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Poročilo direktorja na seji DSŽ 

Intenzivno se bomo morali lotiti 
naših notranjih problemov 

V soboto, 30. dec. 1967, je bila slavnostna seja delavskega 
sveta železarne, na kateri je direktor tovarne inž. Matevž 
HAFNER podal obsežno poročilo o gospodarjenju in poslova
nju železarne v preteklem letu. Iz njegovega obsežnega poro
čila citiramo in povzemamo najvažnejše misli. 

»Z uspehi letošnjega leta 
pikakor ne moretao biti za
dovoljni. Medtem ko je bila 
v prvih treh mesecih proiz
vodnja in prodaja na ustrez
na višini, je od aprila dalje 
začela upadati. Z začetkom 
drugega polletja pa so se na
enkrat zmanjšala naročila 
kot posledica delovanja re
forme in liberalizacije uvoza. 
Zniževanje in restrikcija kre
ditov je vplivala na omeje
vanje investicijskih vlaganj, 
s tem pa na zaposlitev oz. 
proizvodnjo v kovinsko pre
delovalni industriji. Proizva
jalo se je v glavnem za za
logo oziroma so se dovrševa-
la stara naročila, me da bi ob 
tem dotekala nova naročila, 
k i bi bila osnova za naroča
nje našega materiala. Neure
jen in pretiran uvoz je to 

stanje še potenciral, k temu 
pa se je nadalje pridružila 
še težnja, da se stare zaloge 
reprodukcijskega materiala 
čimbolj izkoristijo. Ogromni 
viški vseh kapacitet na zapa-
du in viški proizvodnje na
vadnih materialov tudi v so
cialističnih državah, pritiska
jo na naš trg z depresiranimi 
oziroma lahko jih imenujemo 
tudi dampinškimi cenami, 
pri izredno nizki carinski 
zaščiti, k i jo uživa v naši dr
žavi valjani material. Ta zaš
čita' predstavlja le okrog 1/3 
one, s katero te države šči
tijo svojo razvito in moder
nizirano industrijo. 

Plan I je bi l za leto 1967 s 
skupno proizvodnjo 1,360.710 
tonami za 17% večji od plana 
v letu 1966. Ta plan smo iz
polnili 88,9 odstotka ali 

19 seja upravnega odbora 

Uspešno reševanje nalog 
V četrtek, 28. decembra 1967 je bila 19. seja upravnega odbo
ra, na kateri so, poleg osrednje točke dnevnega reda, infor-
feiaclje o delu grupe za ranglranje delovnih mest in o pred
logu o ureditvi nagrajevanja do prehoda na dohodkovni si
stem, obravnavali tekoča vprašanja in reševali prošnje. 

Informativno poročilo de
lovne grupe za kategorizacijo 
delovnih mest so na seji vzeli 
na znanje in ugotovili, da je 
delovna girupa izvedla svoje 
delo na kategorizaciji skladno 
s sklepi in sprejetimi princi
p i na seji upravnega odbora, 
dne 28. septembra 1967. 
Skladno z določili našega sta
tuta so sklenili, da se katego
rizacija delovnih mest posre
duje delavskemu svetu žele
zarne v potrditev, ker je le-ta 
pristojen za potrditev. Prej 
pretimo bo o kategorizaciji 
razpravljal delavski svet Že
lezarne, pa mora delovna gru
pa to posredovati še enkrat 
delovnim enotam, da katego
rizacijo pregledajo v širšem 
obsegu kot doslej, ker bodo 
potem, ko bo kategorizacijo 
potrdil delavski svet železar
ne, lahko dajali pripombe 
prizadeti le po redni poti 
prek služb z ustrezno uteme
ljitvijo. Upravni odbor je me
ni l , da je delo na kategori
zaciji delovnih mest strokov
no dalo in ni mesta za široko 
obravnavo. 

Upravni odbor je na tej seji 
potrdil tudi predlog revizije 
normativa delovne sile in na
ročil, da v prihodnosti mora 
biti vsak predlog spremembe 
normativa podrobno analizi
ran ta obdelan. 

