
znanja. Velik nedostatek, zla
sti alternativnega testa je v 

tem, da je pri popolnem ne-f 
znanju še vedno 50% verjet-f 
nost, da bo kandidat zadel f 
pravi odgovor. Pr i ostalih te-1 

stih je možnost pravilnega1 

zadetka manjša. Ta pomanj-' 
kljivost tosta znanja je pa ( 

izenačena s tem, da pri te-( 

stih uporabimo več vprašanj* 
in zajamemo ključne proble-'. 
me obravnavane snovi. Ce te-', 
čajnik obvlada ključne pro-' ( 

bleme, lahko predpostavimo,'. 
da je s snovjo seznanjen. 

Z rezultatom testov znanja1, 
je ocenjen tečajnik in preda-* 
vatelj. Testi povedo preda
vatelju, katera poglavja obr 
ravnavane snovi je podal pre
malo izčrpno. Zato so testi 
znanja pomembni tudi za 
redne šole. 

ing. Valentin Crv J 

Zabeleženo! 
Na tem mestu bi rad opo

zoril sodelavce železarne, da 
pri današnji stopnji razvo a 
delavskega samoupravljana 
vemo, kaj kdo lahko deta, 
kaj pa ne sme. Dogajajo pa 
se stvari, ki nimajo nič 
skupnega z našo ureditvijo. 

Navedel bi primer, ki -e 
• je zgodil J. 3. 1962. Obrat 
visoke peči obnavlja pisarni
ške prostore ter demontira 
in odstranjuje razne predme
te, katere pa nameravajo po
novno vgraditi. Zaradi po
manjkanja prostora v stavbi 
le-te odlaga okrog stavbe* 
Jako so demontirali radia
torje za ogrevanje ter fih 
dali h kavperjem. Dobil pa 
se je tovariš, ki je te radia
torje odpeljal neznanokam. 
Smatram, da moramo pri 
tem, ko nabiramo razni ma
terial za svojo lastno potre
bo, gledati na to, ali ga 
železarna res ne potrebue 
več in šele potem ga lahko 
vzamemo. Pri tem pa ne 
smemo pozabiti, da je v vsa
kem obratu nekdo, ki mora 
dovoliti, da tak predmet 
lahko odkupimo na mali 
prodaji. 

Stane Torkar 
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Zakaj povišana postrežnina? 
Zaradi spremenjenih pred

pisov, ki zadevajo tudi gostin
ske gospodarske organizacije 
(prenehanje pavšala, zvišani 
prometni davek), bo nujno 
potrebno dobro pregledati 
•vse možnosti za znižanje last
nih stroškov in tako ustvariti 
potrebna sredstva za osebne 
dohodke in sklade. Zaostriti 
bo treba kriterij plačevanja 
po učinku po delovnih me
stih (solidna in hitra postrež
ba). Predvsem strokovna, 
praktična usposobljenost bo 
prav v novih posroii>i orišla 
zelo do izraza. Povišati bo 
treba ceno hrane za zaposle
ne delavce in uslužbence, ali 

Z A H V A L A 

Ob prerani izgubi- drage 
Žene, mame i n , stare mame 

M A R I J E B R E G A N T O V E 

se najtopleje zahvaljujemo 
vsem, k i so jo spremili na 
zadnji poti v prerani grob. 
Posebno zahvalo dolgujemo 
dr. Jensterlu za lajšanje trp
ljenja v času. njene bolezni. 

. Prav tako se zahvaljujemo 
družinam Turšič in Bolka ter 
sostanovalcem, k i so nam v 
dneh težke izgube pomagali. 
Iskrena hvala tudi daroval
cem vencev in šopkov ter še 
posebej kolektivu »AGRA-
KIA« Kranj za vence. 

Žalujoči: mož Matevž, 
hči Mara z družino, sin 
Janez z ženo Zinko, sin 
Matko in ostalo sorod
stvo. 

pa to ugodnost sploh ukiniti. 
Skratka, pred kolektivom je 
odgovorna naloga, da po
drobno analizira vse stroške 
in sprejme potrebne ukrepe 
(omejitev potovanj, štednja i 
pri gorivu, toku itd.). L e . go
spodarsko organizacije, k i so 
skrbno proučile vsa ta vpra
šanja, bodo zmogle prebro
diti težave, k i se porajajo 
prav zdaj ob prehodu na po
slovanje po čistem ekonom
skem računu. 

