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P R E D VOL 
v nove samoupravne organe 

V aprila bomo voli l i Cen
tralni delavski svet i n delav
ske svete ter upravne odbo
re ekonomskih enot. Burno 
spreminjanje material, osnov, 
kakor družbenih odnosov v 
naši družbi, postavlja pred 
kolektive za naslednje ob
dobje posebno odgovorne na
loge, k i j ih bodo morali sa
moupravni organi reševati . 
Vse bolj dosledno uveljavlja
nje naravnih ekonomskih za
konov v okviru planskih pro-
porcev v našem gospodar
stvu, k i so zlasti v preteklem 
letu z uvajanjem novega go
spodarskega sistema dobili 
pomembno osnovo, zahtevajo 
od gospodarskih organizacij 
samostojnega i n smotrnega 
gospodarjenja. Ne gre za to, 
tla samoupravni o r g a n r v ' Ž e 
lezarni niso do sedaj dobro 
delali, vendar sta letni kon
ferenci sindikalne organiza
cije i n Z K nakazali vrsto sla
bosti, k i j i h bomo morali od
straniti« Decentralizacija i n 
neposredno upravljanje za
htevata temeljito analizo vlo
ge predstavniških organov 
upravljanja v našem kolekti
vu, kakor tudi spremenjenih 
pogojev dela. Predvsem se 
moramo zavedati, da decen
tralizacija podjetja na manj
še ekonomske enote še ne 
pomeni decentraliziranega 
gospodarjenja, ampak bo to 
proces, k i mora to leto do
biti svoje trdne temelje, ker 
je nadaljnje uspešno delo 
odvisno od skupnega priza
devanja celotnega kolektiva. 
— Lanskoletne izkušnje nas 
učijo, da opravičevanje ne
uspehov z objektivnimi teža
vami kole&tivu ne prinaša 
koristi in bo treba resneje 
zadeti iskati notranje, še ne
izkoriščene rezerve, če noče
mo presenečenj. Za neuspe
he i n napake ni dovolj, da 
iščemo krivca med posamez
nik i , ampak bodo morali 
prav samoupravni organi 
prevzeti odgovornost, da se 
napake in neuspehi ne bodo 
pojavljali. S tem pa prevze
majo organi upravljanja od
govorno nalogo, k i od njiho
vih članov ne bo zahtevala 
samo volje za sodelovanje, 
ampak vse bolj temeljito 
znanje iz gospodarstva. — V 
Železarni ne gre saino za re
ševanje posameznih nalog, 
ampak moramo ustvariti si

stem, k i bo omogočal še hi 

trejši napredek tako v go
spodarjenju kot v družbenih 
odnosih. 

Zbori E E kot najvišji or
gan upravljanja v E E mora
jo postati nosdld demokrat ič
nega reševanja vprašanj v 
EE i n istočasno tudi prizade
vanj za čaim boljše gospodar
jenje. Ce bodo kolektivi vseh' 
31 E E resnično stremeli za 
večjim gospodarskim uspe
hom, potem je tudi zagotov
ljen uspeh podjetja kot celo
te. To pa hkrati pomeni več
j i dohodek, s tem večji čisti 
dohodek i n osebne prejem
ke. Toda to bomo dosegli le, 
če bodo na sejah zborov E E 
sodelovali-vsi in aktivno po

magali iskati takih rešitev, 
k i bodo zagotavljale uspešno 
gospodarjenje. K o bodo E E 
dobile v samostojno uprav
ljanje vse elemente gospo
darjenja, bedo skupna priza
devanja vodstev E E i n ko
lektivov lahko Še v večji 
meri prišla do izraza. L j u 
dem, k i pojmujejo neposred
no upravljanje kot pravico 
do /samovolje, je potrebno 
povedati, da nimajo pravice 
sami nastopati, da pojmuje
mo pod neposrednim uprav
ljanjem sodelovanje na sejah 
zborov EE« 

Delavski sveti i n upravni 
odbori E E bodo z uveljavlja-

(Dalje na 12. strani) 

K l jub temu, da nam je v 
letu 1961 pr i povečani odpre-
mi blaga uspelo znižati etoj-
nitno pr i nakladanju proti 
letu 1960 za okrog 7,8 od
stotka, je Čedalje bolj po
gosto slišati : »Kako izboljša
t i odpremo blaga?« Prav go
tovo vsi vemo, da j e odpre-
ma blaga po železnici še ne
zadovoljiva. Posledica tega 
je, da vagoni čestokrat zapa
dejo v srtojnino. Toda zakaj? 
Pomanjkljivo organizirana 

od prem a, pravijo eni,* drugi 
zopet — ozko grlo promet. 
Pravilen odgovor na to vpra
šanje so dali odpremniki sa
mi . 

Da bi odstranili težave, k i 
so še pri odpremi blaga, je 
b i l na predlog komercialne
ga sektorja sklican 28. 3. 1962 
sestanek vseh cdpremnikov 
železarne skupno z vodstvom 
transportnega i n prometnega 
oddelka ter špedicije. Raz
prava je pokazala, da so 
vzroki v pomanjkanju delav
cev za nakladanje, premajh
nih kapacitetah skladišč i n 
nepravočasni dostavi praznih 
voz na nakladalna mesta. To 
velja, zlasti za odprte vozove. 
P r i tem je treba takoj ome
nit i , da prometni oddelek pri 
tem n i n ič kriv, ker dostav
lja vozove, M so b i l i razlože
ni Šele po 6 .uri zjutraj in bi 
sicer zapadli v stojnino. Ta
ko se zgodi, da dobi cevarna 
prazno vozove šele ob •« u r i 

al i še kasneje. Če vemo, da 
je izvoz ob 13. uri , je jasno, 
da v tem kratkem času n i 
mogoče vozov naložiti i n pra
vočasno dostaviti odtpremne 
dokumente. 

Toda tudi vozove, k i so bi
l i dostavljeni v nočnih urah, 
v nekaterih obratih začnejo 
nakladati šele po 9. ur i , ker 

(Dalje na 2. strani) 

DRAGI N A S V O D I T E L J 
TOVARIŠ TITO! 
Najboljšim željam vsega 

delovnega ljudstva k Tvoje
m u 70. rojstnemu dnevu se 

-pridružujejo tud i ' prebivalci 
in pripadniki JLA iz območja 
Karavank. 

Pozdravi, k i TI j i h pošilja
mo, so Še en izraz naše vda
nosti in tople ljubezni do Te
be, izraz naših želja, da b i še 

.dolgo živel in vodil naše na
rode. - Zagotavljamo T i , da 
bomo vselej zastavili vse sile, 
da bi razvijali revolucionarno 
delo naših narodov in naše 
Z K , v katero s i vtkal vse svo
je bogastvo In ustvarjalno 
Življenje« 

Vse naše želje se- zlivajo v 
eno samo: Naj T i bo srečen 
rojstni dan in dolgo življenje, 
ljubljeni tovariš Tito! 

Prebivalci 
Javorniškega rovta 

D R A G I TOVARIŠ TITO! 

Prebivalci Rateč T i poši
ljamo, tovariš Tito, tudi to
krat najprisrčnejše čestitke, 
k i so izraz naših želja, da bi 
še dolgo živel In vodil naše 
n arode v am agovitem boju 
za socializem. 

Tvoj rojstni dan, dan- naše 
mladosti, ima Čedalje večjo 
vrednost i n lepoto, ker je 
praznovanje obeleženo s sto
ritvami i n vzpenom vseh 
ustvarjalnih sil naše svobod
ne socialistične skupnosti. V 
družbi, v kateri ljudje. sami 
odločajo o svoji usodi, da'e 
Tvoje sporočalo o človeku 
kot največji vrednosti socia
lizma nove plodove i n se če
dalje bolj Široko ter dosled
no uporablja. 

.Prežeti smo s toplo Željo, 
da b i se vse Tvoje zamisli 
še popolneje izpolnile v sre
čo Haših, narodov i n za na
daljnji vzpon socialistične" 
Jugoslavije. 

Tovariš Tito, vodi nas na
prej v srečnejšo prihodnost! 

Prebivalci Rateč 

Tov. Ludvik Zajc je že lani 
nosil štafetno palico' 

D R A G I TOVARIŠ TITO! 
Prebivalci partizanske va* 

sice Radovne z radostjo pr i 
čakujemo Tvoj 70. rojstni 
dan in T i pošiljamo najpri
srčnejše čestitke z vročimi 
željami, da bi Še.dolgo vrsto 
let vodil našo domovino. 
. Nikdar ne bomo dopust.li, 

p.Tvoj- ponos in ponos 
naših narodov karkoli skali
lo. B i l i smo in ostali bomo 
najzvestejši pobudniki naša 
borbene- i n revolucionarne 
tradicije i n ustvarjalci s reč
nejše in boljše prihodnosti 
za vse nove rodove naše ve« 
like socialistične domovine. 

Zato so pozdravi, k i T i j i h 
pošiljamo, navdahnjeni s po
nosom na prehojeno pot in s 
pripravljenostjo, da vztraja
mo na njej do konca. 

" Prebivalci 
Rad ovne pri Bledu 

Ob vedno večjem uvozu surovin je tudi vedno več težav s pravočasnim razkladanjem i n 
nakladanjem železniških vagonov. Ce se vagon 1 zadržuje več kot osem ur v naši Žele* 

zami, moramo plačati železnici stojnino ' ~" " * ' ~"" HI 

Na pot je odšla 
Štafeta mladosti 

Boljša organizacija 
— manjše siojnine 



K A N D I D A T I 
za nov C e n t r a l n i 

de lavski svet - r 

V petek, 13. aprila, bomo i z v u i l i nov Centralni de
lavski svet ter samoupravne organe v ekonomskih 
enotah. Izvršni odbor sindikalne organizacije predlaga 
za nov Centralni delavski svet naslednje kandidate: 

1. VOLIŠČE - V I S O K E P E C I 
1. Stane Torfcar, 2. Angel 2n"daršič — voli se 2 f 

Člana. I 
2. VOLIŠČE - M A R T I N A R N A 
1. Rade S ima kič, 2. Pavle Celarc, 3. Mara Kelbl , 

4. Franc Zgane, 5. Karel ing. Ravnik — voli se 3 člane. 
3. VOLIŠČE - E L E K T R O PEČ 
1. Franc Legat, 2. Janez Treven — voli se 1 Člana. 
4. VOLIŠČE - S A M O T A R N A 

I. Evgen Taler — voli se 1 člana. 
5. VOLIŠČE - L I V A R N E 
1. Anton Strajnar, 2. Stanko Potočnik — voli se 

1 člana. 
6. i n 7. VOLIŠČE - J A V O R N I K I 
1. Naz i l Ljuta, 2. Vlado Jurčič, 3. Cvetko Praprotnik 
volijo se 3 člani. 
8. VOLIŠČE - J A V O R N I K II 
1. Zdenko Bradaškija, 2. Albin Dremelj, 3. Ferdo 

Lukek, 4. Aleksander ing. Kavčič — voli se 2 člana. 
9. VOLIŠČE - V A L J A R N A 2400 
I. Rado Pintar, 2. Martin 2vab — voli se 2 člana. 
10. VOLIŠČE - ŽIČNA V A L J A R N A 
1. Zdravko Čufar, 2. Matija Kajfež, 3. Alojz Škedclj 

m voli ee 1 člana. 
11. VOLIŠČE - J E K L O V L E K 
1. Berti Brun — voli se 1 člana. 
12. VOLIŠČE - J A V O R N I K IV 
1. Franc Pogačnik — voli se 1 člana. 
13. VOLIŠČE - S T R U G A R N A V A L J E V 
1. Branko Petek — voli se 1 člana. 
14. VOLIŠČE - H L A D N A V A L J A R N A IN ZlČARNA 
1. Franc ing. Babšek, 2. Stanko Poteč, 3. Janez Leš

nik, 4. Stane Kliček — voli se 3 člane. 
15. VOLIŠČE - C E V A R N A 
1. Lojze Likovic — voli se 1 člana. 
16. VOLIŠČE — 2 E B L J A R N A 
1. Jože Terčač — vol i se 1 člana. 
17. VOLIŠČE - E L E K T R O D N I O D D E L E K 
1. Franc Tersoglav, 2. Erika D rožnik — voli se 1 

člana. 
18. V O L I L N A E N O T A - MEHANIČNA D E L A V N I C A 
1. Janko Justin, 2. Alojz ŠuštaršiČ, 3. Jože Kl inar , 
4. Alojz Anderle — vol i se 1 člana. 
19. V O L I L N A E N O T A ~ K O N S T R U K C I J S K A 

D E L A V N I C A 
1. Jože Makovec, 2. Zvone Ažman — vol i se 1 člana. 
20. VOLIŠČE - E L E K T R O D E L A V N I C A 
1. Anton Pirrfar, 2. Janez Stenovec — voli se 1 člana. 
21. VOLIŠČE - G R A D B E N I O D D E L E K 
1. Teodor Okrožni k, 2. Franc Osenk — vol i se 2 

dana. 

22. VOLIŠČE - P R O M E T 
1. Mirko Kalan, 2. Franc Lah — voli se 2 člana. 
23. VOLIŠČE - T R A N S P O R T 

- 1. Simon Turšič — voli se 1 člana. :'yv-
24. VOLIŠČE - J A V O R N I K III 
1. Franc A r h , 2. M i l a n Stare - vol i ee 2 člana. 
25. VOLIŠČE - E L E K T R O I N T O P L O T N A 

E N E R G I J A 
1. Marjan Kumer, 2. Matevž Bizjak — voli se 1 Slana. 
26. VOLIŠČE - P L I N S K A I N V O D N A E N E R G I J A 
1. Jul i j Špringer — vol i se 1 člana. 
27. VOLIŠČE - P L I N S K I G E N E R A T O R J I 
1. Janez Bregarot — vol i se 1 člana. 
28. VOLIŠČE - E N E R G E T S K O GOSPODARSTVO 
1. Ivan Bizjak — vol i se 1 člana. 
29. VOLIŠČE - P R O J E K T I V N I BIRO 
1. Peter ing. Kune — voli se 1 člana. 
30. VOLIŠČE - O T K * ! 
1. M i l a n Doma k — vol i se 1 člana. 
31. VOLIŠČE — K O M U N A L N I O D D E L E K 
1. Stevo Davidovič, 2. Ivan Dakskofler, 3. Zofka 

Vilfan — vol i se 2 člana. 
32. VOLIŠČE - U P R A V N E SLUŽBE 
1. Ivo Sčavničar, 2. Zofka Godler, 3. Zdravko Po

gačnik - vo l i se 3 člane. 

ako izboljšati transport apna? 
Najtežji transportni pro

blem za jeklamo predstavlja 
prevoz apna od Kresnic do 
j eklarne. Letno k o 1 iči no 13 
tisoč 875 ion v Kresnicah na* 
klada j o ročno v zaprte vozo
ve. P r i jeMarni i o apno zo
pet razkladamo ročno na 
trak in v silos. Potem gre 
apno zopet iz silosa na trak 
in v zaboje, k i j i h žerjav 
prenese pred S M peči na po
lice i n iz polic v mulde* Pfci 
tem s i lahko mislimo, koliko 
faz premikanja i n preklada
nja opravi žgano apno, pre
den pride v S M peč. V siles 
lahko vskladiščimo največ do 
4 vagone apna. Zaradi tega 
večkrat ©togi tudi 10 vagonov 
apna n ©razloženega. Vel ik i 
stroški so p r i stojnini, saj 
je znašala v letu 1961 — 13 
milijonov 861.040 din, v letu 
1962 pa bo mnogo večja. A p 
no razklada pr i nas dnevno 
šeM delavcev in v Kresnicah 
12 delavcev. To delo smatra 
mo kot najtežje in plačuje 
mo 30 odstotkov otežkočene-
ga dodatka. Skupni manipu
lativni stroški znašajo pr i 
bližno 40 milijonov dinarjev 
letno. 

Ta problem bomo rešili na 
dokaj nenavaden način, k i 
menda ni znan in tudi n i 
kjer v uporabi. Apno bomo 
prevažali v takozvanih box 
paletah. To so zaboji jekle«-
ne konstrukcije v izmerah 
1200 X 800 X 1000, opremlje
ne z nožicami. Vsaka box 
paleta bo nosila 835 kg apna. 
V enem vagonu bo 16 do 18 
teh box palet. Za enakomer
no kroženje bomo rabili 144 
box palet. Od tega j ih bo 48 
na Jesenicah, 48 na poti i n 
48 v Kresnicah. Prevoz raču
namo en dan. 