Glede predloga sektorja za 
ekonomiko o ureditvi nagra
jevanja do prehoda na do
hodkovni sistem, so se na 
seji odločili za prvo varianto 
predloga, to je za sistem, ven
dar korigiran. Zato so naro
čili delovni grupi in službi 
za nagrajevanje, da morata 
izdelati tehniko in izračun ko-
rigiranega sistema še pred 
sejo delavskega sveta in pred
ložiti konkretni predlog 
upravnemu odboru na vpo
gled. Za osnovo priprave 
predloga korigiramega siste
ma, morata upoštevati rezul
tate rangicanja delovnih mest 
povprečje variabilnega dela 
Železarne, predvideni proiz
vodnji program za 1968 leto 
ter uskladitev realizacije z 
osebnimi dohodki. Vse to mo
ra biti pripravljeno in nareje-

(nadalj. na 2. str.) 

v odnosu na lansko leto s 
104,4%. Pri tem je potrebno 
upoštevati dvakratno valja
nje preko obveznega. Nezado
voljivo je izpolnjevanje naše 
blagovne proizvodnje tako 
količinsko kot vrednostno. 
Namesto planirane zunanje 
realizacije v višini 708.0 mili
jonov N din je bila dosežena 
589.0 milijonov N din, to je 
le 83.2 % planirane. Tudi v 
primerjavi z letom 1966 smo 
prodajo izpolnili le s 94%. 
Količinsko smo sicer proiz
vedli določene proizvode v 
enaki višini, oziroma za ma
lenkost več, vendar je pov
prečna cena naših proizvo
dov padla od 2.280 v letu 
1966 na 2.180 v letu 1967, s 
tem da je bila v zadnjih me
secih še slabša. Da se bo vse 
to odrazilo na dohodku v za
ključnem računu, je jasno in 
ne bo lahko pokriti izplača
nih osebnih dohodkov, čeprav 
smo od aprila dalje usklaje
vali iste z realizacijo. Preko
račenje planskih stroškov v 
skoro vseh delovnih enotah 
zlasti v valjarnah in predelo
valnih obratih, bodo neugod
no vplivali na poslovni re
zultat ter mere za znižanje 
stroškov z znižanjem kalku-
latdvnega IV, skrajšanega de
lovnega časa, razmejitve 
stroškov; uvedba novih pro
izvodnih kapacitet ne bo do-
voljna, ker nismo uspeli v 
večji meri popraviti izplema 
in znižati materialnih stroš
kov. Osnovne surovine raz
reda 3. smo znižali, sicer še 
nedovoljno, prav tako smo 
za malenkost znižali razred 
5, medtem ko so pa zaloge 
gotovih proizvodov večje, zla
sti so se povečali stroški kre
ditov, obresti, zamudnih ob
resti, •Jsodnih stroškov itd.« 

V nadaljevanju je inž. Haf
ner govoril o realizaciji pro
izvodnega plana v posamez
nih delovnih enotah. Letni 
plan so presegle D E težka 
proga za 20,5 %, žebljanna za 
14,9 % in lahke proge za 9,1%. 
Vse ostale delovne enote niso 
dosegle letnega proizvodnega 
plana. Izvoz je bil planiran 
nekoliko nižje kot v letu 1966 
in bo realiziran s 3,4 millij. 
dolarjev oziroma 103,5%, od 
tega na konvertibilno podro
čje prek 60%. Direktor je 
govoril tudi o še poslabša
nem stanju obratnih sred
stev. Povečali so se tako kup
ci kot dobavitelji, blokirani 
pa smo bil i v preteklem letu 

(nadalj. na 3. str.) 

Pospešiti proces 
modernizacije 
gospodarstva 

Ob zaključku starega leta sta zvezni in gospodarski 
zbor zvezne skupščine poleg številnih novih zakonskih 
predpisov, med drugim tudi spremembe carinskih ta
rif oz. za nekaj odstotkov povečano carinsko stopnjo 
za uvoz izdelkov črne metalurgije, sprejela tudi RE
SOLUCIJO O TEMELJIH GOSPODARSKE POLITIKE 
ZA LETO 1968. Dokument, na katerem naj bi slonela 
konkretna gospodarska politika delovnih in družbeno 
političnih skupnosti, dokument, ki naj bi bil kažipot 
samoupravnim organom pri oblikovanju gospodarske 
politike v letu 1968. 