Nepravilno je, da so ne
katera podjetja brez posveta 
z zbornico in družbenimi or
gani (Svetom za turizem) 
povišale pcstrežnino od 10 na 
15 %. Predpis odredbe o 
uvedbi postrežnine (Uradni 
list F L R J št. 15/61) sicer 
predvideva, da lahko znaša 
stopnja od 5 do 15%, toda 
hkrati predvideva, da mora 
višina postrežnine biti od
visna od kvalitete storitev oz. 
uslug. Za razmere v naših 
gostinskih obratih bi zado
stovala stopnja 10%. Ce pod
jetje dvigne stopnjo, mora to 
opravičiti z boljšo organiza
cijo dela, kakovostjo uslug, 
večjim asortdmanom in bolj
šim počutjem gostov. Ne
opravičljivo je prevaliti vse 

breme, ki ga prinašajo pred' 

piši in sam razvoj enostavno 
na potrošnika, ne da bi ko
lektiv karkoli tudi sam storil. 

O problemih v gostinstvu 
bo v naslednjih dneh raz
pravljal Svet za turizem, ki 
bo sprejel ustrezna priporo
čila. Zaželjeno bi bUo, da j i h 
gostinska podjetja sprejmejo 
in se po njih ravnajo. 

MAGIČNI K V A D R A T 
Vodoravno in navpično: 1. 

strast, 2. trener, 3. Rebeka, 
4. anemik, 5. sekira, 6. trakar. 

Bralce prosimo, da nam 
oprostijo neljubo napako, da 
smo p r i križanki v 10. šte
v i l k i ' objavili neustrezen lik. 

REŠITEV N A G R A D N E 
KRIŽANKE 
Vodoravno: 1. okras, 6. god

ba, 11. upravni odbor, 13. 
stik, 14. Erna,- ,15. S(imon) 
G(regorčič), 16. Tam, 17. vžig, 
18. sto, 19. A n i , 20. len, 21. 
slon, 22. TNT, 24. karmin, 26. 
ara, 28. tok, 29. Slavka, 32. 
dan, 34. šlef|, 35. ulj, 37. ras, 
39. K A C , 40. smet, 41. sig, 
42. ov, 43. Main, 44. otva, 45. 
delavski svet, 48. Anita, 49. 
Anton. 

Navpično: 36. J(anez) T(rdi-
na). 

IZID ŽREBANJA N A G R A D N E KRIŽANKE 
V ponedeljek, 12. marca, je v uredništvu Zelezarja 

posebna kccnasija izžrebala srečne nagrajence. Id so 
poslali rešitev zadnje nagradne križanke. Prejeti smo 
324 rešitev, nagrajeni pa so bi l i : 1000 dinarjev prejme 
Rado Golba, delovodja plavž, 1500 dinarjev Kati Vogrič, 
uslužbenka OTK, tri nagrade po 1000 dinarjev pa prej
mejo Gabrijel Povšin, bolničar na rešilni postaji Javor-
nik, Stane Luznar, delovodja v jeklovleku in Mara 
Aleš, bolničarka na rešilni, postaji, na Javorndku. 
30. navpično, smo priznavali rešitve z -komis« ali »ku-
mis«. Bralce pa. prosimo, da nam to oprostijo. 

Nagrajence prosimo, da dvignejo nagrade osebno 
v blagajni Železarne Jesenice in j i m Čestitamo! 
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r i ž a n k a 
Vodoravno: 1. martinarskl 

izdelek, 6. razn.erje, 11. od
delek v sklopu livarne, 13. 
tuje moško ime (jugoslovan
ski politični delavec Ljubčov), 
14. vrsta kazni, 15. število 
16. vas blizu Ljubljane, 17. 
stik, 18. nasičen, 19. angleško 
svetlo pivo, 20. oarva kože, 
polt, 21. slonovi čekani, 22. 
žensko ime, 24. kemična spo
jina, 26. okrajšano žensko 
ime, 28. nenadna smrt, 29. 
visoke vitke zgradbe, 32. roj
stna hiša, domačija, 34. ro
parski napad, 35. ime igralke 
Gardner, 37. loščilo, 39. za
ščitnik, domačega ognjišča pri 
starih Rimljanih, 40. časovni 
prislov, 41. oddelek rimske 
konjenice, 42. simbol za lahko 
kovino, 43. Perzija, 44. mu
slimanski" duhovnik, 45. se
stava,, zgradba, 48. posredo
vati, 49. družbena igra. 