V Kresnicah bo odpadlo 
sočno delo. Delavci bodo na
kladali vagone z navadnimi 
ročnimi viličarji i n bo voz 
naložen v približno 30 minu
tah. N a Jesenicah bomo raz
kladali apno z ročnimi i n 
motornimi viličarji v poseb
nem skladišču na haldi, a l i 
pa takoj" iz vagona na pre-

na, ker ne bo več manipula-' 
cij z apnom i n nezdravega 
prašenja okolice. 

Idejni projeikti so izdelani. 
Stroškovna analiza kaže oko-: 
l i 30 milijonov prihranka let
no, k i se deli na transport 
i n jeklamo. Stroški gradnje 
in uvedbe boxev b i znašali 
12,500.000 d i n a r j a Ce vza-

Tudi to vmesno prekladanje apna bo odpadlo in S M peči 
bodo dobile mnogo manj škodljivega prahu, ne bomo pa 
potrebovali tudi dragih silo sov 

vTačalno napravo. S prevra-
čalne naprave bomo žgano 
apno stresali v mulde, zabo
je ali ladje. To bo velika i z 
boljšava, ker bodo odpadli 
fizični delavci, zaloge bodo 
konstantne, inventurno sta
nje vedno točno, ne bo stoj
nin, apno bomo pretresali sa
mo dvakrat namesto" sedem
krat, S M peči bodo dobile 
mnogo manj škodljivega ap-
nenega prahu in ne bomo 
potrebovali dragih silosov. — 
Tudi j eklarna bo zs 3©^(8|u. 

Transport apna bodo uredili. Sedanji način povzroča 
mnogo stojnin, poleg tega pa ga morajo sedemkrat pre
kladati i n je to obenem težko in nezdravo delo. Po novem 
načinu bodo apno prevažali direktno iz Kresnic v box 

pastah . . 

memo v po štev življenjsko 
dobo teh naprav, bodo zna
šali stroški le 2,300.000 din 
letno. 

Tozadevna tehniška reš i 
tev mehanizacije prevoza ap
na z box paletami bo p r v i 
poizkus v Železarni Jeseni
ce, k i nam bo pokazal tudi 
nadaljnje možnosti mehani
zacije prevoza ostalih podob
nih surovim. — Niko Bernard 

Boljša 
organizacija 
— manpe 

stojnine 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

nakladajo vozove delavci iz 
produkcije. Zaradi majhn h 
kapacitet skladišč blago r.e 
morejo vedno adjustirati, 
stehtati itd. pred naklada
njem, kar je tudi vzrok, da 
vagoni niso pravočasno nalo
ženi. Težave so tudi v tem* ' 
ker so odpremna skladišča na 
raznih mestih v podjetju, od-
preme pa brez mehaniztcijii 
nakladalnih naprav t v d i na 
morejo izboljšati. Me: m. da 
ni naključje, da so razm ra 
takšne i n da o tem neradi 
govorimo. Razveseljivo je. 'a 
odpremniki za te težave c!o-
bro vedo in j i h s tesnim so
delovanjem z ostalo odprem-
no službo sproti odstranjuje
mo. Taki sestanki bodo v bo
doče redno vsakega 10. v me
secu. Bi lo je tudi predlaga
no, da tudi prometni oddelek 
organizira take sestanke za 
vse razkladalce železniških 
vagonov, ker le v skupnera 
prizadevanju lahko probleme 
uspešno rešujemo. Sklepi, k i 
so b i l i sprejeti, bodo prav go
tovo pozitivno vpl ival i na h i 
t re jše nakla^-nje voz in zni
žanje nastalih stojnin. 

Peter Gasar 



a v o r n i k 
Rekordi v marcu 

]' J E K L O V L E K 
Z dobro organizacijo dela 

ter vzorno delovno disciplino 
fio v jetklovleku dosegli me
sečno proizvodnjo 518 ton. 
Ta uspeh je vezji od prej
šnjega rekorda za 15 ton. V 
minulem mesecu so v jeklo-
vleku odpremili 511 ton vseh 
vrst izdelkov, kar je v da
našnj ih razmerah še najbolj 
važno. Oba rekorda, tako 
proizvodni kot pri odprem i , 
GO dosegli tako, da so zasle
dovali dnevno izpolnjevanje 
proizvodnega načrta m okr-
beii tudi za presežek. Dnev
no proizvodnjo so imeli pla
nirano v teži 17 ton, dosegli 
pa so jo z 19 tonami in to pri 
ist ih delovnih pogojih, kot so 
j i h imeli v prejšnjih mese
cih. 

J A V O R N I K II 
Tudi v obratu Javornik II 

so v marcu dosegli novo re
kordno proizvodnjo 4373 ton. 
Omenjeno količino proizvod
nje so v marcu pripravili za 
prodajo, oziroma odpremo. 
Zadnji rekord pr i proizvod
nj i tanke pločevine so dose
g l i v dec. 1960, ko so izdela
l i 4363 ton pločevine. Tako 
je rekord, k i so ga dosegli v 
marcu, v primerjavi z rekor-

dom v decembru 19G0, večji 
za 10 ton. 

Prvič, odkar obratuje po~ 
oinkovalnica tanke pločevi

ne, so ¥ tem oddelku dosegli 
več kot 1000 ton proizvodnje. 
Dosedanja naj večja proiz
vodnja pocinkane pločevine 
je znašala 972 ton, v marcu 
pa so izdelali 1085 ton po
cinkane pločevine. Oba re
korda v obratu Javornik II 
sta bila dosežena 6 prizade
vanjem celotnega kolektiva. 

E L E K T R O P E C 
Največjo proizvodnjo do

slej so dosegli tudi na elek-
tropeči. V marcu so izdelali 
1324 ton elektrojekla, a l i 36 
ton več, kot je bila doseda
nja rekordna številka. Brez 
dvoma so bi l i tako uspešni 
le ob skrbnem prizadevanju 
celotnega kolektiva. 

M A R T I N A K N A 
Ob obratovanju s Šestimi 

pečmi in v 31 dneh pomeni 
29.840 ton v marcu proizve
denega jekla rekordno proiz
vodnjo, in.lep uspeh celotne
ga kolektiva. 

Vsem za uspehe v m srcu 
iskreno čestitamo in želimo, 
da bi b i l i tudi v bodoče tako 
prizadevni. 

* ± 9*. 

£ V minulem tednu se je se-
f stal DS EE Javornik II k 9. 
i redni seji. Člani DS so na tej 
f seji obravnavali vprašanja* 

k i se nanašajo na ustvarja
nje osebnega dohodka, med
tem ko so na prejšnjih sejah 
bolj pogosto govorili o delit
vi osebnega dohodka* 

V razpravi je bilo naniza
nih več problemov, k i j ih 
morajo v kolektivu rešiti s 
skupnimi močmi. Po mnenju 
članov DS bo treba v valjar-
n i tanke pločevine zaostriti 
boj proti neproduktivni m 
naduram in zmanjšati odmo

re med delovnim časom. — 
Zmanjšanje odmero v bodo 
izvedli le z izboljšanjem de
lovnih pogojev i n pri dose
danji obremenitvi Človeka 
na delovnem mestu. 

Precejšen problem, vsaj 
kar se tiče nadurnega dela, 
predstavlja menjava valjev 
na progi, k i jo opravijo ob 
nedeljah. Med tednom n. pr. 
tako meniavo opravijo v Ča
su ene ali dveh ur, ob nede
ljah pa za reparaturno delo 
potrebujejo precej več ur. — 
Drug tak problem, &i v pre
cejšnji meri vpliva na 

Vzdrževalcem - povprečje valjarn 
V prihodnjem tednu bo na 

dnevnem redu seje Z E E 
vzdrževanje Javornik tudi 
problem nagrajevanja. Ob 
ukinitvi nagrajevanja posa
meznih—-delovnih skupin s 
pogodbenim-stanjem so vzdr
ževalci na Javomiku ostali 
brez prave stimulacije. Za
radi tega bo na seji Z E E 
obravnavan predlog, da bi* 
vzdrževalci dobili povprečje 
valjam. Predlog utemeljujejo 
s tem, da okvare na strojnih 
napravah v valjarnah zahte
vajo takojšnjo inver venci jo, 
ne glede na to, ali je bilo 
naročilo, oziroma delovni na
log, žež žpžredhodno zistav-
ljeno. E E vzdrževanje Ja
vornik opravlja 70 odstotkov 
svojih del za potrebe va-

28. zasedanje Cenîralnegfe DS 
Poleg že objavljenih skle

pov 28. zasedanja CDS želi
mo bralce seznaniti še z ne
katerimi sklepi tega zaseda
nja, ' k i je trajalo dva dni. 

r. 
CDS je razpravljal o giba

nju osebnih dohodkov v letu 
1961 in na predlog Komisije 
zn nagrajevanje sprejel na-
B"- ~ ^nje sklepe: 

'% formiranje mase osebnih 
dohodkov- glede na zasedbo 
delovnih mest se v bodoče v 
O T K in komunalnem oddelku 
izračunava na enak način, kot 
v ostalih E E upravnih služb. 

2. v pravilnik za dodatke 
zaradi otežkočene^a dela se 
vnose: 

delo pri peči za spajkanje 
v s.rugarhi valjev 50 odstot
no zaradi temperature. 

3. komisija za spremljanje 
nagrajevanja po enoti izdelka 
mora obdelati vložene pred
loge Javornika II, toplotne 
energije in valjarne 2400 kot 
izstooajoče primere. 

4. ta komisija naj analizira 
tudi prekoračitve nadurnega 
dela v vzdrževalnih obratih 
i n predlaga rešitev, kdo naj 
nosi povečanje osebnih do
hodkov zara>di nadurnega de
la, k i občutno zmanjša na
grajevanje po enoti izdelka. 

5. mesečna poročila p dose
ženem odstotku gibljivega de
la morajo prikazovati ločeno, 
kakšen odstotek je dosežen 
in kakšen odstotek izplačan. 

Iz tega bo "razvidno, katere 
E E in koliko odvajajo v svoj 
rezervni sklad. 

6. predloženo analizo naj 
dobijo v razpravo obrati. K o 
misija za nagrajevanje bo 
zbrala pripombe in predlaga
la CDS dodatne sklepe glede 
nagrajevanja. 

II. s 

CDS je razpravljal tudi o 
zvišanju in znižanju materi
alnih stroškov. Poročilo je iz
delano tako, da je upoštevana 
razdelitev rezervnih skladov 
grup obratov in inventurni 
.viški. oziroma ' manjki. CDS 
priporoča vsem EE, k i so zv i 
šanj e dosegle, da ta sredstva 
odvedejo v svoje rezervne 
sklade. 

III. 
V nadaljevanju zasedanja je 

CDS potrdil zaključni račun 
obratne ambulante in potrdil 
delitev doseženega dohodka 
v višini 37,086.837 din in s i 
cer: ,, ' m -

za osebne dohodke 35,243.483 
din, 

za rezervni sklad 870.752 
din, 

za sklad skupne porabe 
972.892 din. 

IV. 
CDS je sklenil, da se komu

nalni oddelek ..naše Železarne 
registrira pr i Okrožnem go
spodarskem sodišču v Ljub
ljani kot samostojni gostinski 
obrat Železarne. A k t o usta
novitvi tega gostinskega obra
ta se glasi: 

1. gostinski obrat »Zelezar« 
pri Železarni Jesenice. 

2. poslovni predmet gostin
skega obrata obsega uprav
ljanje in vzdrževanje sam
skih i n počitniških domov ter 
urejanje poslovnih prostorov 
Z J , s t režba s toplimi i n mrz
l imi jedili za člane kolektiva 
Z J i n točenje alkoholnih" in 
brezalkoholnih pijač. 

3. stalna sredstva obsega
jo: osnovna i n obratna sred
stva. Stalna sredstva, s kate
rimi upravlja gostinski obrat, 
so osnovna sredstva^ v višini 
276,566.556 din in -obra tna 
sredstva v višini 21,351.527 
din. 

4. Šef gostinskega obrata je 
Jože Frece, k i v okviru po
slovnega predmeta podpisuje 
za obrat vse listine denarnega 
i n materialnega značaja ter 
listine za vknjiževanje v po
slovne knjige. 

5. UO podjetja bo nadzoro
val delo šefa gostinskega 
obrata glede priprav za zače
tek dela samostojnega gostin
skega obrata. 

6. ustanovitelj gostinskega 
obrata je Železarna Jesenice. 

7. člani kolektiva novousta
novljenega obrata bodo d 6 P 
konstituiranja prejemali do
hodke po veljavnem pravilni
ku o formiranju i n delit v i 
osebnih dohodkov Železarno 
Jesenice. 

8. gostinski obrat se mora 
konstituirati do 15. maja. 

ljarn, 20 odstotkov pa za de
la na remontih in samo 10 
odstotkov za vzdrževanje 
lastnih delavnic ter obratov, 
k i neposredno vzdržujejo tu
di valjamo (generatorji, k i -
sikarna itd.). O seji Z E E bo
mo poročali v eni od prihod
njih številk. 

B R A D A V Z C A S T A PLOČE
V I N A , NOV I Z D E L E K 
V A L J A R N E 1300 
V ponedeljek 2. aprila so 

v valj a m i tanke pločevine 
napravili prve poizkuse za 
proizvodnjo bradavieasie plo
čevine. Doslej so izdelovali 
rebrasio pločevino, vendar 
je pri naših kupcih večje 
povpraševanje po bradaviča-
sti pločevini, k i so Jo uva
žali tudi iz inozemstva. 
. Za proizvodnjo te ploče

vine so potrebni drugačni va
lj i . Napravo, s katero se lah
ko izdelujejo ustrezni valji, 
pa sta izdelala tov. Jurij 

Dolenc, delovodja v strugar-
ni valjev in tov. Jože Urh iz 
mehanične delavnice na Je
senicah. 

ustvarjanje dohodka, je se* 
veda izmeček« Ta gre večkrat 
na račun napak v martinar-
ni, na seji pa so sklenili, da 
bodo to vprašanje zaostrili, 
predvsem kar se tiče valjaVH 
skih napak in sploh napak, 
ki j ih napravijo med lehno* 
loškim postopkom v obratu. 
V zadnjem času je odstotek 
izmečka precej visok in ga 
bo po mnenju članov DS tre
ba nujno zmanjšati. To velja 
tudi za štednjo s surovinami 
in raznim materialom. Še 
vedno se dogajajo primeri, 
da ta ali oni delavec ne iz-« 
ključi električnega toka, 'če
prav stroj ne obratuje. 

Tudi zaščitna sredstva, k i 
se Jih poslužujejo delavci v 
obratu Javornik II, so več« 
krat problematična. Usnjeno 
rokavice, s katerimi se de
lavci obvarujejo pred urezi 
zarodi ostre pločevine, so 
slabe kvalitete, zato j ih tudi 
veliko potrošijo. To velja 
tudi za lesene cokle, Id so 
precej drage. V obratu pred-« 
lagajo, da bi HTV oddelek v 
naši železarni poskrbel : a 
zamenjavo cokel s čevlji* 
Predlog je umesten zaradi 
tega, ker bi r c zmanjšala po
raba zaščitnih sredstev in bi 
zato tudi potrebovali m:p.j 
finanionih sredstev. 

Iz tega je razvidno, da so 
Člani DS EE posvetili naj ved 
pozornosti ekonomika, to je 
boljšemu gospodarjenju v 
obratu, k i je tesno povezana 
tudi z ustvarjanjem osebn h 
dohodkov. 

Ob zaključku 00 analizirali 
tudi proizvoda« Uspehe, k i 
so j ih dosegla v minulem ob* 
dobju, razpravljali pa so tu
di o pomanjkanju žveplene 
kisline in cinka in imajo 
prav zaradi tega precej za« 
ostanka prt proizvodnji de* 
kapfrane in dinamo plode* 
vrne. 