Po sprejetih ocenah in stališčih glede na ekonomski 
položaj in gospodarska gibanja v preteklem letu, je 
zvezna skupščina sprejela tudi temeljne naloge eko
nomske politike in gospodarskega razvoja v letu 1968. 
Sprejeta načela pomenijo nadaljnjo utrjevanje namena 
družbeno gospodarske reforme in opozarjajo na neka
tera odstopanja in težave v preteklosti, ki jih bo na 
eni strani potrebno z dodatnimi zakonskimi akti kori
girati oz. preusmeriti, na drugi strani pa z nadaljnjim 
zboljševanjem samoupravnih odnosov in izpopolnjeva
njem gospodarskega sistema doseči čim bolj smotrno 
in uspešno gospodarjenje. 

Slabosti, ki neugodno vplivajo na dosledno in po
polnejše uresničevanje smotrov reforme in ki so v 
večji ali manjši meri prisotne tudi v našem delovnem 
kolektivu, kot posledica večletnega zanemarjanja, se 
tičejo predvsem tehnologije, proizvodnosti, gospodar
nosti in rentabilnosti ter organizacije dela, ki je edino 
uspešna, če je zasnovana na znanstveni podlagi. 

Neizogiben predpogoj za uresničevanje osnovnih 
smotrov ekonomske politike je torej edino v pospeše
vanju procesa modernizacije gospodarstva, to pa po
meni oblikovati organizacijo dela na znanstveni podla
gi, na sodobni tehniki in tehnologiji ter z nadaljnjim 
razvijanjem in pospeševanjem integracije. Seveda pa so 
ti dosežki možni le z intenzivnim uvajanjem v prakso 
tako domačih kot tujih znanstvenih dognanj in izku
šenj. Vzporedno s temi prizadevanji pa bo potrebno 
razvijati in krepiti tudi lastno znanstveno raziskoval
no delo ter s preudarno politiko skrbeti za zboljšanje 
strukture zaposlenih ter skrbeti za njihovo nadaljno 
splošno in strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. 
V tem pogledu bo tudi naš delovni kolektiv moral v 
samoupravnem aktu bolj precizirati Izobrazbene poseb
nosti posameznih delovnih mest in nasploh članov ko
lektiva. Sedanji resni položaj zahteva množico korek
tur stališč in pogojev, ki smo jih zaradi raznega po
puščanja in kompromisarstva dovoljevali v preteklosti. 
Dovolj resno se bo treba lotiti tudi funkcije in vloge 
železarsko izobraževalnega centra, ki bo v doseganju 
navedenih pogojev moral pri oblikovanju bodočih stro
kovnih kadrov biti še bolj naslonjen na železarno. 

Tako kot zvezni dokument v nekaterih primerih ze
lo določeno navaja, kdo je nosilec posamezne naloge 
in do kdaj, tako bi morali tudi v naši praksi mnogo 
bolj določeno in precizno sprejemati posamezne nalo
ge oz. sklepe. Prvi korak v tej smeri pomenijo zeio 
določeno sprejeta stališča in zaključki decembrskega 
zbora komunistov našega delovnega kolektiva. Ob so
očenju z omenjeno zvezno resolucijo lahko tudi po
novno ugotovimo, da je zbor komunistov železarne na
čel in odprl večino vprašanj, ki jih obravnava resolu
cija, pa tudi sprejel stališča in sklepe povsem enaka 
stališčem zvezne resolucije. Tudi naši samoupravni or
gani so se že soočili z večino vprašanj ln nalog, obrav
navanih v resoluciji. Od intenzivnosti našega lastnega 
reševanja odprtih nalog in problemov je torej odvisen 
naš lepši in jasnejši jutrišnji dan. 