Navpično: 1. jeseniški > 
volucionar in prvoborec, 2. 
odpravnik, 3. krajevni ljudski 
odbor, 4. italijanski spolnik, 
5. ostanek pri lupljenju, 6. 
omot, zaščitna prevleka, 7. 
poklon, 8. okrajšava za na

rodno republiko, 9. znameniti, 
ameriški dramatik, 10. zna
meniti italijanski slikar, 11.' 
gozdna poseka, 12. pravoslav
na venska podoba, 17. okraj
šava za starejši, 18. vrsta 
zdravila — mamilo, 21. nad
ležna žuželka, 23. najmanjši 
delec snovi, 25. okrajšava za 
humanitarno organizacijo, 27. 
začetnici slovenskega sklada
telja, 29,- alpska smučarska 
disciplina, 30: ranocelnik, pa-
dar, 31. znani slovenski leta
lec, po katerem se imenuje 
ljubljansko društvo, 33. drža
va v Azij i , 34. železniške 
kompozicije, 36. medmet, 38. 
pritok Volge, 40. podzemske 
živali, 43. otok v srednjem 
Jadranu, 44. mlada kravica, 
46. nikalnica, 47. prejšnja 
kratica Zveze komunistov. 

REŠITEV KRIŽANKE 
IZ 10. ŠTEVILKE 
Vodoravno: 1. južirta, -e-j 

6. udav, 7. kn, 16. ais, 11. lakj 
13. rt, 14. ogovor, 16. vr, 17. 
FBI, 18. lan, 20. i j , 21. Eden, 
-k-, 23. kangla. 

• Ob Dnevu žena 
Praznik žena samo za nekatera * 

Miiiimiin 
a 

Na predvečer mednarodnega praznika žena so 
KO SZDL z Jesenic organizirali proslavo v čufarjevem 
gledališču. Govoru predsednika ObLO Jesenice, tov. Franca 
Trevna, je sledila družinska komedija »Zakonski vrtiljak«. 
S predstavo so bili obiskovalci zelo zadovoljni. 

8. marca so se skoraj v vseh naših podjetjih in usta
novah spomnili pomembnega praznika in v ta namen orga
nizirali proslave in pogostitve žena. Te proslave so organi
zirale sindikalne organizacije, v bolnici pa so povabili k 
proslavi tudi pacientke. 

V nekaterih obratih naše železarne so se na prazno
vanje skrbno pripravili. To velja predvsem za mardnarno, 
šamotarno, predelovalne obrate, mehanično delavnico, 
kadrovski sektor in ŽIC. Proslave so organizirali sindikalni 
odbori, obratovodstva ali pa sami sodelavci* Žal smo imeli 
v železarni tudi takšne obrate in oddelke, ki so ob medna

rodnem Dnevu žena na svoje sodelavke skoraj pozabili. 
Naj povemo še to, da med temi obrati najdemo prav tiste, 
ki imajo v svoji sredi zaposlenih največ žena. Našim so
delavkam v teh obratih še danes ni jasno, kje tiči vzrok 
tako "majhni pozornosti. V nekaterih obratih so si iz za 
drege pomagali s tem, da so na oglasno desko pritrdili 
kolektivno čestitko. Spet v nekem drugem obratu je moj
ster reševal zadevo z lizikami, v nekem drugem oddelku 
pa so svetovali ženskam, naj sestavijo delegacijo, ki naj 
svojega šefa povprašajo, kako je s praznovanjem njihovega 
praznika. 

Ali ni čudno, da ljudje sicer zelo dobro vedo, kdaj 
praznujemo novo leto, 1. maj in druge praznike, toda po-
zabijajo pa na Dan žena, ki je praznik življenjskih družic; 
sodelavk, žena in mater. Za vse mogoče praznike in pro
slave denarna sredstva imamo, toda za dostojno prazno
vanje Dneva žena jih pa ni. Ob zaključku samo eno vpra
šanje : »Ali je res prispevek žene, sodelavke, tako skromen 
v skupni proizvodnji, da celo pozabimo na njihov praznik?« 

u:::!:nillllii,;;i,,:iili!!Hlillillll||||illiiil||||||||N IIIUIIUIUIUIIM^ 
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(Nadaljevanje s 1. strani) 
zunaj njega. Dogaja se, da v 
ekonomskih enotah zelo vel i 
ko govorimo o pravilni i n 
pravični delitvi osebnega do
hodka, medtem ko -pogosto 
zanemarjamo vprašanje go
spodarjenja, perspektive pod* 
jetja al i ekonomske enote, 
rekonstrukcije in komunal

nih vprašanj . Zdi' se nam, da 
nismo v celoti dojeli našega 
družbenega procesa, torej je 
utemeljena naša prejšnja tr
ditev, da je vprašanje pre
obrazbe ljudi proces, k i zah
teva veliko sistematičnega 
dela. Naloga komunistov in 
Vseh subjektivnih stil je pred
vsem, da usmerjamo proces k 
osvobajanju človeka starih 
mišljenj , torej v demokrati
zacijo družbenega življenja. 