Rek&nstrakeijaka deía na A peči v martinarnd napredujejo 
BO predvidenem načrtu j 



O'delu in problemih 
• Male prodaje 

Vse ekonomske enote več 
aH manj opisujejo svoje pro-

. bleme in uspehe v *»-2elezar-
ju-«, o Mal i prodaji pa je bilo 
do danes zelo malo napisane-

. ga. 
Mnogokrat premišljamo, 

kako bi v prodajnih dnevih 
* odpravili vrsto — takozvani 

rep. Vendar način poslovanja 
onemogoča, da bi uslužbenca 

' prodajala vsak s svojim'blo-
- kom, mnogokrat pa tudi kup

ci sami zadržujejo poslova-
' nje. Največ časa pa nam vza

mejo telefonski razgovori v 
Času prodaje, k i so dolgovez
ni i n vedno informativnega 
značaja, čeprav smo s poslo
vanjem Male prodaje sezna
ni l i vse člane kolektiva s pis
menimi navodili po obratih i n 
obvestilom v lanski 25. š te
v i l k i »Zelezarja«. 

Zato prosimo v bodoče ves 
kolektiv za razumevanje. Tež
ko nam je v enem samem 
dnevu neštetokrat ponoviti 
besede: »Vsak član nagega 
kolektiva je po sklepu CDS 
i n UO upravičen enkrat letno 
preko Male prodaje odkupiti 
db 10 kg odpadnega jekla in 
do 10 kg odpadnih, nesort i ra
nih žičn :kov, za količino od 
10 do 50 kg mora predložiti 
potrdilo stanovanjske skup
nosti oz. Krajevnega odbora 
SZDL, od 50 kg naprej pa 
gradbeno dovoljenje in potr
dilo občinskega odseka za g-> 
spodarstvo, v kolikor n i tr 
material zajet v načrtu sa 
me m. 

Ker smo hoteli zajeziti div 
je nabiranje odpadnega ma 
teriala po tovarni iti to na; 
več med delovnim časorr 
smo sporazumno z nadzorn 
službo uvedli dovolilnice. To 
da tudi ta ukrep ni povsem 
zadovoljil, saj so ljudje, ko m 
na visokih pečeh podirali ka
min, dobesedno drug drugemu 
kradli material iz rok. , 

Menim tudi, da oenilna ko
misija največkrat ni korektno 
ocenj evala gradivo. Zadnje 
čase je stanje znatna boljše, 
ker ne ocenjuje več po denar
ni, temveč po odstotni vred

nosti, kar je pokazalo, da je 
najnižja cena za m 3 odpadne
ga lesa 1000 din in ne 200 
din, kot se je do sedaj zgo
dilo. 

K o se šele začne šuiljati, da 
bodo ta al i oni objekt podrli, 
že dežujejo na Malo prodajo 
prošnje z vseh strani. -

Prednost pr i odkupu odpad
nega gradiva (les, zidna i n 
strešna opeka, fajančni izdel
k i itd.) imajo individualni 
graditelji hiš i n gradbene za
druge. Zaradi tega prosimo 
vse člane kolektiva, da to 
upoštevajo. Za vsako vloženo 
prošnjo, ko bo rešena, bomo 
pismeno obvestili prosilca, 
zato naj ne hodijo spraševat 
l$ji$aalo prodajo, še manj naj 
pa iščejo telefonskih informa
cij, Ce boste to upoštevali, 
boste na Mal i prodaji prej 
prišli na vrsto i n lepše ter 
bolj kulturno postreženi. 

Opozarjamo tudi, da je tre
ba imsti za vse gradivo, k i ga 
nameravate odkupiti iz kate
regakoli obrata, dobavnico, k i 
jo običajno izdajajo obratu! 
asistenti za vzdrževanje. Gra
divo, k i ga lahko dvignete v 
skladišču Male prodaje (od
padne žičnike, pocinkane ce
vi itd.), pa ne izdajamo na 
dobavnice, temveč na tovar
niške oz. upokojenske izkaz* 

Kl jub temu, da smo na Je
senicah in na Javorniku uved
l i delovni čas za stranke v 
dopoldanskih i n popoldan
skih urah, se še vedno zgodi, 
da ljudje prihajajo na Malo 
prodajo med delovnim časom. 
Prav tako posamezniki drug 
drugemu posojajo tovarniške 
izkaznice. K o zahtevamo 
osebno izkaznico, se izgovar
jajo, da je nimajo p r i sebi. 

Zato opozarjamo vse, ki 
prihajajo k nam med delov
nim časom, al i se preoblečejc 
a l i posLuŽijo tovarniške izkaz
nice, da j i h bomo v bodoč> 
prijavili nadzorni službi. 

Mala prodaja naj bo vna 
prej referat, k i bo pošteni r 
članom kolektiva omogoča 
"cenejše usluge, tistim, k i s<" 
še vedno ukvarjajo z nedovo
ljeno trgovino, pa to onemo
gočal. 

Opozoril bi še na delovni 
čas za stranke: Vsak torek in 
petek od 10. do 12. i n 14. do 
17. ure na Jesenicah; vsako 
sredo od 10. do 12. i n od 14. 
do 17.- ure na Javorniku. 

Prav tako vse obveščamo, 
da betonsko žico, črne i n po
cinkane cevi ter fino tanko, 
pocinkano i n črno pločevino 
z Javornika od 10 kg dalje iz 
dajamo samo lastnikom hiš 
in gradbenih dovoljenj. 

Karel Zorko 

Priznanja in nagrade 
• novatorjem 
Na zadnji seji je ocenjeval-, manjkovalo. Za uspešno pre* 

na komisija za novatorske in delavo sta s i pridobila pravi* 
racionalizatorske predloge co do triletne rente, 

pozitivno ocenila 16 prijav in Med dobrimi predlogi so 
odobrila nagrad ali od^ko-j- poleg imenovanih Še š*evil-

Zebljarski stroj VVafios, k i sta ga Rado Faganel in Alojz 
Cebašek predelala tako, da lahko na njem izdelujemo 

žblce za potrebe martiname 

Vsak dlan našega kolektiva lahko enkrat na leto dobi do 
10 kg odpadnih žebJjev 

nin v skupni vrednosti 417.518 
dinarjev, kar je dosedaj naj
višja priznana odškodnina 
članom našega kolektiva. 

Za uspešno izvedeno rekon
strukcijo S M peči 6, k i omo
goča večji vložek in istočasno 
ludi . kvalitetno boljšo proiz
vodnjo, so bil i nagrajeni av
torji predloga 1401 ing. Alojz 
Prešeren, Alojz Božič in ing. 
Avgust Karba. Dobro sta bi
la ocenjena tudi izboljševal-
na predloga 1443 in 1444 Leo
na Ravnika iz lužilnice v 
hladni o l j a r n i in žicami, k i 
je izboljšal delovanje razpr-
šilnih Šob/ in membranskih 
ventilov. Rado Faganel in 
Alojz Cebašek iz žeblja me 
sta na enostaven" in koristen 
način predelala VVafios žeb-
1 jarek t stroj za izdelovanje 
žbic za potrebe martinarne, 
k i j ih je vedno občutno pri-

ni drugi avtorji, k i si priza
devajo, da bi bilo naše obra
tovanje laže^ cenejše in h i 
trejše. Denarno odškodnino 
je dobil tudi Jože 2emva — 
vzdrževanje Javornik. kf 
izboljšal plinske gorilce na 
Ignis žarilnifh pečeh. , Med 
nagrajenci so tudi avtorji 
predlogov za avtomatsko bri
sanje cinka na novi progi v 
pocinkovalnici in tov. Franc 
Pretnar, k i je skonstruiral 
nov avtogenski sekator za 
OCR jekla. Vsem nagrajenim, 
avtorjem ee zahvaljujemo za 
njihovo prizadevnost in j im 
k doseženim uspehom iskre
no čestitamo! Vse člane na
šega kolektiva pa vabimo, 
da tudi v bodoče prijavljajo 
svoje predloge ocenjevalni 
komisiji, k i bo vsak dober 
predlog strokovno ocenila in 
tudi nagradila. — 2uro 

Nagrajevanje v EE 
plinski generatorji 

V članku nameravam pr i 
kazati kolektivu način delit
ve gibljivega dela osebnih 
dohodkov v E E plinski gene
ratorji. 

Proizvodnja generatorskega 
plina je neposredno odvisna 
od izplena generatorjev; za 
enako količino proizvedenega 
generatorskega plina porabi
mo več a l i manj premoga, 
odvisno od izplena. Važna pa 
je tudi kvaliteta generator-
dkega plina, saj bistveno vp l i 
va na proizvodnjo martinar
ne, valjam in opehfj^f. 
W # tega je zbor g l p l e n i l , 
da pri delitvi gibljivega dela 

osebnih dohodkov upošteva 
faktor ekonomičnosti i n kva
litete. 

Plinski generatorji ustvar
jajo osebni dohodek iz proiz
vedene količine generatorske
ga plina, pri tem upoštevajo 
ekvivalentno tudi mazut. Pro
izvedena količina generator
skega plina je le posredno 
odvisna od obrata, ker na po
rabo plina nima obrat nepo
srednega vpliva. Zato pa lah
ko bistveno vpliva na izplen 
i n kvaliteto plina i n je na
grajevanje po tej osnovi brez 
dvoma stimulativno. Zato je 

zbor E E sklenil, da pri gib
ljivem delu upošteva še fak
torje, na katere vpliva res 
sam s svojim zalaganjem. V 
gibljivi del osebnih dohodkov 
smo vključili postavko stop
nje vpiiinjevanja — odet. gor
l j ivih snovi v pepelu in po
stavko za kvaliteto plina — 
odstotek izgorelih plinov G 0 2 

ter kalorično moč proizvede
nega plina. Za te pokazatelje 
lahko trdimo, da so se tudi 
pri nas dobro obnesli. Po po
datkih O T K smo bistveno iz
boljšali izplen. Poudarjam tu
di, da je gibljivi del osebnih 
dohodkov, razdeljen po nor
mah, izključno odvisen le od 
podatkov O T K službe i n kon
stant določenih od normnega 
odelka. Morda naziv »-norma« 
za naše pokazatelje n i točna 
definicija i n b i bolj ustrezal 
naziv premija. 

Pr i doseženih povprečnih 
enoletnih rezultatih pred 
splošno korekturo norm smo 
star tali v drugem polletju 
1961 z norm ni m faktorjem 
1,186, k i smo ga v januarju 
povečali na 1,60. Vpl iv na zv i 
šanje faktorja je dvojen: do
seženi rezultati so bil i prvič 
zelo ugodni (dober izplen, do
bra kvaliteta), na faktor so 
drugič, vplivale tudi neoprav
ljene ure manjkajočih delav
cev. Za pravilno razumevanje 
delitve gibljivega dela oseb
nih dohodkov v naši enoti 
naj povem, da se le-ta. for
mira izključno po enoti izdel
ka. Vpeljana norma, oziroma 
dosežki posameznih skupin, 
pa črpajo večji a l i manjši de
lež, ostanek pa delimo pro-
centualno. 

Mnogokrat smo slišali očit
ke zaradi visokega odstotka 

prekoračenja norm, toda nik
dar nismo na račun visokih 
norm povečali gibljivega dela 
osebnih dohodkov. Sebi s tem 
nismo večali dohodke, saj se 
naša norma formira izključno 
le iz proizvedene količine p l i 
na in ne iz porabljene koli
čine premoga. Slišali smo tu
di očitke: »Da se ne boste 
odloČili za tako delitev, kot 
jo imajo plinski generatorji!« 
Ta očitek je b i l namenjen 
gibljivemu delu v januarju, 
ko smo plan presegli s 104.% 
in so se lept rezultati našega 
dela odražali. v visokem 
normnem odstotku — 60 %. 
Zaradi izredno visokih nado
mestil v tem mesecu pa je 
znašal gibljivi del le 36°/o* 
Tako smo z normo prekora
čili le-tega za 4%, kar bomo 
morali nadoknaditi. 

Pavel Debeljak 



S kongresa DIT v Tuzli 
Od 16. do 18, marca je bil 

V Tuzli III. kongres Društva 
Inženirjev in tehnikov rudar
ske, geološke i n metalurške 
š i roke Jugoslavije, na kate
rem je sodelovalo tudi sedem 
zastopnikov našega kolektiva. 

Na kongresu smo slišali tri 
referate in to: 

— o delu zveze pred obdob
jem dveh kongresov, 

— o znanstveno raziskoval
nem delu. 

— o kadrih in šolstvu. 
Poleg teh treh referatov je 

bil kongresu predložen novi 
statut DIT. 

Največ razprave je bilo o 
referatu znanstveno razisko
valnega dela. Poudarjena je 
bila velika naloga institutov, 
k i naj vedno bolj rešujejo 
Skupno z industrijo probleme, 
saj ima industrija velike te
žave pri osvajanju končnih 
izdelkov in j ih sedaj vsaka 
institucija rešuje ločeno. Po
skrbeti je treba za Čim večjo 
uporabo domačih premogov v 
proizvodnji koksa in polkok-

sa. Poiskali je treba nove teh
nološke postopke za obogati
tev rude. Prav tako moramo 
posvetiti pozornost boljšemu 
izkoriščanju odpadnih izdel
kov, kot so žlindra, pepel itd. 
in avtomatizaciji v rudarstvu 
in metalurgiji. 

V prvih dveh refe lih je 
bila poudarjena zaščita na de
lovnem mestu. Med obema 
kongresoma je v rudarstvu in 
metalurgiji pri obratnih ne
srečah izgubilo življenje 470 
sodelavcev. Poudarjeno je b i 
lo predvsem, da splošna jav
nost pričakuje oči DIT, da 
podvzame vse mere za zniža
nj e števila nezgod. Zaradi 
tako perečega vprašanja je 
bila imenovana komisija, k i 
naj skrbi za zaščito in upo
rabnost zaščitnih sredstev. 

Kongresu je bila predložena 
lista zaslužnih in častnih čla
nov. Za Častnega člana je bil 
na kongresu potrjen tudi naš 
glavni direktor, tov. ing. M a 
tevž Hafner. 

Zdravko Crv 

Uvoz rezervnih delov 
in krogličnih ležajev 

Koliko bomo dobili po enoti izdelka za februar? 

Ekonomske enote 

Doseženi 
odstotek 

razlike OD 
po enoti 
izdelka 

Doseženi 
skopni 

variabilni 
del na 

obračunske 
postavke OD 

v odstotkih 

Izplačani 
odstotek 

razlike OD 
po enoti 
izdelka 

vodstvo E E topilnic 59,01 100,54 59,01 
visoke peči 74.32 119,39 64,32* 
raartimarna 04,83 100,79 104,83 
eJektropeč (19.72 87.46 49,72 
livarne - 65,95 123,89 97,60 
Samotama ^51,65 103,16 46,65 
vodstvo E E valjam 61,31 101,96 61,31 
Javornik I 46,33 99,33 40,-
valjama 2400 48,05 97,32 48,05 
ffavornik II 61,84 112,39 59,84 
ftična valjama 52,07 87,55 45,91 
|eklovlek 59,42 115,59 59,42 
Strugama valjev 40,79 84,94 40,79 
Odprem a Javornik i * 63,08 117,69 60,08 
Vodstvo E E predel, obratov 51,85 87,71 51,85 
hladna valjama in žicama 20,58 31,89 20,58 
cevamna 46,38 . 108,53 4S;38 
ftebljarna 42,33 89,93 35,45 
elektrodni oddelek 45,87 86.- 40,40 
vzdrževanje Javomilc 52,29 56,75 52,29 
konstrukcijska del. Jesenice 35,73 73,27 30,73 
Ciektro delavnica Jesenice 60,75 60,98 60,75 
gradbeni oddelek 15,56 45,15 15,56 
mehanična del. Jesenice 35,30 72,28 35,30 

vodstvo vzdrževalnih obratov 37,43 62.81 37,43 
eletktroenergij a 90,07 91,03 90,07 
plinski generatorji 38,59 109,44 30,45 
plinska in vodna energija 107,30 108,70 83,69 
vodstvo energije 67,74 101,30 67,74 
instrumentalna, delavnica in 

energetsko gospodarstvo 101,13 101,30 101,13 
promet 67,08 119,08 67,08 
transport 59,20 111,62 54,20 
vodstvo 

prometa in transporta 64,60 117,27 64,60 
vodstvo 

strojno-energetske grupe 51,90 80,89 51,90 
splošni sektor 45,37 80,78 45,37 
komercialni sekrtor 65,67 106,50 65,67 
direkcija i n tehn. sektor 73,- 117,61 73,-
R&sapodarsko-račuinski selctor 70,44 113,14 80,44 
kadrovski sektor 6Ž,74 102,76 52,74 
O T K 124,11 124,33 124,11 
komunalni sektor 63,80 102,13 58,80 
pripravniški kader. 59,74 99,67 59,74 

Železarna skupaj 56,11 95,11 54,6« 

Čeprav kroglični ležaji ne 
spadajo med rezervne dele, 
jih bomo obravnavali obenem 
z njimi, ker so pri njih enaki 
p robi emi. 