Ž E L E Z A R 



Iz leta v leto manj izboljševalnih predlogov 
I 

Nerazumljiva in neopravičljiva Je dokaj porazna ugotfyi-
tev, da število izumiteljskih, novatorskih in racidnalizat^r-
skib predlogov v naši gospodarski organizaciji iz leta v lt>o 
občutno in porazno pada. Mar se člani našega kolektiva v 
zadostni meri ne zavedajo, da se moramo pri uspešnem in 
pospešenem reševanju trenutno nastalih težav nasloniti le na 
lastno iznajdljivost In delovni ter ustvarjalni polet. Mi mo
ramo z vsemi silami in skrajnimi napori narediti vse, da 
bomo mehanizirali in avtomatizirali zastarele in nerentabilne 
stroje, peči in strojne naprave in da bomo s pridom in večjo 
delovno storilnostjo stoodstotno izkoristili vse nove, drago 
plačane proizvodne kapacitete. 

Na vseh sektorjih dela in 
v vseh delovnih enotah mo
ramo v večji meri stremeti 
za tem, da bomo z novimi 
prijemi in maksimalno šteck 
njo znižali materialne, proiz
vodne in vzdrževalne stroške. 
V vrste ianajditeljev; novator-. 
jev, racionalizatorjev in av
torjev malih obratnih' tehnič
nih izboljšav moramo vklju
čevati širši krog naših sode
lavcev. 

M i sami moramo bistveno 
spremeniti dosedanji odnos 
do dela in vložiti skrajne na
pore j n maksimalno mero 
discipline v prizadevno in 
uspešno iskanje številnih še 
ne izkoriščenih skritih rezerv. 

V zadnjih letih so naši pri
zadevni in uspešni avtorji 
tehničnih izboljšav koristno 
izvedli naslednje število iz
boljševalnili novatorskih in 
racionalizatorskih predlogov: 

leta 1960 62 
leta 1961 90 
leta 1962 57 
leta 1963 51 
leta 1964 47 
leta 1965 53 
leta 1966 80 
leta 1967 41 

V letošnjem letu, kot je 
razvidno iz tabele, se je ak
tivnost novatorjev in raciona
lizatorjev občutno in kritično 
zmanjšala. Vsega skupaj je 
bilo v letošnjem letu izvede
nih komaj 41 izbol j sevalnih 
predlogov. To je dokaj ža
lostna in porazna ugotovitev, 
nad katero se moramo resno 

zamisliti vsi, k i si želimo po
spešenega napredka in zdra
ve rasti novatorske dejavno
sti v našem kolektivu, k i nam 
je v sedanji situaciji še kako 
in nujno potrebna. Tako po
razna ugotovitev nas vse mo
ralno zadolžuje, da poiščemo 
vzroke temu nerazumljivemu 
padcu nezainteresiranosti čla_ 
nov našega kolektiva za na
predek izumiteljske, novator
ske in racionalizatorskj: aktiv
nosti. 

številni avtorji teliničnih 
izboljšav in izboljševalnih 
predlogov iz naše Zelezr.rne 
pa so v povojnih letih uspeš
no rešili že marsikateri te
žak in kočljiv problem, k i je 
hromil in zaviral nemoten po
tek večje kvalitetne proizvod, 
nje v posameznih obratih Že
lezarne. Zato je prav, pripo
ročljivo in potrebno, da tudi 
danes iščemo rešitve iz na
stale težke situacije pri naših 
domačih delovnih ljudeh in 
j im zaupamo naloge in pro
bleme, za katere smo vse do 
sedaj dolga leta drago pla
čevali inozemske strokovnja
ke. 

V zadnjih letih smo mače
hovsko nagrajevali iznajdite-
Ije, novatorje, racionalizator-
je in avtorje malih obratnih 
izboljšav: 

leto 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

izplačano 
535.130 S din, 
787.025 S din, 
987.171 S din, 
870.660 S din, 

1,744.384 S din, 

Človek - človeku 
Ob zaključku starega leta je bila na Jesenicah za

ključena sedemdnevna akcija za odvzem krvi. Akcija, 
ki je doslej dala najslabše rezultate, je presenetila 
tako organizatorje — občinski odbor Rdečega križa, 
kot izvajalce in spremljevalce te vsakoletne humane 
akcije. Kljub dovolj zadostni obveščenosti in štiriur-
nemu plačanemu dopustu, ki so ga krvodajalcem odo
brili samoupravni organi železarne in druge delovne 
organizacije, je bil odziv izpod pričakovanj in doseda
njih rezultatov. 