Da bomo sposobni reševati 
probleme, težave in pomanj
kljivosti v našem sistemu de
centralizacije, se moramo tu
di sami vzgajati v dobre go
spodarje. Že5imo osvetliti 
napako, k i smo jo naredili v 
prvi fazi decentralizacije. 
K e r smo želeli čimprej izve
sti decentralizacijo, formira
ti organe delavskega samo
upravljanja v ekonomskih 
enotah' in zato, da bi ti orga
ni razpolagali z materialni* 
mi sredstvi, smo nehote 
vso razpravo gospodarjenja 
usmerili le na formiranje 
sredstev za osebne dohodke. 
Tako smo zavedli kolektiv, 
da je razpravljal le o delit
v i , manj pa je razmišljal o 
naeinu gospodarjenja. Torej 
napako smo naredili, ker smo 
urejali le delitev, namesto 

da bi bolj-* poudarili gospo
darjenje. Seveda moramo 
upoštevati nekaj objektivnih 
težav, k i so vplivale na to, da 
ni bilo mogoče že takoj pre
nesti vseh skladov na eko
nomske enote in je zato v 

pristojnosti ekonomskih enot 
le sklad za osebne dohodke* 
Zato ni slučajen pojav, da v 
ekonomskih enotah razprav
ljajo le o delitvi i n višini 
osebnega dohodka, zelo malo 
pa o potrebi po dobrem go
spodarjenju i n o elementih 
za formiranje sredstev. 

To nam narekuje, da mo
ramo vključita proizvajalce v 
stvarno gospodarjenje. Skr
beti moramo, da dobijo eko
nomske enote večji vpliv na 
ostale elemente gospodarje
nja. Zato naj bo dohodek 
ekonomske enote merilo za 
čisti dohodek i n s tem za 
osebni dohodek. V istem od
nosu, kot je podjetje do 
družbe, naj bo ekonomska 
enota do podjetja. V pretek
lem letu z decentralizacijo 
nismo uspeli tega uredita, če
prav smo smatrali kot po
goj za dobro gospodarjenje. 
Uspeli nismo zaradi tega, ker 
nismo imeli potrebnih ana
liz, izdelanih meril in krite
rijev. Nismo se hoteli zado
voljiti s tem, da centralno 
formirana sredstva delimo po 
nekih "ključih na ekonomske 
enote. K e r smo bi l i mnenja, 
da bistvo ni v tem, da se ta
ka sredstva dajejo v uprav-
lanje, temveč v tem* da omo
gočimo E E ugotavljanje do
hodka v odvisnosti do reali
zacije, od uspeha proizvajal
cev pri ustvarjanju. Da na
redim o korak naprej v tej 
smeri, moramo že sprejeti 
pravilnik o delitvi čistega 
dohodka v tem letu dosledno 
izvajati i n dopolnjevati tako, 
da v začetku 1963. leta pre
nesemo nalogo dejanskega 
ugotavljanja gospodarskih 
uspehov na ekonomske eno
te. 

, P r i vsem tem se moramo 
vprašati , kakšna je naloga 
nas članov Zveze komunistov 

pri reševanju tega In ostalih 
vprašanj . Navedli smo že, da 
so V I . i n V I L kongres Zveze 
komunistov Jugoslavije in 
III. plenum dali poglobljeno 
vsebino delu Z K . Vendar 
večkrat zaradi naše togosti 
i n zastarelih oblik delovanja 
tega hote ali nehote ne ra
zumemo. Gre za naslednje: 
Na današnji stopnji razvoja 
socialistične demokracije smo 
Člani Zveze komunistov, ozi
roma je Zveza komunistov 
vedno manj faktor oblasti, 
zato pa je vedno bolj faktor 
oblikovanja socialistične za
vesti; to pomeni, da se osvo
bajamo operativnih nalog, k i 
smo j i h včasih imeli . Posta-, 
jamo faktor oblikovanja so
cialistične zavesta ne samo 
nas samih, temveč vseh pro
izvajalcev. 