Večkrat so že na raznih 
mestih govorili o nepravočas
ni dobavi rezervnih delov in 
krogličnih ležajev, k i zavira 
proizvodnjo oziroma je vzrok, 
da posamezni stroji stojijo. 

Da bi pojasnili postopek z 
nabavo rezervnih delov, mo
ramo najprej obravnavati 
materialno stran in nato f i 
nančno. Z materialne strani 
je postopek naslednji: 

Na predlog obrata zahteva 
uvozni oddelek od dobavite
lja ponudbo, ki jo s kalkula
cijo dostavi obratu. Ta kore
spondenca je pri posameznih 
točno definiranih delih veči
noma kratka, pri drugih pa. 
čeprav je vprašanje osnovano 
na dosedanjih dobavah in to
zadevnih prejšnjih računih ali 
pojasnilih posrednega dobavi
telja, traja več mesecev, ka
kor je primer pri Kracht — 
črpalkah za Siemag — valjčni 
stroj. Na dostavljeno ponud
bo n ar oč i potem obr a t p o-
trebne dele pri uvoznem od
delku, k i to naročilo dostavi 
dobavitelju, od katerega zah
teva potrdilo naročila in do
stavo proformaračunov za iz
polnitev bančnih formalnost! 
ts prijavo zaključka in plači
lom. 

V.veČini primerov sprejme 
inozemska firma definitivno 
naročilo šele tedaj,, ko dobi 
od svoje banke obvestilo, da 
smo pri manj šili naroČilih de
vize nakazali ali odprli akre
ditiv, pri večjih naročilih pa 
nakazali običajno akontacijo 
(25 % 30% ali Vs)- Tedaj 

KONČAN JE TEČAJ 
ZA V O D J E 
D V I G A L 
V preteklem mesecu je bi l 

zaključen tečaj z» vodje dvi 
gal, elesktrokar i n viličarjev. 
Udeleženci so opravili teore
tične in praktične izpite pred 
komisijo Železarne Jesenice. 
To je b i l v našem podjetju 
že drugi tečaj t« vrste. Teo
retičnega pouka je bilo 76 ur, 
medtem ko je b i l čas prak
tičnega pouka na strojih do
ločen po individualni sposob
nosti posameznih udeležen

cev. Pokazalo se je, da je 
bil ta tečaj bolje priprav

ljen, to pa zato, ker smo 
uspešno uporabili izkušnje 
prvega i n popravili program. 
Pri teoretičnih izpitih smo 
pri nekaterih predmetih oce
njevali kandidate s testi 
znanja, kar se je pokazalo 
za uspešno. Komisija je po 
končanih izpitih ugotovila, 
naj bi pri bodočih strokovnih 
izpitih kar največ uporabljali 
ta način ocenjevanja. 

Izpite je uspešno opravilo 
20 udeležencev. Nekateri so 
odstopili že med tečajem, t r i 
je pa Imajo popravne izpite, 
tako da tečaj lahko ocenimo 
kot zelo uspešen. 

Led-pold Ferjančič 

inozemski dobavitelj naročilo 
v izdelavo. So pa tovarne, s 
katerimi že dolgo poslujemo, 
ki dajo takoj po prejemu na
ročila le-to v izdelavo in žele 
potem čakajo na obvestilo o 
vplačilu, k i naj prispe vsaj-
pred odpremo blaga. 

Poslovanje z rezervnim i 
deli in krogličnimi ležaji pa 
zelo ovirajo zelo dolgi dobav
ni roki, povečini okrog ene
ga leta in tudi do IS mesecev. 
Za rezervne dele strojne in 
električne opreme za Siemag 
sta n. pr. dala Siemag kakor 
S iemens minimalni dobavni 
rok 12 mesecev. Za specialne 
kroglične ležaje, tudi za Sie
mag, zahteva S K F celo 18 

čunov prijavimo zaključek 
banki in naredimo istočasno 
vlogo na Narodno banko Beo
grad za dodelitev odrejene 
vsote na naš devizu račun. 
Ta dodeliter deviz traja več
krat po mesec dni in tudi veS 
ter prej ne moremo ničesar 
ukreniti. Takoj nato izstavi
mo plačilni nalog (nakazilo 
ali akreditiv), ki ga pošljemo 
Narodni banki Kranj, kjer 
imamo devizna račun. Narod
na banka Kranj pošl i e nal 
nalog Narodni banki Beograd, 
Direkciji devizno-g bilansa v 
odobritev, plačamo pa lahko 
šele, ko dobi banka v Kranju 
vrnjen plačilni formular z ži-

T— ^ 

Tako izgleda skladišče rezervnih delov na x žer javnem 
oddelku 

mesecev. Pr i tem pa včasih 
potrebujemo nujno kak spe
cialni ležaj, za katerega ima 
S K F dolg dobavni rok ter ga 
iščemo po vseh znanih l n ne
znanih tovarnah, včasih z 
uspehom, se večkrat brez 
uspeha. Poleg tega ima uvoz
ni oddelek od vseh konsigna
cijskih skladišč ležajev v Ju
goslaviji popise in tako naj
večjo možnost čimprejšnjih 
dobav. 

Finančna stran uvoza pa ;e 
naslednja; 

Kakor vemo, je bilo v jese
ni aktualno pomanjkanje de
viz ter Je Narodna banka z 
več administrativnimi ukrepi 
zavrla plačilni promet, da b i 
se ta odvijal v okviru razpo
ložljivih sredstev. Čeprav 
smo imeli proti koncu lanske
ga leta i n v začetku letošnje
ga Se nekaj deviz na razpola
go, smo dodelitev deviz za 
letos pričakali z utemeljenim 
dvomom l n res dobili le pr i 
bližno */ s potrebnih deviz, od 
teh pa le 60 odstotkov zaipad-
nih ln 40 odstotkov vzhodnih. 
Vztrajamo na tem, da čim 
več materiala uvozimo iz 
vzhodnih držav,, toda rezerv
nih delov za stroje, k i smo-
jih dobili z . za pada, tam. ne 
moremo dobiti, Itrogiične 
zaje pa tudi samo posamez
ne. Tako imamo na vsak na
čin praveč vzhodnih In pre
malo zapadnih deviz. 

Poglejmo "Se postopek pla-
čanja posameznega naročila: 

Po prejemu potrdila naro
čila in odnosnih proformara-

vršiti«. Tedaj da banka v 
Kranju nalog NB Ljubljana 
za izvršitev plačila. Od dne
va izdaje naloga pa do izvr
šitve plačila poteče včasili 
več ko tri mesece, kar je od
visno od tega, ali ima Beo
grad na razpolago več al i 
manj deviz. 

Iz vsega tega vidimo, da j * 
postopek za nabavo rezervnih 
delov zelo dolg. V oddelku za 
uvoz i n izvoz se trudimo, da 
bi ves postopek kar najbolj 
skra j šali, ker smo namreč 
zainteresirani, da so vsi za
ključki Čimprej opravljeni* 
saj imamo v evidenci tudi po 
200 zaključkov naenkrat. 

Za kroglične ležaje pa je 
situacija zaenkrat še nekaj 
poslabšana, ker so iz katego
rije normalnega uvoza (Gene
ralno dovoljenje) prišli v 
kategorijo kontingentiranega 
uvoza, za katerega se devize 
dodeljujejo popolnoma ločeno 
in je postopek za to že v te« 
ku. Toda ker so potrebe zelo 
velike, deviz pa malo, v 
zveznem Sekretariatu za i n 
dustrijo" še hišo naali ustrez
ne rešitve, k i b i zadovoljila 
tako potrošnike ležajev, kot 
tudi Direkcijo deviznog biian
sa. Podvzeli smo vse .korake 
preko TJJ2, kakor tudi našega 
predstavnika v Beogradu, za 
fimprejšnjo rešitev tega vpra-

• Sanja. 
Omeniti je tudi treba, da 

je postopek pri reprodukcij
skem gradivu isti, kot smo ga 
opisali za rezervne delel 

p. ; 



Namesto običajnega uvoda k našim repor
tažam smo tokrat zaprosili obratovodjo valjar-
ne 2400, inž. Cirila Urbarja in asistenta za 
vzdrževanje, tov. Daniela Šefmana, za kratek 
razgovor o letošnjem remontu in rekonstruk
cijah. 

»Letošnji remont v valjarni 2400, ki je tudi 
največji, odkar ^obratu proizvajamo debelo 
pločevino, sodi v okvirni 10-letni načrt rekon
strukcije. Remont je za valjamo 2400 velikega 

pomena, saj bomo z novo potisno pečjo orno 
gočili več in tudi kvalitetnejšo pločevino. Ker 
smo se v valjarni 2400 zavedali važnosti remon
ta in sploh rekonstrukcij skih del pri potisni 
peči ter pri izmenjavi transportnih trakov, smo 
se lotili priprav že pred dobrim letom dni. 

Obratovodstvo valjarne 2400 je pravočasno 
zainteresiralo številna domača podjetja, da so 
s svojim sodelovanjem pripomogla, k pravočas
nemu začetku remontnih del. 

Tako smo po dolgotrajnih držali pr i sami potisni peči, okrog 100 ton. Debelina sten 
pripravah 18. marca začeli z k i bo popolnoma nova, njena konstrukcije znaša 510 nam, 
remontom. Dalj časa bi se za- konstrukcija pa bo težka debelina dna peči pa 570 mm. 

Pogled ca nove valjčnsce v valjarni 2420. Na tem mesiu so bili prej transportni trakovi, 
k i so j ih oisiraaJli p j rcToatu. 

Z dograditvijo nove potisne 
peči bomo lahko pregreh" še 
precej več vložka, kot doslej, 
nova peč .pa bo rudi vplivala 
na boljše pogoje valjanja, 
predvsem glede temperature. 
Doslej smo morali namreč 
večkrat valjati izpod krit ične 
temperature v peči, kar je 
neugodno vplivalo na pogoje 
ter lastnosti pločevine. Ob ta
kih pogojih smo imeli tudi 
precej težav s termično ob
delavo pločevine p r i nadalj
njem postopku. Imamo pa 

.tudi- probleme s slojevitostjo 
pločevine, B kar bo ob novih 
pogojih bistveno izboljšano. 
Omeniti je treba, da je slo-
jevitost rak rana pri pločevi
ni in je temu primerno zni
žala naš izplen, k i je daleč 
izpod evropskega povprečja. 
Skratka, ob uspelem remon
tu pričakujemo, da bomo na
šemu tržišču lahko ponudili 
še več in tudi kvalitetnejšo 
pločevino, k i bo interesantna 
za vse naše kupce. V prihod
nje računamo, da se bo pro
izvodnja debele pločevine še 
povečala, vendar bomo mora
l i za to pripraviti tudi našo 
adjustažo, da bo lahko kos 
vsem nalogam. Predvidena 
rekonstrukcijska dela, k i j i h 
imamo v načr tu v valjarni. 
pa bomo opisali v posebnem 
članku. 

Tako izgleda notranjost nove potisne peči. 
še peena obloga, nato pa bodo lahko začeli s . 

^ Dela pri monjž 
nove poisne *c 
hitro napreduje 

Tov. Alojz Levstik iz mon
tažnega oddelka takole pripo
veduje o dosedanjih delih pr i 
montaži nove potisne peči v 
valjarni 2400: 

»Naša skupina je dobila od
govorno nalogo. Odstraniti 
smo morali staro potisno peč, 
na istem mestu pa "postaviti 
konstrukcijo za novo peč, k i 
bo omogočila še enkrat več
jo količino ogrevanja bram za 
valjanje na progi. 

Pri odstranjevanju stare 
peči je sodelovalo 18, po iž^ j^ , 
pa.36 ljudi. Pomagali so tudi 
naši sodelavci iz vzdrževalnih 
obratov na Javorniku. Staro 
pač smo morali porušiti do 
tal in pripraviti temelja za 
novo peč v globini 6 metrov, 
dolžini 7,5 metra in širini 80 
oentim et r o v. Gradbena dela 
pri temeljih so opravili z i 
darji iz gradbenega podjetja 
»•Projekt-«, vgrajenega pa je 
bilo okoli 100 kubičnih me
trov betona. 

Najprej je bilo predvideno, 
da bomo pri gradnji nove pe
či uporabljali dno od prejšnje 
peči, vendar' je bil pozneje 
načrt sp remen jen, tako da 
smo napravili novo d!no. 

Za rušenje oziroma odstra
njevanje stare peči smo po
rabili 2,5 dneva, čeprav ranno 

imeli za to deloinir< 
si čas. Delo smafirav 
dni pred dolojm 
Konstrukcijo zjjovo 
no peč je izdeljstrc 
varna v Trbov|| g< 
Železarni Stor^pka; 
v Železarni 
vratica v delavi 
industrijske šo| 
cah, nekatere 
joče dele pa vi 
delavnici na Jq|carj 

Nova potisnaM/Se 
d i , nekoliko A o v i 
prejšnje, saj biftagc 
enkrat večj o Broi2 
ogrevanja. V dtmnjc 
n i peči je bilMrnoj 
peči 7—8 ton i f o , 
pa 14 ton. Načsj nc 
tisno peč je bmdel 
podjetju Vatrdjja i ; 
ce. To bo prvajisns 
visečimi oboki.Rlalce 
zarja« bo gotovAim 
znaša teža kdtaiukc 
novo potisno iNfokr 
ton. Kakor senmen 
z delom r^hitelfiko 
do lahko zidarj.apeli 
j im delom že 4Mla. 
d4 bodo tudi if jr i j 
dobro potekala ^odc 
že 22. aprila 
njem peči. ki 

S 7 W 

V petek 
bomo volili 
§ nove 3 
^rrioupravrH 

organe! 
P r i montaži konstrukcije za novo potisno peč so naši sodelavci vložili mnogo truda 

Ob zakljuoku remonta v valjarni 2400 so 4« 
opravile tudi čistilke 

Obetamo si več kvalitetne pločevine 
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Komercialna služba na 
28. zasedanju CDS 

\si> remc-ntu so očistili in ca novo pobarvali tudi 
številčnico na ključu 

Na 28. rednem zasedanju je 
DS razpravljal o problema

tiki komercialne službe, k i je 
bilo hkrati tudi osrednje 
vprašanje dnevnega reda tega 
zasedanja. Problematiko je 
pripravil komercialni sektor 
v obširnem poročilu, ki je ob
ravnavalo prodajo, nabavo, 
uvoz in izvoz. O tem poročilu 
je pred zasedanjem razprav
ljala gospodarska komisija 
CDS in je na zasedanju po
ročala o svojih pripombah ter 
predlagala vrsto ukrepov. 
CDS je po teh predlogih in 
na osnovi živahne razprave 
sprejel precej sklepov, k i j ih 
zaradi važnosti objavljamo v 
izvirniku in v celoti: 

1. Pri prodaji naših artiklov 
moramo osvojiti princip dol
goročnega povezovanja oziro
ma sklepanja pogodb s kupci. 
Prav tako je treba revidirati 
nase kupoprodajne pogoje in 
iih prilagoditi normalnim tr-
žiščnim razmeram. 

2. Osvojiti je treba princip 
postopnega zmanjševanja šte
vila direktnih kupcev na 
osnovi ustrezne analize in 
predlogov prodajne službe ter 
v skladu z interesi Železarne 
v pogledu povečevanja pro
duktivnosti dela in rentabil
nosti. Stremeti moramo za 
tem, da z zmanjševanjem 
števila grosistov dosežemo po
trebno strokovnost in specia
lizacijo teh podjetij za pro
dajo našin artiklov. 

3. Za prodajo artiklov, ki 
jih na tržišču teže prodamo, 
ali katerih prodaja zahteva 
poseben način obdelave trži
šča (elektrode, plemenita je
kla) je formirati posebne spe
cializirane servisne službe ter 

O raznih remontih smo v 
našem časopfsu že veJkrat 
pisali, toda skoraj v vseh 
primerah smo pozabili na to, 
da bi omenili tudi priprave. 
Več o tem nam je povedal 
delovodja vzdirževalnih obra
tov na Javorniku, tov. Jože 
Zidar, k i . ga bralci našega l i -
>ta poznajo tudi kot odlične-
ja športnika. 