Na vsaki povojni krvodajalski akciji je na Jeseni
cah sodelovalo čez tisoč krvodajalcev, zadnji akciji pa 
se jih je odzvalo le 773 in sicer 493 iz železarne in 280 
zunanjih, ki so skupaj darovali 211 litrov krvi. Morda 
je delni vzrok za zelo slab odziv ne najbolj primeren 
čas ob zaključku leta, ko ljudje koristijo še preostali 
dopust in ko so bili zaradi tega v nekaterih delovnih 
enotah v težavah z delavci. 

Mnogo bolj pa preseneča odnos do akcije, ki so ga 
pokazali posamezni sodelavci in občani ter celo neka
teri odgovorni vodilni delavci v delovnih enotah. Ne
dvomno ima krvodajalska akcija tako izrazito human 
značaj, da bi v'posameznih delovnih enotah zaslužila 

1965 
19oo 
1967 

4]V41.975 S din, 
5.32J.677 S din, 
3,160.000 S din. 

Izplačani zneski so v pri
meru s koristmi in prihran
k i , k i so j ih ustvarili številni 
prizadevni in uspešni avtor
j i , minimalni. Če hočemo po
množiti in pomladiti vrste iz. 
najditeljev in novatorjev ter 
racionalizatorjev in avtorjev 
obratnih izboljšav, moramo 
bistveno spremeniti naš do
sedanji odnos do te vrste 
nujno potrebne aktivnosti. 
Prekiniti moramo z doseda
njo zaviralno in hromečo po
litiko, k i se je izražala pri 
skoraj vsakem koristno izve
denem izboljševalnem predlo
gu, da je to vsakdanja službe
na dolžnost vsakega člana 
kolektiva. Zavist in podcenje. 
vanje iznajditeljske dejavno
sti je ohromila mnoge pri
zadevne in uspešne avtorje 
tehničnih izboljšav. 

Pomanjkljiva evidenca in 
analiza številnih zastojev in 
kvarov, ki povzročajo drago
cene izpade kvalitetne proiz
vodnje, onemogočajo avtor
jem in ostali računovodski 
ter ekonomski službi prikaza
ti prihranke in koristi za po
samezne predloge. Vsi pred
postavljeni od delovodij do 
vzdrževalnih in proizvodnih 
asistentov gledajo na ustvar
jalni in delovni polet nižje 
kvalificiranih omalovažujoče 
in iz svojega zornega kota. 
Birokratski postopki pri 
ocenjevanju izboljševalnih 
predlogov in prizadevnih ter 
uspešnih avtorjev negativno 
vplivajo na to aktivnost v 
naši železarni. V mnogih pri
merih b i morali upoštevati 
pravilo in resnico: »Kdo hitro 
da, dvakrat da!« 

Nov pravilnik o ocenjeva
nju izboljševalnih predlogov 
in nagrajevanju avtorjev, k i 
naj bi zamenjal že zdavnaj 
zastarelega iz leta 1961, je le 
že predolgo v pripravi. Prav 

tako kot je nejasen in nepri
meren zakon, prav tako ftfdi 
iiaš pravilnik po dolgih letih 
tudi ne vpliva spodbudno na 
novatorsko in racionalizator-
sko aktivnost. Vsekakor b i 
bilo dobro in priporočljivo, 
da se poveča evidenca koristi 
in prihrankov, da bi se bi
stveno skrajšal čas ocenjeva
nja in da bi se lestvica rent, 
nagrad in odškodnin vsaj del
no približala sedanji trenutni 
situaciji. 