Tone Jasnič 

I T A L I J A - Železarno v 
Skednju p r i Trstu, k i je. v 
I 1960 izdelala 136.000 ton kok
sa, 169.000 ton grodlja* 47.000 
ton jekla in 49.000 ton valja
nih izdelkov i n sicer debele 
pločevine, bodo v bodoče pre
usmerili na izdelovanje -d-
lja i n kokil . S predvideno 
rekonstrukcijo bo lahko iz 
delala v letu 1965 280.000 ton 
koksa, 380.000 ton grodlja in 
80.000 ton kokil . 

ŠVEDSKA - Švedski rud
nik i železne rude so b i l i p r i 
siljeni zaradi močne medna
rodne konkurence na tržišču 
znižati v letu 1962 ceno tej 
železarski surovi rti za 6 od
stotkov. 

V E L I K A B R I T A N I J A - Za
radi pomanjkanja naročil se 
je situacija v britanski žele
zarski industrij i v zadnjem 
času še poslabšala. Medtem 

A V T O B U S 
se je prevrnil 

Tik pred zaključkom re
dakcije današnje številke 
smo zvedeli za prometno ne
srečo, k i -se je zgodila v sre
do 14. marca okrog 5. ure 
zjutraj na cesti I. reda pri 
Koroški Be l i . 

Po podatkih, k i smo j ih 
prejeli na kraju nesreče, je 
vzrok tej prometni nesreči 
spet poledenela cesta, tako da 
je avtobus v ovinku močno 
zaneslo, nato pa se je pre
vrni l . 

Po doslej znanih podatkih 
je bilo v avtobusu poleg šo
ferja i n sprevodnika še se
dem potnikov. Šofer avtobu
sa, k i je b i l last podjetja 
Transturist iz Škofje Loke, 

Nande Balon, je bal mrtev ta
koj, dva potnika pa sta bi la 
lažje poškodovana. Sreča v 
nesreči je bila, da se avtobus 
ni prevrnil nekaj metrov 
prej in bi lahko zdrknil pre
ko mostu v potok Belo i n bi 
bilo tako število žrtev še 
večje. 

2 E L E Z A R , tednik - izdaja: 
Železarna Jesenice — glavni 
in odgovorni urednik Remigij 
Noč — ureja redakcijski od
bor. Rokopisov in fotografij 
ne vračamo. Naslov: Uredni
štvo »Železarn, Železarna Je
senice, telefon št. 394, - Tisk 
CP »Gorenjski tisk-« v Kranju 

ko so bile kapacitete jeklarn 
v I. polletju leta 1961 izko
riščene 90 odstotno, je ta od
stotek padel v II. polletju 
najprej na 80 odstotkov i n 
proti koncu leta celo na 70 
odstotkov. Tudi v letošnj em 
letu izgledi niso najboljši i n 
po vsej verjetnosti proizvod
nja jekla v tej državi v l e 
tu 1962 ne bo prekoračila 22 
milijonov ton. 

Z D A — Po ameriških po
datkih je svetovna proizvod
nja jekla narasla od leta 1959 
do leta 1961 skoraj za še en
k ra t V letu 1950 je bila 204 
milijone ton, v letu 1961 pa 
399 milijonov ton jekla. 

Trojna zmaga 
naših strelcev 

V nedeljo 11. marca je bi'a 
na Javorniku okrajno strel
sko prvenstvo z zračno puško.' 
Nastopale so petčlanske mla
dinske i n pionirske ekipe ter 
posamezniki. Sodelovali so vsi 
občinsk|>strelski odbori, velik 
favorit za prvo mesto pa je 
bila tudi. ekipa iz Kranja. 

Pričakovali srtM% da bo" bor
ba za prvo mesto huda. Prvo 
mesto je osvojil Janez Otr in 
s 360 krogi od 400 možnih^ 
dobro pa so se odrezali tudi 
mladinci in naši najmlajši 
strelci. Se nekaj boljših re
zultatov s tega tekmovanja} 

1. mesto sta dosegli ml a-, 
dinska in pionirska ekipa Je-' 
senic; med posameznimi ml a-' 
dinci je b i l 1. Janez Otrin,, 
2. Edi Dobrave, 3. Franc B i z 
jak — vsi Občinski strelski 
odbor Jesenice. Med pionirji 
je zmagal Marjan Fon, ObSO 
Radovljica, drugi je bil F ran
ci "Koder iz Stražišča, tretja 
pa Jana Bučar z-Jesenic. 