O poteku remontnih del v 
aljarni 2400 na Javorniku je 
ov. Zidar povedal to-le: 

»•Letošnji remont je bi l 
?rav gotovo največji, odkar 
bratuje valjarna 2*400. Prav 

-^tošnji remont je dokaz, da 
e potek del v obratu odvi
sen od priprav. Moram reči, 
la so se člani kol ektiva 
vzdrževalnih obratov na Ja
vorniku dobro potrudili, da 
o do vseh potankosti pri pra

žili potrebne rezervne dele 
za izmenjavo, prav tako tudi 
orodje, da so 18. marca lahko 
začeli z delom. V ilustracijo 
naj povem, da smo se za le
tošnji remont v valjarni2400 

intenzivno pripravljali več 
kot dva meseca. V tem času 
smo oskrbeli primerno orod
je, manjkajoče rezervne de
le ter napravili natančne raz
porede ljudi, k i bodo sodelo
vali pri samem remontu. Pr i 
remontnih delih je sodelova
lo tudi 15 ključavničarjev iz 
mehanične delavnice in 6 so
delavcev iz konstrukcijske 
delavnice. Tako velik re
mont, kot smo ga imeli v 
val jami 2400, predstavlja za 
naš obrat izreden dogodek, 
saj moramo v tem času spre
meniti tudi način dela. Sko
raj vsi člani našega kolekti
va, med njimi tudi dežurni 
ključavničarji in električarji, 
k i skrbijo za redno vzdrže
vanje naprav v ostalih va
l jam ah na Javorniku, mora
jo delati po 12 ur. 

Le skrbnim pripravam za 
remont i n požrtvovalnosti 
vseh članov našega kolektiva 
ter sodelavcem, k i so poma
gali pri remontnih delih, bilo 
j ih je v celoti okrog 320, ce 

lahko zahvalimo, da smo svo
je delo opravili štiri dni pred 
rokom in so 2. apr. ob 6. uri 
lahko že začeli z valjanjem. 

V Času od 18. marca do 
1. aprila smo opravili potreb
na dela na vseh strojnih na
pravah ,tako na progi kot v 
adjustaži valjarne 2400. Od
stranili smo transportne tra
kove in jih zamenjali z elek-
troraljčnicami, k i so jih iz
delali v tovarni Litostroj v 
Ljubljani. Pr i remontu na 
progi, Sack škarjah, Welman 
stroju, ravnalnih strojih in 
škarjah smo morali opraviti 
veliko in naporno delo. Naši 
sodelavci so delali stalno pc-
12 ur, včasih celo po 16 in 
20 ur dnevno.« 

Nekateri naši sodelavci so 
v času, ko to poročamo, še v 
valjami 2400 in delajo pr 
novi potisni peča, toda v 
vzdrževalnih obratih na Ja
vorniku se že pripravljajo na 
nov remont, k i ho morda v 
maju ali juniju. 

organizacijo prodajnega od
delka prilagoditi takemu na
činu prodaje. 

4. Prizadete - službe v pod
jetju naj izdelajo analize 
vzrokov zamujanja dobavnih 
rokov in predloge za izbolj
šanje izpolnjevanja pogodbe
nih obvez. Nujno je, da pro
dajni oddelek povsem vskladi 
svoja naroČila s pripravo de
la in proizvodnimi obrati, da 
se izognemo zamujanju do
bavnih rokov. Našo proizvod
njo moramo prilagoditi po
trebam tržišča, posebno pri 
kvalitetah, k i j ih tržišče za
hteva in odpraviti stalne za
ostanke v dobavnih rolcih, 
predvsem kvalitetnih izdel
kov. Podvzeti moramo vse 
potrebno, da bodo količine 
nenaročenih izdelkov — ne-
kurantnih kvalitet in dimen
zij čim manjše. 

5. Artiklov naše Železarne 
ne smemo prodajati na razne 
osebne intervencije, temveč 
po normalni prodajni politi
k i . 

6. Nabavna služba s seda
njim perspektivnim obsegom 
nalog mora stremeli, da čim
prej uvede nabavljanje osnov
nih surovin za potrebe naše 
proizvodnje na podlagi dol
goročnega povezovanja z do
bavitelji teh surovin v drža
vi . 
. 7. Potrebno je, da Čimorej 

-uredimo vse administrativne 
odnose med nabavno službo 
in potrošniki materialov v 
podjetju. Sklep CDS o posta
vitvi količinskih normativov 
najvažnejšega materiala, to 
je minimalnih in maksimal
nih zalog je treba izvesti v 
najkrajšem možnem času. 

8. Z ozirom na navezanost 
naše Železarne na oskrbova
nje s surovinami j$a potrebe 
proizvodnje iz inozemstva, 
naj naše podjetje še naprej 
v največji možni meri sprem
lja gibanje izdelkov črne me
talurgije na svetovnih trži
ščih in se vključuje s svojimi 
izdelki na ta tržišča v največ
j i možni meri. V interesu na
šega podjetja kot tudi naše 
skupnosti je, da naše izdel
ke v čim večjih količinah in 
po čim boljših cenah uvrsti
mo na svetovno tržišče i n si
cer v skladu s celotno jugo
slovansko politiko na tem 
področju, 

9. Posvetiti moramo poseb-

W pozornost, da bomo čim 
več naših izdelkov izvozili v 
države s čvrsto valuto ter 
uvozili čim več iz držav, za 
katere imamo devizna sred
stva na razpolago. 

10. Železarna Jesenice naj 
še naprej nastopa pri izvozu 
artiklov in pri uvozu artiklov 
za svoje potrebe v največji 
možni meri direktno na ino
zemskih tržiščih. Prav tako 
naj se osnovne surovine, k i 
sicer služijo za proizvodnjo 
vseh železarn v okviru UJ2 t 

p o možn os t i uvaža j o nepo-
sredno, brez uvoznih podje
tij. 

11. V zvezi s povečanimi in 
že sedaj preobsežnimi naloga
mi komercialnega sektorja, s 
posebnim ozirom na predvi-
dene uvozne posle v zvezi z 
rekonstrukcijo podjetja in ta
ko razširjenim obsegom nalog 
nabavne in posebno prodajne 
službe, naj organizacijski bi
ro podrobno prouči predlože
ni organizacijski sestav ko
mercialnega sektorja in za 
eno prihodnjih zasedanj pri
pravi predlog o razširitvi te
ga rektorja. 

12. Uveljaviti je treba 
osnovne principe kulturnega 
poslovanja!* z našimi komi
tenti in to: tehnično in ko
mercialno sodelovanje s kup
ci in dobavitelii, Izkazovanje 
pozornosti, vključno z rešitvi« 
jer vprašanja poslovnih pro
storov ter opreme in ekspedi* 
tivna in zadovoljiva poslov
na korespondenca. 

CDS bo preko svojih komi
sij spremljal razvoj in napre
dek komercialne službe v 
podjetju ter zahteval občas
na poročila o uspehih dela. 
Obravnaval bo odprta vpra
šanja vsaj na enem zasedanju 
v letu. V zvezi s tem naj ko
mercialni sektor kvartaino 
obvešča UO podjetja o pro
blemih nabave in prodaje. 

13. Komercialna sektor naj 
v bodoče prevzame zakljuČe-* 
vanje vseh del po zunanjih 
izvajalcih. 

14. Tehnični sektor naj 
sproti odstranjuje zaostanke 
neizdob avl jenih količin. 

15. Prodajni oddelek naj 
pravočasno daje specifikacije 
naroČil pripravi dela. 

16. Komercialni in tehnični 
sektor naj v bodoče skupno 
rešujeta vse tehnične proble
me. 

Pred začetkom obratovanja proge v valjami 2400 so 
ključavničarji opravili še zadnji pregled po —'min 

Remont v valjarni 2400 
smo skrbno pripravili 



Nov TK ZKS Železarne Jesenice 
Na redni letni konferenci Z K Železarne so b i l i 

izvoljeni v nov komite naslednji člani: 
Stanka Ambrož, Anton Arh , Miloš Cvelkovie, Danici 

Crv, Tone J&smiČ, Janez Jenko, Jernej Kosovšek. Bo
jan Lipovšek, Drago Mankizeti, ing. Jakob Medja, 
Drago Mesaric, Zlafko Novak, Mirko Podlipnfk, Vlado 
Sfenovec, Djordje Tautovič, Tone Var i in Jože Vi lman. 

N a konstiluantni seji, k i je bi la v sreda, 28. marca, 
je b i l za sekretarja Tovarniškega komiteja Z K S izvo
ljen lov. Tone Ja&nlč, za predsednika ideološke komi
sije tov. Djordje Tautovič, za predsednika kadrovske 
komisije tov. Jože Vi lman i n za predsednika organiza-
cijsko-politične komisije tov. Drago Markizeti . K o m i 
sije štejejo od 9 do U članov. 

JESENIŠKA KOMUNA IN NJENI PROBLEMI 

Volivci se vprašujejo 
Mnogokrat zvemo za razne 

predloge, še večkrat pa že 
kar za odloke našega Občin* 
skega ljudskega odbora, k i 
nas presenetijo. Vol ivc i so 
post avlj eni pred dejstva, o 
katerih so razpravljali le v 

V 12. številki časopisa »2e-
lezar« j e bi la v rubriki »Ko
muna i n njeni problemi« ob
javljena lestvica cen neka
terim industrijskim artiklom, 
k i jdh prodajajo trgovska 
podjetja: Univerzal, Zarja i n 
Rožca. 

Če so bralci »Zelezarja« 
primerjali cene, k i so bile 
objavljene v tej lestvici, so 
lahko ugotovili, da so naj
večje v samopostrežni trgo
vini na Javorniku v primer
jav i 6 cenami, k i so j i h imeli 
ftff Universalu i n Zarji . 
. 'Mnenja smo, da je bila že 
omenjena lestvica premalo 
dokumentirana i n niso b i l i 
nikjer navedeni pogoji, pod 
katerimi prodajajo posamez
na t r govska pod j et j a i n d u -

vidno, da imajo nekatere po
slovalnice p r i svoj i h cenah 
že v računan tudi 3 odet. ob
činski davek, medtem ko 
spet druge poslovalnice na 
nabavne cene zaračunavajo 
davek i n ga potrošnik plača 
pr i nakupu. 

Razlike v cenah nastajajo 
tudi zato, ker imajo nekatera 
podjetja določeno industrij
sko blago na zalogi že dalj 
časa k i ga prodajajo po ta
kratni nabavni ceni. . Naše 
cene so višje tudi zaradi te
ga, ker smo določeno-idustr i j -
sko blago nabavil i po 5. mar
cu, seveda po višjih nabav
n ih cenah, kot pa j ih imajo 
pri Zarj i a l i Universalu. 

Da b i bila javnost pravilno 
strijsko blago, a l i pa osnovne informirana, objavljamo lest-
Žrvilske artikle.* Lestvica pri?-
merjalnih cen industrijskemu 
blagu* k i je bi la objavljena 
v »Zelezarju« tudi n i realna 
zato, ker iz nje ni bilo raz-

vico cen nekaterih osnovnih 
živilskih artiklov z dne 27. 
marca 1962, k i so j ih proda
jali v Rožci, Zarji in pr i De-
likat esi: 

vrsta blaga M Rozca Kasta Del ika-
tesa 

mast odprta 1 kg ' 480 490 490 
margarina nuvadna 1 kg 480 •500 480 
olje U 1 330 340 340 
Franck l

/ ' r j 1 510 • 510 480 
Proja 1 m 250 240 250 
Divka 1 kg 250 280 250 
poper prav: zmlet 1 za v. 30 35 35 
cimet zmlet 1 zav. 30 35 30 
vanil i sladkor 1 zav- 10 12 12 
paprika sladka 1 zav. 2.3 30 25 
jetrna pašte ta 100 gr. 1 kom. m 90 85 
bela moka 1 kg 83 84 84 
koruzna moka 1 kg 70 75 71 
koruzni zdrob 1 kg 74 80 75 
RitoznojČvn s stekl. 510 

(460) 
550 553 

puding -čok. Sana 1 kom. 28 "28 28 
pnjding vani l i 1 kom. 25 28 23 
slivov, ind. i / 2 A 1 330 380 380 
polžki 
ipageti ja jčni 

1 kg 130 160 130 polžki 
ipageti ja jčni 1 k g 260 270 260 
sol fina V i jfcj 1 kg • 65 62 
2 ik in zdrob 1 . 1 kom. 50 60 55 
Metka kolač 1 kom. 1?« 225 183 
šalet s i r V o j v . 1 kom. 180 180 200 

Is tabele j e razvidno, da 
so bile 27. marca cene neka
terim osnovnim živilskim ar
tiklom nižje, kot v. sosednjih 
trgovinan, zato smatramo, da 
so vse morebitne govorice, 
češ, da so cene v samopo
strežni trgovini na Javorniku 
najvišje, neutemeljene. — Ob 

zaključku še pojasnilo na ti
sti 44 članka, k i je bdi ob
javljen v »Zelezarju« pod na
slovom »Neupravičeno zviše
vanje cen v trgovini«, v kate
rem je rečeno, da ima naša 
fcjjimlnii najmanjši promet na 
kv. m površine v Sloveniji. 
Naša trgovina je res velika 

i n vsi prostori niso izkorišče
n i . Zato ni odgovorno Trgov
sko podjetje »Rožca«, k i ima 
v tem prostoru svojo poslo
valnico, pač pa obstojajo 
druge okolnosti, saj je b i l 
omenjeni rpostor projektiran 
za dobo 30 let. S tem hočemo 
reči, da -sedanje zmogljivosti 
trgovine presegajo potrebe 

potrošnikov na področju Ja -
vbenika. 

Trgovsko podjei j e 
»Rozca-« 
Samopostrežna tr
govina na Javorniku 

ožjem krogu, javnost pa je 
bila seznanjena šele, ko so 
že začeli ukrepati. Zavedamo 
*e, da naše podjetje, te je 
Železarna Jesenice, pred
stavlja devet desetin brvlo 
dohodka celotne komune in 
praktično lahko rečemo, da 
naša kcumraa živi od Žele
zarne. Toda, ali je bde vpra
šaj 7000 članov našega kolek
tiva za mnenje, ko so raz
pravljali o povečanju pr i 
spevka iz sklada za osebne 
dohodke za potrebe šolstva. 
Imam o si udi kalne šesta a k e, 
zbore volivcev, na katerih bi 
lahko obrazložili potrebe, k i 
so narekovale povečanje p r i 
spevka. Nikakor ne mis l im 
reci, da je financiranje šol
stva nepotrebno. Nasprotno, 
vs i vemo, da število naš ih 
šolarjev i n dijakov iz leta v 
leto raste, da so potrebe še 
kako nujne in velike, toda o 
tem naj bi odločali vsi p r i 
zadeta. 

Vendar to na osamljen pr i 
mer! 

Naša komuna nima malo 
problemov, o katerih so 

mnenja zelo deljena, 
vedera le enega! 

Naj na* 

Predsednik občine 
med brigadirji 

V soboto, 31. marca 1962, 
je predsednik občine, tovariš 
Franc Treven, sprejel naj
boljše brigadirje i n aktiviste 
iz n a š e občine. Sprejem je 
bil v počastitev 2§-3ebnice 
mladinskih delovnih brigad. 
Na sprejemu so se brigadirji 
pogovarjali o delovnih akci
jah, k i so j ih opravili lani 
na cesti Bratstva in enotno
sti, predvsem pa so govorili 
o bodočih delovnih akcijah, 
k i bodo v noši občini. Pred
sednik Treven je v svojem 
govoru mladim brigadirjem 
podal nekaj idejnih misl i . — 
Predvsem je poudaril, da n: 
glavni namen mladinske br i 
gade ustvariti velik kapi t a 
v naši gradnji, ampak vzgoji-
m In dih ljudi. Ena od glavnih 
nalog mladih brigadirje v i 11 
aktivistov v naši občini je 
da v bodoče pridobimo čim 
Širša krog mladine za delov 
ne akcije. Zato moramo te 
akcije dobro organizirali in 
nuditi brigadirjem poleg de 
la čimveč družabnega življe
nja in idejno-politično vzgo
jo. Brigadirsko, naselje mo 
ramo lepo urediti, kajti le 
tako bomo šir i l i propagande 
in popularizirali mladinski1 

delovne brigade. To je pred
vsem važno zato, ker bomo 
prav v jflSMuiški občini letos 
prvič organizirali mladinsko 
delovno brigado, k i bo dela« 
la pri ureditvi raznih šport* 

nih objektov na Jesenicah i n 
v Kranjski gori. Predsednik 
občine je brigadirjem oblju
b i l vso pomoe za Čim boljšo 
izvedbo delovnih akcij v na
ši občini« 

Po razgovoru so brigadirji 
pripovedovali razne šalj ive 
dogodke iz brigadirskega živ
ljenja. Zvečer pa so imeli v 
Delavskem domu pri Jelenu 
družabni brigadirski večer, v 
nedeljo pa je b i l -na Jeseni
cah v Fizkuliurnem domu 
zbor Jeseniško - škofjeloške 
mladinske delovne brigade. 