Zavedati se moramo, da 
imamo sodelavce, ki so ob 
primerni situaciji sposobni 
hitreje in lažje reševati mar
sikateri zamotani problem, ki 
ga pred nas postavlja tre
nutno stanje ter družbena i n 
gospodarska reforma. M i mo

ramo zaupati tem ljudem in 
j ih za njihove dosežke prS-
vilno vrednotiti. V največji 
meri t i sodelavci upravičeno 
zaslužijo naše najvišje mo
ralno priznanje ie vsestran
sko pomoč pri vseh pristoj
nih službah v posameznih 
obratih in v okviru Železarne. 
Njihov delovni, ustvarjalni 
elan je bogato naložen kapi
tal, katerega smo v preteklo
sti kaj radi zanemarjali in ga 
nikakor nismo hoteli pravil
no vrednotiti. 

Letošnji občutni padec šte
vila izboljševalnih predlogov 
naj bo alarm k novi poživitvi, 
pomnožitvi in pomladitvi no
vatorske in racionalizatorske 
aktivnosti. žu ro 

JUŽNOAFRIŠKA REPUB
L I K A — V tej afrišlki državi, 
k i je že znana po svojih ve
likih rezervah kvalitetne že
lezove rude, so pred kratkim 
odkrili še eno nahajališče te 
železarske surovine. Nahaja 
se v provinci Kaipater in ce
nijo zaloge na okoli 4 mili
jarde ton. Ruda je zelo kva
litetna, saj vsebuje 60% že
leza. . • . . 

ŠVEDSKA — Znani švedski 
rudnik železove rude je imel 
do zdaj znanih zalog še za 
približno 30 let. Pred krat
kim so v bližini rudnika od
kr i l i novo nahajališče žele
zove rude, k i se nahaja 400 
do 500 m pod zemljo v širini 
do 200 m. Računajo, da se na 
tem področju, nahaja okoli 
250 milijonov ton železove ru
de in sicer magnetita ter he-
matdta z visokim fosforjem. 

Uspešno reševanje nalog 
(nadaljevanje s 1. strani) 

no do prve prihodnje seje de
lavskega sveta Železarne, ki 
pa mora biti najkasneje do 
15. januarja 1968 leta. 

V nadaljevanju seje so ob
ravnavali tekoča vprašanja in 
reševali nekatere prošnje or-

večjo pozornost vodilnih delavcev, kot pa samo suho 
obvestilo: »Kdor bo dajal kri, naj se pride prijavit v 
pisarno«, š e bolj nehumano pa so izzvenele pripombe 
nekaterih posameznikov: »Kaj bom dajal kri za Arab
ce ali Vietnamce«, ali celo take pripombe še priletne
ga bivšega borca NOV: »Jaz sem dal dovolj krvi v par
tizanih«, ali »Kaj bom dajal kri, ko pa jo prodajajo 
za devize« itd. Takim komentarjem so se pridruževale 
še druge zelo omalovažujoče in skrajno nehumane pri
pombe, katerih avtorji ne zaslužijo naziva ČLOVEK. 

Vsi ti ljudje, ne le, da so dajali zelo negativni ton 
celotni krvodajalski akciji, so s svojimi pripombami in 
negodovanjem tudi marsikoga odvrnili od akcije. Prav 
ti ljudje so najbrž pozabili, da bo morda tudi njim 
osebno ali najožjim sorodnikom potrebna kri svojega 
soobčana. Nesreča nikoli ne počiva in koliko življenj 
je bilo rešenih s krvjo prostovoljnih krvodajalcev. 
Samo v jeseniški bolnici so do decembra preteklega 
leta porabili 500 litrov krvi. En sam težji primer ne
zgode v preteklem letu je zahteval za rešitev življenja 
30 litrov krvi prostovoljnih krvodajalcev. Ali ni to 
neprecenljiva nagrada vsem tistim, ki tako nesebično 
dajejo svojo kri. Ob vsem tem naj bi se zamislili vsi 
tisti, ki so tako negativno reagirali na krvodajalsko 
akcijo. MORDA PA BO PRAV V DECEMBRU DARO
VANA KRI NA JESENICAH TUDI NJIH REŠEVALA 

ganizacij, društev in posa
meznikov. Med drugimi so 
naročili direktorju Železarne, 
da analizira prekomerni po
rast ur prek polnega delovne
ga časa v novembru in da 
zahteva od delovnih enot, M 
so imele prekomerno število 
ur nad polnim delovnim ča
som ustrezno tolmačenje, 
predvsem pa. vzroke za po
rast. Večina ostalih tekočih 
vprašanj so bile informacije, 
ki .so j ih vzeli na znanje, ali 
pa vprašanja za katere je pri
stojen delavski sivet Železar
ne in so j ih zato odstopili 
področnim komisijam. 