Jože Kra l j • 

Ali so norme v današnjem 
obračunskem sistemu 

Vprašanje delovnih norm predstavlja navadno 
eno najbolj občutljivih točk dnevnega reda na 
raznih sestankih po obratih. Je pa tudi razum
ljivo, saj je to-vprašanje tesno povezano z delav
čevim zaslužkom. Vendar pa gre na r a č u n norm 
mnogo preveč neupravičenih očitkov. Kjerkol i 
kaj zaškriplje, so navadno krive norme in seveda 
tudi tisti, k i te norme določajo. Naprej nihče ne 
raziskuje. Stvar pa le ni tako preprosta. Potre
ben je nekoliko globlji vpogled v celotno proble
matiko, da lahko pravilno ocenimo norme in 
njih pomen. Vidimo pa, da ravno tega pozna
vanja manjka, ne samo p r i direktno prizadetih, 
to je delavcih, k i delajo po normah, temveč tudi 
pa vodilnem osebju. Postavlja se že celo vpra
šanje, al i naj b i bile norme sploh Še potrebne, 
ali n i to morda že preživela stvar; Za vsaj ne
koliko boljše razumevanje si na kratko oglejmo 
glavne značilnosii in pomen norm za našo pro
izvodnjo. 

V načelu predstavlja norma tisto količino sto
ritve v časovni enoti, k i jo delavec lahko doseže 
pr i polnem izkoriščanju razpoložljive kapacitete 
•davnega mesta ob svojem normalnem fizičnem 
naporu. ' v '* 

Razpoložljivo kapaciteto polno izkoristimo 
takrat, kadar iz -'delovnega procesa izločimo po 
možnosti vse objektivne ovire, k i negativno vpli
vajo na sam proces, ali pa j i h vsaj znižamo na 
najmanjšo možno mero. Stroj mora bit i v do
brem stanju, obratovati mora s predpisano hi
trostjo, uporabljati je treba odgovarjajoče orodje. 
Razumljivo je, da v normi ne moremo upošte
vati raznih neupravičenih zastojev. 

Pri vsem tem pa se zahteva od delavca samo 
normalni fizični napor, torej tak napor, kakrš
nega bo ta lahko vzdržal daljše obdobje brez 
kakršnikoli kvarnih .posledic za svoje zdravje. 
Kdaj je delavec normalno fizično, obremenjen 
z delom, bo razsodil normirec na podlim lastnih 
izkustev, ker mora bi,ti sam dober praktik. Oce
njevalni čut pa se da po posebni metodi vež-
banja tudi znatno zaostriti. Zato pa je v teku 
časovne Študije brez pomena kakr šnd^TO/" .^^ 
merno zavlačevanje al i pa tudi nasprotfflS^^te«^^ 
prekomerno hlastanje pr i delu, kar se. včasiK 
tudi dogaja. Dejanski fizični tempo dela se mora 
s primerno storitveno stopnjo vedno izenačiti 

normalnemu delu. Pravilo normalnega fizičnega 
napora- pr i delu velja seveda le načelno i n vo 
p r i popolnem fizičnem delu. Dejansko pa mora
mo v stremljenju.za napredkom Čimbolj izloče
vati fizično delo Iz delovnega procesa in ga 
nadomeščat i z umskim delom. 

Tako imamo za določanje norm kar precej 
eksaktne kriterije in mora dobro izvežban nor
mirec zadeti zelo blizu teoretične točnosti . Po
udariti pa je treba, da velja tako postavljena 
norma le za delovne pogoje, ob katerih je b i l a 
izvedena časovna študija. Vsaka sprememba de
lovnih pogojev, bodisi z rekonstrukcijo delovnih 
naprav ali s spremembo tehnološkega postopka, 
mora imeti za posledico spremembo norme. N i 
kakor pa ne smemo smatrati to kot zaostritev 
norme. Z dvigom proizvodne kapacitete delovnega 
mesta je prejšnja normalna storitev sama od 
sebe padla pod normalo. K o pa smo nato zvišali 
nosmo, smo samo storilnost spet spravili na 
nieno normalno višino. Samb tako se lahko 
objektivno tolmači popravljanje norm. V vsa
kem primeru je le normalna fizična in umska 
obremenitev delavca merilo realne norme. 

Trditve o strogih normah potekajo torej 
lahko samo iz nerazumevanja pravega bistva 
norm. .Neka norma je bi la sicer lahko zvišana, 
pa ni zato prav nič bolj stroga, kot je bila stara 
norma v prejšnjih delovnih pogojih. 

Vloga komunistov pri neposredni delitvi dohodka 