Jože VIni lšar 

Vrste pred pekarnami, po-* 
sebno v sobotah, niso HJČ 
novega. Tudi te nas ne pre
seneti več, če za nedeljo 
os tanem« brez kruha i n mo
ra gospodinja, poleg vsega 
drugega posla, v soboto .e 
sama speči kruh. Načrti za 
novo pekarno In lokacija se 
menjajo kakor aprilsko vne
me. Kol ikor dlje odlašam« z 
gradnjo, toliko dražja bo, 
saj se cene nezadržno d v i 
gajo. B i l je predlog, da b i 
pekarne gradili v kooperaciji 
z radovlj iško občino. Iz Lesc, 
kjer naj .b i predvidoma stala 
ta nova pekarna, bi kruh vo
zi l i na Jesenice s kamion:. 
Morda bi bilo s tem res cbe-
ma občinama prihranjen h 
nekaj milijonov, vendar jo 
upravičena bojazen* da bomo 
poleg moderne i n c&onemsč-
ne pekarne ostali brez k ru 
ha, Še posebno v zimska h 
mesecih, ko jo vreme tako 
rado zagode. Z druge strani 
pa bi prevoz kruh verjetno 
spet podražil, kar b i povzro
či le ponovno negodovanje i n 
morda upravičeno kritiko. 

^oi r rcf ! se vprašuje jo : a l i 
ne b i bilo potrebno, da se o 
vseh teh problemih air.š e 
razpravlja? Da se seznani 
potrošnike s predlogi i n mož-* 
nostmi, oziroma različnimi 
variantami, a katerimi bi io 
reševali . Uveljavljanje nepo* 
srednega upravljanja s sred« 
s iv i komune danes prerašča 
v nedogledne Širine in lega 
se moramo zavedati. Imamo 
širok krog gospodarsko i n 
d ružbeno razgledanih proiz« 
vajalcev, k i imajo vse pra* 
vice, da neposredno vpl ivaj* 
na izboljšanje preskrbe i o 
življenjskih pogojev v naš i 
komuni, kajti t isti , k i s r c ^ 
siva ustvarja, je zainteresi« 
ran, da sodeluje i n soodloča 
pri 1:4!--*"" *T—h\ - M L 

V samopostrežni trgovini na Javorniku prodajajo zaenkrat 
le osnovne živilske artikle, pozneje Pa bodo imeli na 

zalogi tudi pohištvo tn drugo blago 

8—/ 

»Kupujte tam, 
kjer je ceneje !« 



V marcu občinski prispevek 
po stari stopnji 

V Ifi. številki M-Zelezarja« čunski prispevek po navede- Ta zamenjava obračunskih 
Ape 16. 3. 1962 je b i l objavljen ni stopnji, kar je P O P O L N O - mesecev z nižjo prispevno 
Alanek z naslovom »Zakaj M A V S K L A D U Z D O L O C - stopnjo je ugodnejša za ko-
jpovečan občinski prispevek?«. B A M I O M E N J E N E G A OD- lektiv, ker so prejemki v me-
\ č lanku smo seznanili ko- L O K A . secu marcu višji od februar-
lektiv o povišanju dopolnil- - Občinski ljudski odbor s k i n « 
liega proračunskega (občin- j e na skupni seji obeh zborov Za obračunski mesec april 
Bfcega prispevka iz 1,2 na 2,25 dne 23. t. m. ponovno raz-
cCsL od brutto prejemkov z pravljal o dopolnilnem pro-
yA javnost jo od 1. 3. 1962. Po računskem prispevku ter 
(tolmačenju pristojnih orga- sprejel sklep, da se določilo 
nov ObLO Jesenice i n N B odloka o veljavnosti s 1. mar-
Jesenice so se morali obraču- cem 1962 tolmači tako, da se 
nati vsi osebni dohodki za dopolnilni proračunski pri-
obračunski mesec februar s spevek po novi stopnji vpia-
povišamim prispevkom, ker cuje od osebnih dohodkov z 

60 b i l i dejansko Izplačani v mesecem marcem dalje, 
marcu (15. 3.). Tako so tudi _ G l e d e n a t o d a ^ d o _ 
postopali v vseh podjetjih ob- p o l n U n i proračunski prispe
v n e Jesenice. 27. 3. 1962 pa v e k p o n o v i stopnji obraču-
smo prejeli od oddelka za f i - n a l i i n o a v e d l i ž e o d 0sebne-

(izplačilo 15. maja) i n dalje 
je stopnja dopolnilnega pro
računskega prispevka 15 odst. 
od proračunskega prispevka 
aH 2,25 odst. ob brutto oseb
nih dohodkov. 

Janez Krušic Med remontom v valjarni 2400 

Prvi rezultati ankete 
nance Občinskega ljudskega g a d o h o d k a Z a obračunski 
odbora Jesenice dopis z na- m e s e < J f e b r u a r % v a m svetuje-
slednjo vsebino: m 0 d a g a o d o s e b j l e g a do-

— S 1. marcem 1962 je za- hodka za obračunski mesec 
čel veljati odlok o dopolnil- marec obračunate po stopnji, 
nem proračunskem pnspev- k i je veljala pred 1. marcem. 
ku iz osebnega dohodka de
lavcev in uslužbencev v obči
ni Jesenice. Po tem odloku 
se dopolnilni proračunski pri
spevek od 1. marca dalje ob
računava po stopnji 15 odst. 

Iz tega sledi, da bomo ob
računal i vsa izplačila oseb
nega dohodka za mesec ma-

Gotovo se še spominjale 69,3 odstotka članov kolek- 408 primerih je lastnik hiše 
zadnje ankete, kar na 43 tiva izhaja iz delavskih dru- žena oziroma mož ali starši* 
vprašanj je bilo treba odgo- žin, 26 odstotkov iz kmečkih 246 je lasinikov dela stano-
voriti . družin, 8,6 odstotka iz delav- vanjske hiše, torej imajo 

_V anketi je sodelovalo 5799 sko-kinečkih, 2,4 odstotka iz lastno stanovanje. 23 je last« 
ali 83 odstotkov članov ko- uslužbenskih in 2,7 odstotka nikov kmetijskega posestva, 
lektiva. Okrog 1200 je bilo iz obrtniških družin. To nam pove, da je kar 1719 
odsotnih. Anketne liste je i z - 4641 članov kolektiva je ali 24,7 odstotka članov ko-
polnilo 4920 moških ali 83,6 poročenih, 2124 je samskih, lektiva neposrednih ali po-« 
odstotka zaposlenih in 879 112 razvezanih, 80 vdov in srednih lastnikov stanovanja« 

rec, upoštevaje eventuelna žensk ali 82 odstotkov vseh vdovcev, 88 poročenih, k i pa V družbenih stavbah stanuje 
doplačila, izplačana v tem 
mesecu po stopnji 8 odst. od 

— Znano je. da ste za dvi- proračunskega prispevka, ozi-
ganje plače v mesecu marcu roma 1,2 odst. ob brutto oseb-
obračunali dopolnilni prora- ni h dohodkov. 

zaposlenih žensk. 
Vsi naslednji podatki bodo 

preračunani na celoten ko
lektiv. Oglejmo si socialni 
sestav kolektiva: 

živijo ločeno od družine. 2911 članov kolektiva, pri 
Kako živi j,1 člani našega privatnih lastnikih 2239, SO 

Normativ za obratna sredstva 
Težek finančni položaj že

lezarn zaradi nezadostnih 
obratnih sredstev, ki že res
no ogroža normalno poslova
nje, je napotil Izvršni odbor 
Udruženja, da je imenoval 

kolektiva: 
4314 jih živi skupaj s svojo 

družino, 1290 v skupnem go
spodinjstvu s starši, od tega 
240 poročenih, 80 j ih živi v 
skupnem gospodinjstvu s 
starši oziroma sorodniki, k i 
so Jastniki kmetijskega po
sestva, 195 j ih živi v drugi 
družini in 1078 v samskem 

bilo sklenjeno, da morajo alne, bo potrebno tesno sode- stanovanju, 
podjetja zahtevane podatke lovanje računovodskega, teh-
dostaviti UJŽ do 15. aprila ničnega in komercialnega 

sektorja. 
Cim bolj natančno bo izde

lan predlog, Čim tehtnejše 
bodo obrazložitve po posa-

letos. Potem j ih bo omenjena 
grupa preverila skupaj s 
predstavniki posameznih že

ti e! ovnu grupo pri U J Z , z na- lezarn in izdelala dokončni 
logo, da izdela predlog za predlog za nova obratna sred- meznih postavkah, tem več 
nove normative obratnih stva, k i bo predložen mero- verjetnosti bo, da bo predlog 
s: listev. dajnim organom. sprejet. 

Dne 28. in 29. marca letos Vprašanje obratnih sred- Zato je v interesu podjetja 
se ;ie delovna grupa, v kateri slev je v našem podjetju i z - in nas vseh, da pri izdelavi 
so tudi naši predstavniki, se- redno pereče ter so težave z predloga z vso resnostjo so-
siala v Beogradu in izdelala nabavo zaradi nepravočasne- delujemo i n zadolženim nu-
metodologijo, po kateri naj ga plačevanja, k i je v veliki dimo vso pomoč, 
bi vse železarne dostavile po- meri posledica nezadostnih 
trrbne podatke. sredstev, iz dneva v dan več-

KCT je vprašanje obratnih je. Da pa bodo nase zahteve mmmmmTmmmm——-
sredstev izredno pereče, je po obratnih sredstvih res re-

Stanovanjske razmere: 
1042 članov kolektiva ima 

svojo stanovanjsko hišo, v 

pa j ih pomaga gospodarju 
pri delu, da zaslužijo slano-
vanje. 

Za danes -bo dovolj, ome
nim naj le Še, da ima 4589 
poročenih Članov kolektiva 
18.720 članov družine, a l i 
povprečno štir ičlansko dru* 

žino. 2008 zakoncev ali 43,8 
odstotka je zaposlenih, 2570 
oziroma 56,1 odstotka pa je 
nezaposlenih. Z. P« 

Prejeli smo 

Vem da so težave 
Na koncu naj omenim \§ 

umivalnico, ki je ni. Za wnt* 
vanje nam služi voda v stra* 
nišču oziroma tam ruuneslett 
umivalnik. Vem, da so Uiavc 

Z A H V A L A 

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

ni dan naslednji naši sodelavci: Franc Vrhunc, hladna 
val jama, 2.aprila; Ivan Sorn, samotama, 3. aprila; A n 
ton Gale, elektro peč, 3. aprila; Jože Starina, nadzorna 
služba, 4. aprila; Franc Zupane, jeklovlek, 4. aprila; 
FiJJp Kos, hladna valjarna, 6. aprila; Rudolf Mavec, 
Javornik I, 7. aprila; Jožef Mlakar, nadzorna služba, 
7. aprila; Mari ja S rane, predelovalni obrati, 7. aprila; 
Franc Trojar, promet, 7. aprila; Cedomir D j uric, cevar-
na, 12. aprila; Franc Triplât , Javornik I, 12. aprila; Ju
stina Olip, elektrodni oddelek, 13. aprila; Franc Jur-
geie, martinania, 14. aprila; Feliks Praproinik, valjar
na 2400, 16. aprila; Rudolf Pančur , konstrukcijska de
lavnica, 17. aprila; Anton Urbanč, martinarna, 17. apr.; 
Viktor Ambrož, elektro delavnica, 22. aprila ; F i l ip 
Vovk, koru^ukcijska delavnica, 22. aprila; Franc Hu
do vernik, energijski oddelek, 23. aprila; Janez Dol i na r, 
Javornik I, 24. aprila; Janez Prešeren, Javornik III, 
24. aprila. 

Ob tem življenjskem jubileju j im v imenu celot
nega kolektiva iskreno Čestitamo i n žel imo na njihovi 
življenjski poti če veliko uspehov in zadovoljstva! 

Tov. urednik! 
Zaposlen sem v pocinkoval-

Q niči v hladni valjarni in žilar-
ni, v svojem članku pa želim 

— omeniti nekaj težav v našem 
obratu, ki jih nisem opazil le in da ni mogote vseh naenkra 
jaz, temveč številni moji sode- rešiti, toda marsikaj M Uhkh 

Najlepše se zahvaljujem kt?ci. Mestno pleskarsko pod- uredili, le bi se odgovorni 
sindikalnemu odboru marti- jetje -)e 22. marca izvedlo pri- ljudje za to bolj zanimali. 

prave za drugo pleskanje. Te- Tovariš urednik! To pismo, 
ga dne je sedem delavcev po- s e m napisai3 ker smatram, d« 
stavhalo osem ur oder, nasledf — p \ m t r \ n \ i 0 pravilni 

dan pa so ga spet podrli, 

name ter Izvršnemu odboru 
sindikata Železarne Jesenice 
za prejeto denarno pomoč, 
k i mi je v času moje bolezni 
zelo dobrodošla. 

Prav lepa hvala! 
Franc Klinar 

P O P R A V E K 

. V 12. številki našega lista 
smo na slikovni strani obja
v i l i v članku »Industri jski 
zidarji o svojem delu« poda
tek, da skoraj 70 odst. de
lavcev — zidarjev boluje za škodljivi zdravju ter strojem. 
silikozo. Pozneje smo zvede-

n}i 
ker po njihovi izjavi ni de
narja. Prepričan sem, da bi se 
lahko o tem že pred tem zme-
niliJ delo pa je ostalo oprav
ljeno napol. 

2e vec časa tudi slišimo go
vorice, da bo po c in kova In ica 
s steno ločena od lužilnice, 
ker se kislinskih hlapov največ 
nakopiči prav pri nas in so 

in ker so enakega mišljenja tu
di moji sodelavci. 

Mirko Žigmund 
pocinkovalnicA 

Rekordna 
odsotnost 

V marcu smo dosegi re-

l i , da ta izjava tov. Mart i -
njaka n i povsem točna, ker 
je bilo po podatkih Obratne 
ambulante in H T V službe na
šega podjetja v letu 1961 pri 
industrijskih zidarjih obole
lih za silikozo, pneumokoni-
ozo in industrijska pljuča le 
15 odst. zaposlenih. 

Poglejmo samo novo progo za kord v odsotnosti zaradi bo-
pocinkanje žice, ki je stara lezni. V petek 30. marca je 
šele dve leti, pa je že močno bilo zaradi bolezni, odso.nih 
nagrižena. V našem oddelku 594 zaposlendh, al i 9,1 odst. 
je tudi 30 »reklamnih« venti- Sicer pa se že dalj časa gib-
Lttorjcv, ki naj bi ogrevali lje bolezenska odsotnost od 
oziroma zračili, so pa neupo- 8-9 odst., k čemur je verjet-
rabni. Morda bi rJ-*ran:li no donekle prispevala tudi 
vsaj elektromotorje In jih tako kar precejšnja epidemija 
zavarovali pred kislino. gripe. 



Rudi rti mislil m svsje oteU* toago. BaJaifta mu ni 
pomenila samo tega, da se bo najedel. Pomenila mu je 
mnogo več; kakor prej Marjan, le da ta z neizpolnjivim 
hrepenenjem, je tudi Bodi že vso današnjo pot mislil rta 
Marico, na tisto živahno temnolaso dekletce z rdečim 
trakom v lasen. Pred očmi mu je živela, taka, kakor jo je 
srečal junija, ko so odhajali na Koroško. Ni t i pol leta 
Se n i minilo od tedaj, ko so se ustavili v tej 'vasici z 
redkimi hišami, obdanimi z vrtovi, polnimi rož. V spomi
nu mu živi ljubka gorenjska hišica z okni i n s slapovi 
nageljnov, rdečih gorenjskih nageljnov, usipajočih se z 
oken na stene, rdečih i n vabljivih kakor dekliške ustnice. 
De! Kakor Maričine ustnice s čudovito čistim smehom, 
k i bi j i h takrat najraje poljubil, ko so se ob harmoniki 
zavrteli. Pa s i j ih n i upal; samo gledal j ih je in si j ih 
želel, ko so se mu vabljivo nasmihale. 

O ta nasmeh! Blestel je bolj od obdelanega nabrežui-
skega marmorja. . . m oči! Kako lepe oči je imela; temne 
kakor morje zvečer, morje, ko se v njem ogledujejo 
zvezde In te oči so ga gledale, tako toplo gledale, ko 
j i je pripovedoval o Nabrežinl, o Sesljanu in morju pod 
De vinom, kjer je poleti tako lepo in prijetno, ko t i ra|di 
valovi izperejo žgočo vročino in te osveže in -kjer je pod 
večer tako lepo hoditi in se sprehajati, ko v zarji za-
žarita morje in nebo in se zdita kakor velika odprta 
Školjka bisernica. . . f' 

Videl je, kako ga Marica, k i še nikoli n i videla morja, 
zavzeto posluša. V njenih očeh je zagorelo hrepenenje, 
gorelo tako lepo, kakor gore iz tem luči oddaljenih ribi-
Skih ladij. 

»Kako rada bi videla te kraje,« je rekla takrat. 
»Ko bo svoboda, pridem pote in videla j ih boš,« Ji je 

obljubil. 

Miha Khnar 

Mesto p o č i t n i š k i h domov 
Zakon o ustanavljanju in 

poslovanju počitniških do
mov, k i je b i l sprejet leta 
1958, je v marsičem izpolnil 
vrzeli v zastarelih predpisih, 
k i so veljali pred tem za po
slovanje počitniških domov. 
Se več, nakazana je smer na
daljnjega razvoja in. če jo 
upoštevamo, potem n i mogo
če reči drugega, da si pri
zadevamo za dosledno uve
ljavljanje oproščenih načel 
pr i odpravljanju neskladno
sti. V zvezi z analizami druž-
beno-političnih organov v NR 
Hrvatski zadnje čase pogo
sto zasledimo razna mnenja 
in oceno o počitniških do
movih, ustanovitelji« oziro
ma organizatorjih, i n sicer: 

Zelo zanimivo je stališče, 
da bi morali vsi počitniški do 
movi dobiti status popolno
ma samostojne gostinske go
spodarske organizacije. Me
nim, da je tako i n podobno 
stališče zaenkrat preuranJo
no in nasprotno z osnovnimi 
principi današnje politike do 
domačega turizma in dviga
nja družbenega standarda. 

Naše počitniške domove so 
podjetja namenila delavcem, 
da v njih najdejo svoj oddih, 
sprostitev, zdravje. Zaradi 
teh karakteristik ne moremo 
počitniške domove spremi
njati v gostinske gospodar
ske organizacije Zakon po
polnoma določeno predpisu
je, da gospodarske in druž-

»Zares?«''se je razveselila. 
»Samo, če boš hotela z menoj?« je tiho vprašal. 
»O, da!« je srečna vzkliknila vzdradoščeno i n Zvonko, 

da se mu je vzklik zdel kakor pesem. . . 
. Hvaležno jo je gledal, ko sta plesala.' 

»In ti si ribič?« ga je vprašala čez čas. 
»Da, ribič sem,« je odgovoril. 
»O! TO mora biti tako lepo!« je skofo zapela. 
»No, d a . . . Delo j e . . . Ze od štirinajstega leta. sem 

r i b i č . . . « je rekel, potem pa o svojem poklicu ni več 
govoril. N i hotel skaliti lepote in sreče, k i jo je v Marici 
čutil, s pripovedovanjem o težkem m napornem ribiškem 
Življenju in bednem, prebedinem zaslužku. N i j i hotel 
pworiti o nevarnostih, k i j ih skriva morje, ni j i hotel 
pripovedovati, da je morje potuhnjeno, ko ga j i je pri
čaral z njegovo lepoto, ne o ledenih dneh in nočeh, ko ga 
pili burja, ga vrtinci in praši ter jemlje ribičem, k i 
morajo ostati doma, zaslužek in kruh. 

Ne, biti ribič, ni prijetno ne lepo, kakor misli Marica. 
Njegovega življenja se drži revščina. Kruha skoro nikoli 
ni i n včasih zmanjka celo polente. 

Sicer p a . . . Tudi ne bo več ribič. K o bo svoboda, bo 
šel v šole; mlad je i n bister . . . In četudi bi ostal ribič, 
bo takrat, ko bo svoboda, drugače. Fašist Giacomo, lastnik 
ribiškega brodovja, ga rte bo več izkoriščal. Pobral jo bo, 
če bo utegnil, tja, od koder je po prejšnji vojni prišel. 
Njegovo brodovje, k i je zanj ogoljufal večino, prej samo
stojnih ribičev, bo last tistih, k i delajo. . . Zakaj bi potem 
med plesom z Marico razmišljal o tem? Se manj pa, da bi 
j i govoril o rečeh, k i z lepoto morja nimajo kaj opraviti. 
Kaj bi j i govoril o težavah, k i bodo po vojni minile. Raje 
j i je pripovedoval o vitkih cipresah ob obali; vitke in lepe 
mečejo dolge in ozke sence na obalo kakor Maričine tre
palnice na lica, na ta ljubka lica, zardela od Rudijevega 
pripovedovanja in plesa 

Rudiju še n i bilo dvajset let. Ce b i ne bilo vojne, 
bi bile poteze njegovega obraza manj izrazite; mla&e-
niške bi bile, nežne in ne ostro in moško izklesane, kakrš
ne so se mu začrtale v bitkah, v naporih i n v trpljenju. 
Njegov obraz je b i l zrel. Izžareval je tisto zrelo moško 
lepoto, k i je tako privlačna za dekliške oči. 

Že marsikatero dekle se je s hrepenenjem ustavilo ob 
njegovem; zrelem in lepem obrazu. N i se tega zavedal. 
Niti opazil ni, da je ženskam, M j ih je srečava!, všeč. 
Nobena ga ni prevzela, da b i j o vzljubil. Sele Maričine 
oči, k i so ga gledale tako vdano, so prebudile v njem 
ljubezen. Vnel se je kakor netivo in neviden plamen, 
plamteč iz Marice, ga je použival. K o bi b i l izkušenejši, 
bi opazil, da ga ljubi tudi Marica. 

N i opazil i n zato o ljubezni nista govorila. Samo čutila 
sta, da sta si blizu. Raz odela pa se drug drugemu nista. 
Sele nagelj, k i mu ga jo Marica dala i n k i si ga je pripel 
za titovko, mu je razodel, kar mu niso razodele besede. 
Zato j i je takrat ob slovesu z obema rokama stisnil njeno 
razgreto dlan i n rek«*, d* se bo vmft k « js j ; de prej ne, 
ko bo svoboda, prav gotovo. 

1. Ustanovitelji vse preveč 
ozko gledajo na svoje počit
niške domove in njihov raz
voj usmerjajo na interesih 
lastnega kolektiva. 

2. Počitniške domove bolj 
uporabljajo osebe z višjimi, 

F kakor osebe z nižjimi oseb-
' nimi dohodki. 
| 3. V počitodSkih domovih 
; gostje kršijo predpise javne-
' ga. reda i n miru, k i veljajo 
| tudi za turistične kraje 
, 4. Ustanovitelji počitniških 
i domov niso izdelali realnih 
\ kalkulacij za poslovanje in 
I je zate težko ugotavljati 

dnevne stroške; ker ni k r i -
i terij ekonomsko poslovanje, 
i 5. Upravniki počitniških do-
i mov v mnogih primerih ne 
i upoštevajo obstoječih pred
pisov i n Imajo nepravilne od- \ 
nese proti organom lokalnih 
oblasti. 

6. Kapacitete v počitniških 
domovih niso vedno izkori
ščene. Podjetja vse premalo 
realizirajo zahteve komune 
itd., itd. 

V zvezi s tem je treba po
udariti ugotovitev, da so pri 
poslovanju počitniških do
mov še negativni pojavi, k i 
pa ne predstavljajo resne 
ovire. Se vedno je edino pra
vilna in znana ugotovitev, da 
se poslovanje v počitniških 
domovih v zadnjem obdobju 
giblje v pravi gospodarski 
smeri. Menim, da zato n i po
trebe po novih predpisih o 
počitniških domOvih, k i bi 
zavil i dosedanji razvoj i h na
men počitniških domov. 

bens organizacije lahko usta
navljajo počitniške domove 
kot enote zaprtega tipa. 

Pojavlja se tudi mišljenje, 
da bi bilo bolj koristno, če 
bi gospodarske organizacije 
izplačevale vsem zaposlenim 
delavcem določene zneske 
namensko za letni dopust. 
Analogno k temu predlaga
telji kot dokaz navajajo, da 

člani kolektivov neradi upo
rabljajo počiniške domove 
podjetij, ker Selijo, da za čas 
dopusta pridejo v stile z dru
gimi i n ne vedno z istimi 
osebami. Prepričan sem, da 
bi z direktnim izplačevanjem 
določenega zneska delavcem 
namensko za dopust dosegli 
to, da bi gospodarske orga
nizacije ne skrbele za raz
voj i n urejanje počitniških 
domov. Trditev, da člani ko
lektivov niso radi na letnem 
dopustu s člani svojega ko
lektiva, ima malo resnice.' 
Vendar je težko verjeti, da bi 
delavci v današnjih razmerah 
odklanjali izkoriščanje letne
ga dopusta v počitniškem do
mu lastnega podjetja, če so 
v njem dobre i n cenene uslu
ge. Seveda ne smemo prezreti 
tega, da imajo podjetja :za 
svoje člane organiziran tudi 
dopust po lastni želji. 

Jože Frece 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru Ja-

vornik I se zahvaljujem za 
denarno pomoč, k i sem jo 
prejel v času moje bolezni. 

Peter Javor 
tehtnica 
Javornik I 

Z A H V A L A 
Podpisana Helena Hude« 

:ek, telefonist, se zahval iu-
jem kolektivu prometnega 
oddelka Za denarno podporo 
v znesku 8000 dinarjev, ki 
sem jo prejela v času moje 
bolezni. 

Helena Hudeček , 

Z A H V A L A 
Najlepše ae zahvaljujem 

sindikalnemu odboru visoka 
peči za denarno pomoč, k i 
mi Je bila v času moje bolez
ni zelo dobrodošla. 
. Prav lepa hvala! 

Justin Abram 

Vsem korMom poštnih usiug 
Uprava Pošte 2 Jesenice sporoča vsem koristnikora 

poštnih uslug, da posluje oddelek blagajne pri Pošti 
Jesenice 2 od 29. marca dalje neprekinjeno od 8. do 
18. ure. Tako smo omogočili našim koristnikom, da se 
lahko ves dan poslužujejo poštnih, telegrafskih in 
telefonskih uslug. 

Uprava Poste Jesenice 2 

Obvestilo o cepljenju 
Svet za zdravstvo Občinskega ljudskega odbora Je

senice obvešča starše, da bo cepljenje otrok, rojenih 
1981, proti davicj z Di-Te-Per vakcino i n cepljen:« 
istih proM otroškd paralizi ter cepljenje starejših letni
kov (rojenih 1942 do 1948) proti otroški paralizi od 
9. aprila dalje. 

Razpored cepljenja je izobešen na vseh oglasnih 
deskah občine Jesenice. 

Ker bodo cepivo zaužili z malfnovcecn, prosimo, da 
prinesete a seboj žličko. Stroški M 'jenja proti otroški 
paralizi znašajo 400 din. 

Starši! Zavarujte svoje otroke proti tej strahotni 
bolezni — otroški paralizi. 
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Kaj je rekreacija 
Objektivnih možnosti Je 

dovolj 
Sodobni način življenja, 

močan i n hiter tempo ter r i 
tem dela, posebno v industri
j i , fcr še vedno obremenjuje 
človeka v fizičnem in psihič
nem pogledu, ustvarja nove 
probleme v zdravstvenem,, 
socialnem, tehničnem in eko
nomskem smislu. 

Neprestano je pred nami 
vprašan je uravnoteženja od
nosa med delom in počitkom 
delovnega človeka, k i ga re
šujemo z rekreacijo. Rekre
acija delavcev pa ne obsega 
le zdravstvene in delovne fak
torje, ker Ima njena rešitev 
pomen tudi v socialnem in 
ekonomskem pogledu. Skraj
ni cilj aktivnega odmora de
lavcev je: utrjevanje zdrav
stvenega stanja naroda; po
daljšanje trajanja življenja; 
vzdrževanje . in dviganje 
splošne ter specialne fizične 
kondicije, k i je potrebna, za 
ži vi j en je, delo in obramben 
lažje osvajanje in opravljanje 
r ^ n i b tehnoloških procesov 
dela in delovnih manipulacij; 
povečanje produktivnosti de
la; odstranjevanje škodljivih 

posledic, posebno pri mehani
ziranem i n avtomatiziranem 
delu; preprečev an je nesreč 
p r i delu; obnavljanje moči. 
poživitev, razbremenitev, 
sprostitev,, razvedrilo, odmor; 
izboljšanje med oseb nib odno
sov itd. 

V teoretični obdelavi in v 
praksi sta se -v glavnem iz
luščila dva načina počiva nja 
delovnega človeka: aktiven in 
pasiven odmor. 

Danes ne nameravamo ana
lizirati pomanjkljivosti in 
prednosti enega ali drugega 
načina, temveč pogledati ne
koliko organizacijo rekreacije. 
V vsakdanjem življenju se je 
pokazala potreba po uporabi 
dveh oblik rekreacije: 1. re
kreacija med; delovnim časom 
— v odmorih in 2. rekreacija 
v prostem čas-i. Izbor, dozi-
ranje in uporaba sredstev za 
rekreacijo med delovnim ča
som, kakor tudi v prostem 
času, je odvisna od mnogih 
faktorjev, zato zahteva paz
l j iv in strpljiv Študij delov-
nera mesta in življenja de
lavcev. Če upoštevamo, da so 
organizacijske oblike i n sred
stva rekreacije omenjena z 

ozirom na čas, prostor, zah
teve delovnega procesa, pa 
tudi navade in potrošnjo. 

Najbrž bomo morali ustva
riti pogoje in možnosti za re
kreacijo v prostem ^asu, za 
kar je pri nas več objektiv
nih možnosti, kot za aktivni 
odmor med delovnim časom. 

Viktor Krevselj 

TEKJMOVANJE 
ZA. ŽENSKI 
KOŠARKARSKI P O K A L 

- J U G O S L A V I J E 

Jesenice : STovan (Ljubljana) 
(31:20) 

V pokalni- tekmi za Jugo
slovanski košartersl t i pokal 
za žene so se igralke Jesenic 
pomerile z ekipo Slovana iz 
Ljubljane. Igralfe Slovana so 
nudile močan odipor v pi^remi 
delu'igre, kasneje pa so. Jeos--
ničanke s hitro igro v napadu 
zagospodarile na igrišču in 
prepričljivo zmagale. Ko$e 2a 
Jesenice so dosegSe: P a v S 3£, 
Berce 9; Dr i nov ee 6, Kerbst 4, 
VaHentar 4, Udir 2. 

S to zmago so se igralke 
Jesenic uvrstile, v osmino fi
nala, oziroma med šestnajst 
ekip v tem velikem tekmo
vanju. 

V prijateljski tekmi sta se 
v sredo 28. marca pomerili na 
Jesenicah molki ekipi Jesenic 
l n Zelene Jame iz Ljubljane, 
Zmagali so domačini z 82:73 
3Jk3% i n s tem dokazala, da 
se resno pripravljajo za pred-
stoječo tekmovalno sezono. 

F. B. 

R E B U S O i -

»No* Teme,, pa sva se tudi 
midva povzp-ela v jeseniško 
Visoko družbo.« 

Letos najuspešnejša 
sezona . 

Hokejski drsalni klub na 
Jesenicah je zaključil Letos 
najuspešnejšo sezono. Liga-
ško moštvo je že šestič zapo
redoma osvojilo državno' pr
venstvo v hokeju na ledu. 
Lepe uspehe so dosegli tudi 
pri umetnem drsanju. Orga
nizirali so šolo za umetno dr
sanje, katere uspehi so- b i l i 
vidni na zaključni reviji. 

Ligaško moštvo H K Jeseni
ce je odigralo na domačem 
igrišču 19, izven Jesenic pa 
14 tekem. V gosteh so imeli. 
S švicarske, 2 zahodnonenaški. 
1 finsko, 1 švedsko^ 1 poljsko, 
t rusko in 2. domači ek ip i 
Rang lista strel c e v p r e teki e 
sezone je naslednja: Tišler 63. 
Klinar 62, Felc 46, Smolej 31, 
Valentar 31, B. Jan 30, I. Jan 
13. Ravnik 12, Trebušrk II, 
Kristan 10, Brun 5 in Hribar 
2 gola. Zandamive pa so tudi 
Šltevilke o kaznih, saj so pre

sedeli člani ligaškega moštva 
na kazenski klopi skupno 248 
minut Na prvem mestu jo 
Trebušak 52, k i mu sledijo 
Felc 35, Tišler 2K, B. Jan 1| 
Klinar 26, Ravnik 19, Kristani 
16, Sraolej l l r Valemtar 10, 1, 
Jan 10, Brun 8 in Mlakar i 
minuti. Vštete so tudi disci
plinske kazni. 

Mladinsko moštvo je v pre> 
te&K1 sezoni v sporazumu s 
H oke jsko _ zvezo Sloven i j« 
igralo za Kranjsko- goro, kjef 
so ustanovili hokejski klufr 
Tako« je dobila Gorenjska, dve 
moštvi prve M-ge-. Posebno po-
zbmost pa so* posvetili pionir* 
flteeEu moštvu, ki je nastopi
lo v mladinski konkurenci ffl 
osvojilo naslov republiškega 
in državnega prvaka-. 

Vsi , k i so kakorkoli ^jpipo* 
mogli k tako plodni hokejski 
sezoni, zaslužijo priznanje. 
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KRIŽANKA 
Vodoravna: L glasovalec, 

8. zgodovinsko znamenit otok 
v Donavi pri Beograda, 9. 
nagrada za prestopek, 10. o r i 
entalska u težna mera, 12. 
rirnljanski pozdrav, 13. sku 
pine žuželk, 15. začetnici izu~ 

mi tel j a dinamita, 16. glasbe« 
n i izraz, za živahno podaja* 
nje, 13. okrajšava za nogo* 
metn-i klub. 19. mesto ob ust-
j u Marice, 20. sij, 22. pod* 
zemna žival, 23. naznanilo^ 
obvestilo, 25. ime f i lmska 
igralke Kerr, 28. naslov gr* 
skih- opisov bcwjnóh pohodov.' 

Navpično: 1. avtomobilska 
oznaka Varaždina, 2. predios, 
3. livrirani strežniki, 4. leto* 
višče blizu Opatije, 5. okras* 
na posoda, 6. tovorno- dviga« 
lo, transportni trak, 7. nizka 
vrednost m poceni, 10. brez* 
alkoholna pijača, 11. vbočeai, 
vbokel (o lečah), 14. naziVi 
17. glavno mesto Turčije, 21; 
vodna žival, 24. del ustne 
votline, 26. začetek aztruše, 
27. medmet 

m !, 
REŠITEV KRIŽANKE 
iz prejšnje številke 
Vodoravno: 1. livarna, Q 

avenija, — s, —, 9. satir, !§] 
TT, 12. Ivo, 13; Nep, 15. AP< 
16. ideal, - 1 19. nesloga^ 
21. Antimon. , 

A K T - Ü Ä L N O 
Izbirajmo najboljše 

illpotniiimf 

Smo sredf aajvečjih priprav za rekonstrukcijo pod
jetja. Istočasno pa se z vai resnostjo pogovarjam©, da 
stvari v našem podjetju ne stoje najbolje, da je nizka 
pEodaotoiviaJost, da so proizvoetm stroški previsoki, da je 
previsoka bolezenska odsotnost, da strokovnjaki odhaja
jo, da..., da bo treba zastaviti vse sile, da to izboljšamo. 
Vendar se nam večkrat vzbudi misel, da vse te težave le 
niso tako resne. 

Vsi vemo, d& je za d&fero in kvafRtetno proizvodnjo 
poleg surovin im «troi#fih naprav najbolj važen človek. 
Zato pa mora- vsak človek - proizvajalec svoje delo poznati 
in obvladati, če bomo znali proizvajalce pravočasno stro

kovno usposabljati in če bomo toliko objektivni ter pošteni, 
da bomo znali vedno izbrati za neko delovno mesto najbolj 
primernega človeka — giede na napredek proizvodnje, 
potem se bodo stvari prav gotovo obrnile na bolje. 

Ne moremo pa pričakovati izboljšanja, če bomo po-
skušali reševati le ljudi, ne glede na to, koliko lahko pri
spevajo k napredku podjetja. * 

Tako pojave še lahko zasledimo in le-ti običajno vzbu
jajo nezadovoljstvo, ali celo zapustitev podjetja, čas je, 
da se pred nastavitvijo, napredovanjem ali premestitvijo: 
vprašamo, kakšna izobrazba je potrebna za opravljanje 
nekega delovnega mesta, ali je naš kandidat za zaupano 
delovno mesto strokovno usposobljen in. šele potem odlo
čimo, ali bo nastavljen ali ne. Če nam je napredek pod
jetja pri srcu, potem je to edina pot. 

*ni]IIIIIIIIIIUI!!llllillll]IUIllH 



P R E D V O L I T V A M I 
v nove samoupravne organe 
(Nadaljeanje s 1. strani) 

njem zborov E E postali vse 
bolj izvršni organi upravlja
nja v EE. Toda prav v vlogi 
mobilizatorja proizvajalcev 
za kolektivno in smotrno go
spodarjenje je ena osnovnih 
nalog teh organov. To bo za
htevalo od njih temeljitega 
poznavanja problematike v 
E E i n podjetju ter tudi spo
sobnosti za prenašanje te 
problematike preko zborov 
E E na neposredne proizva
jalce. Lahko trdimo, da so 
se prav delavski sveti EE in 
UO EE v razmeroma krat
kem obdobju svojega obsto
j a izredno uveljavili, vendar 
bodo morali tudi v bodoče 
svoje delo predvsem v po
gledu gospodarjenja še Izpo
polnjevati. Njihovo delo bo 
uspešno, če bo odraz hotenja 
kolektiva EE, če bodo uspeli 
svoja prizadevanja 'prenesti 
na neposredne upravljavce. 

Delavski sveti Obratov so 
po decentralizaciji postali 
posredniški organ med EE in 
COS. Ker nimajo prave vse
bine dela i n so na svojih za
sedanjih razpravljali pred
vsem o že sprejetih sklepih 
v EE, je CDS na svojem 28. 
redkem zasedanju sprejel 
sklep, da se j ih ukine. O tejm 
je predhodno razpravljal ko
lektiv, k i se s tako odločit
vijo v celoti strinja. 

CDS i n UO sia po decen
tralizaciji dobila povsem no
vo vlogo v podjetju l n koli
kor bolj se bodo organi 
upravljanja v EE uveljavlja
l i , toliko bolj bosta CDS in 
UO lahko svoje delo usmer
jala na splošne probleme v 
kolektivu. P r i tem ne gre za 
prenašanje pravic iz enega 
na drug samoupravni organ, 
ampak za vlOgo, k i jo mora
jo posamezni samoupravni 

ZELEZAR, tednik — izdaja: 
Železarna , Jesenice — glavni 
in odgovorni urednik Remigij 
Noč — ureja redakcijski od
bor. Rokopisov i n fotografij 
ne vračamo. Naslov: Uredni
štvo »Železar-K, Železarna Je
senice, telefon št. 394. — Tisk 
C P »Gorenjski tisk« v Kranju 

organi opravljati. Se vedno 
je precej vprašanj, k i bodo 
skupna vsem EE, zato bo na
loga CDS, da bo v okviru 
gospodarjenja v podjetju kot 
celoti združeval ln usmerjal 
delo E E k »kupnemu uspehu. 
Odgovornost za dobro delo 
posameznih centralnih služb 
ne sme biti samo na strokov
nem vodstvu, ampak mora 
za njihovo delo postati sood
govoren CDS. To bo zahte
valo od CDS veliko operativ
no sposobnost, ker praksa 
kaže, da zasedanja enkrat 
mesečno ne zadoščajo za re
ševanje vseh nalog, k i posta
jajo vse bolj zahtevne. Zara
di tega je CDS sprejel sklep, 
da se štev. dlan. CDS zmanjša 

od 69 na 47. S tem pa ni nuj
no, da bi o splošnih vpraša
njih podjetja razpravljalo 
samo 47 članov. Preko komi
sij za posamezna vprašanja 
se lahko vključi v delo CDS 
veliko število članov kolekti
va, k i bodo sodelovali pri 
odločanju splošne politike v 
kolektivu. 

Vseh nalog, k i čakajo novo
izvoljene člane samouprav
nih organov, ni mogoče na
šteti niti predvideti, vendar 
iz nekaterih splošnih ugoto
vitev lahko zaključimo, da 
moramo izbrati najboljše to
variše in da Izvoljeni tova
riši ne sprejemajo samo čast
no funkcijo, ampak tudi i z 
redno odgovornost. 

železarski 

A V S T R A L I J A - Pri Perthu 
so Odkrili precejšnja nahaja
lišča železne rude s približno 
45 odst. železa. Zaloge cenijo 
na okoli 100 milijonov ton, 
sloji so debeli do 2,5 metra. 

K A N A D A — V železarni 
Hamilton Works of Steel Co. 
so pričeli dodajati v plavže 
zemeljski plin. S tem so pre
cej znižali porabo koksa in 
izboljšali hod peči. 

F I N S K A - V letu 1961 so 
na Finskem nakopali 350.000 
ton nikljeve rude, iz katere 
so dobili po predelavi približ
no 2000 ton kovinskega nik
lja. 

Na mnoga mnoga l e t a 
Po 38 letih požrtvovalnega 

in nesebičnega dela je odšel v 
zasluženi pokoj fow. Franc 
Bručan. 

Že kot sedemnajstletni fant 
}e dobil zaposlitev pri nekda
nji K1D, pocinkovalnici prede
lovalnih obratov. Verjetno jih 
je malo v naši železarni, ki so 
vso svojo tako dolgo delovno 
dobo preživeli v enem obratu, 
oziroma na enem delovnem 
rriesiu. Čeprav je bilo delo, 
dokler ni pocinkovalnica do
bila novih prostorov v Hreno-

vici, povezano z velikimi fi
zičnimi napori, je vztrajal in 
si pridobil veliko izkušenj, ki 
jih je nesebično posredoval 
svojim mlajšim sodelavcem. 
Delo, ki mu je bilo zaupano, 
je vedno opravljM z vso vest
nostjo in bil vsem ostalim za 
vzgled. Zaradi teh lastnosti in 
izkušenosti je bil zadnja leta 
tudi namestnik delovodje. 

Dnevi in leta so minevala, 
zaželel si je zasluženega po
čitka. Težko se je ' ločil od 
naprav, ki jih je vzljubil in 

rokoval z njimi, kot bi bile 
njegove 

Njegovi ožji sodelavci so mu 
ob njegovem odhodu pripravili 
skromen prigrizek in mu poda
rili v spomin sliko predeloval
nih obratov. 

Tov. Bručanu želimo, da bi 
jesen svojega življenja užival 
s svojo družico zdrav in zado
voljen se dolgo let. — JK. 

Z D A — V železarnah, k i 
proizvajajo jeklo samo po 
postopku žilavljenja grodlja 
s kisikom v konvertorjihj 
nastopa problem uporabe 
lastnih valjavndških i n ostalih 
jeklenih odpadkov, k i nasta
jajo pri predelavi. Zato pred
lagajo jeklarski strokovnjaki 
v Z D A graditev kombinira
nih jeklarn z elektropečmi in 
konveratorji, kar bi omogoča
lo racionalno uporabo lastnih 
odpadkov, kakor tudi ostale-, 
ga starega železa. 

STOODSTOTNI USPEH 
Pred izpitno komisijo T N Z 

OLO Kranj je polagala v to
rek skupina Avtomoto' šola 
A M D Jesenice izpit za voz
nika motornih vozil. Vseh 2Ž 
kandidatov je predhodno za
ključilo teoretični in praktič
ni pouk na Avtomoto šoli i n 
pokazalo na društvenem iz
pitu zrelost za pripustitev te 
državnemu izpitu. Komisija 
TNZ se je to pot lahko pre
pričala o dobri priravljenosti 
kandidatov, saj so vsi izpit 
uspešno opravili, kar je lepo 
priznanje Avtomoto šoli in 
njenim inštruktorjem. 

Polde Ulaga 

Franc Bručan s sodelavci ob odhodu 
Na sliki je označen z 

v zasluženi pokoj. 
x 

Obvestilo stanovanjske 
skupnosti 

Javornik - Koroška Bela 
Stanovanjska skupnost Javornik-Koroška Bela sprej

me honorarnega administrativnega uslužbenca z zna
njem strojepisja za tri ure dnevno dopoldne. Pismene 
ponudbe pošljite na razpisovalca. 

Obenem opozarjamo vse hišne posestnike z Javor-
nika, Koroške Bele in Potok, k i prejemajo od stano
valcev stanarino, da poravnajo v roku 10 dni 3-odstotni 
prispevek od stanarin i n 5-odstotni prispevek od loka
lov za 1960 i n 1961 na žiro račun 607-13-5-333. V na
sprotnem primeru ga bomo prisiljeni izterjati sodnim 
potom. 

Ali so norme v današnjem 
obračunskem sistemu 

iktualne? se 
Konec 

S 1. marcem 1962 je poteklo 20 let od ustano
vitve oddelka za norme. Preobširno bi bilo na
števati rezultate našega dela v tem obdobju. 
Težav je bilo dovolj, saj smo morali začeti po; 
polnoma iz temelja, brez vsakih izkušenj. Pri
pomnil pa bi, da je bilo največ težav subjektiv
nega značaja, zaradi nerazumevanja bistva norm. 
Te težave pa obstajajo tudi še danes v nezmanj
šani meri. B i l i so tudi časi, ko je oddelek sekaj 
pomenil celo v zveznem merilu. Od nas sta iz
hajala iniciativa in navopila za normiranje za 
vso črno metalurgijo. Nastopale pa so težave, 

predvsem zaradi napačnega pojmovanja naših 
nalog. Namesto študijskega oddelka je nastal 
oddelek za mešetarjenje z obračunskimi nor
mami, ker so nekateri videli glavno nalogo od-
dpka samo v zadovoljevanju delavskih zahtev. 
Kjerkoli se js pojavilo kakšno nezadovoljstvo, 
je nastopil normirec kot gasilec in je z zniže
vanjem obračunskih norm pomiril razburjene 
duhove. Ta miselnost je povzročila tudi razfor-
miranje oddelka ob zadnji reorganizaciji pod
jetja. Normirci so bi l i porazdeljeni po EE, kjer 
so padli popolnoma pod vpliv svoje okolice in 
morajo večkrat tudi proti svojemu prepričanju 
prilagajati obračunske norme zahtevam delavcev. 
Ze samo dejstvo, da delavci sami sprejemajo in 
potrjujejo svoje lastne norme, nam dovolj zgo
vorno priča, koliko moremo pr i tem še govoriti 
o objektivnosti. 

H koncu b i pripomnil samo še sledeče: 

č e imajo odgovorni organi železarne interes, 
da bi obstajal tudi pri nas nek študijski oddelek 
za določanje termičnih norm, je potrebna pred
vsem temeljita reorganizacija. Oddelek mora bit i 
organiziran le centralno, neodvisen od posamez
nih EE, odgovoren izključno UO ali CDS. Ker 
imamo danes samo še štiri starejše normirce 
v železarni, k i obvladajo tehniko časovnih š tudi j , 
bi bi l nujno orgnizirati poseben tečaj in zainte
resirati za to delo predvsem mlajše moči. Pred
pogoj za uspešno delo pa mora biti dosledna 
ločitev dela. Tehnik za študij dela i n časa naj 
izvaja časovne študije po vseh pravilih tehnič
nega normiranja in izračunava tehnične norme 
neodvisno od delavčevega zaslužka. Kako pa naj 
bo delavec za svojo normalno storitev nagrajen, 
naj odločajo samoupravni organi E E na osnovi 
postavljenih tehničnih norm in v skladu s svo
j imi finančnimi zmogljivostmi. 

Samo na ta način je mogoče zagotoviti res 
nemoteno in objektivno delo ter izračun realnih 
tehničnih norm. 

Martin B rudar 