Med reševanjem prošenj 
lahko omenimo odobritev pri
spevka za praznovanje dedka 
Mraza Zvezi društev prijatel
jev mladine Jesenice, k i je 
enako kot lansko leto in zna
ša 2.000,- N din v gotovini in 
za 2.000.-N din šolskih po
trebščin ter odobritev pri
spevka za praznovanje novo
letne jelke v socialnem za
vodu dr. Franceta Bergelja, 
k i prav tako kot lani znaša 
500 N din. Na tej seji so 
odobrili akrtivnim tekmoval
cem, državnim reprezentan-
tom smučarskega kluba Je
senice izredne plačane do
puste tako kot lansko leto 
za celo zimsko sezono, vendar 
zmanjšano za četrtino, zaradi 
prostih sobot in splošnega 
gospodarskega stanja Žele
zarne 



Intenzivno se bomo morali lotiti 
naših notranjih problemov 

(nadaljevanje s 1. strani) 
303 dni ali 59 dni več kot v 
letu 1966. 

»Osebni dohodki so v I. 
kvartalu deloma neupraviče
no porastli, od aprila dalje 
pa so se prilagodili realiza
ciji in je enajstmesečno pov
prečje 895.2 N din. Najnižji 
osebni dohodki so bil i v sep
tembru s 792.4, vse to pa 
brez bonov in raznih regre
sov. 

Deloma doseženi uspehi v 
izplenu niso zadovoljivi, ker 
so še vedno izpod normativa. 
Produktivnost se je pr i obra
tih s polno zaposlitvijo po
večala, v obratih, kjer je 
manjkalo naročil, pa zmanj
šala, kar kaže, da se z delov
no silo nismo ustrezno prila
gajali potrebam.« 

Zelo obsežno je direktor 
Hafner v nadaljevanju govo
r i l o problematiki posamez
nih delovnih enot oz. sektor
jev. Njegova analiza je pred-
rvsem slonela na tehnoloških 
in proizvodnih vprašanjih, 
vprašanjih surovin, omejeva
nju proizvodnje in o proiz
vodnih zastojih ter o drugih 
težavah dn problemih. Po
drobno je obravnaval tudi 
delo raziskovalnega oddelka 
in rezultate, k i so bil i dose
ženi na posameznih področ
j ih. 

V poglavju o komercial
nem sektorju oz. o prodaji 
naših proizvodov je inž. Haf
ner omenjal že znane vzroke 
in razloge za otežkočen plas
man naših izdelkov, k i tičijo 
predvsem v neurejnosti pred
pisov v zvezi z uvozom in iz
vozom, predvsem s področja 
črne metalurgije. Trenutmo 
pa se te stvari urejajo, je 
poudaril in v tej smeri ne 
bomo mogli več iskati vzro
kov, temveč se bomo morali 
intenzivno lotiti reševanja 
naših notranjih problemov, 
k i j ih ni malo. Znani proble
mi , ki so spremljali našo 
(prodajo v preteklem letu, so 
tudi vplivali na to, da bomo 
po predvidevanjih prodaje za 
mesec december realizirali 
letni finančni plan le s 83,2 
odstotka, blagovnega pa z 
89,8 %. 

V tem delu poročila je to
variš direktor govoril še o 
bodočih nalogah prodajne 
službe in to poglavje zaklju
čil: »Edino dolgoročno pove
zovanje z našimi kupci nam 
odslej-lahko zagotovi ustrez
no perspektivo glede na pro
dajo in našo nadaljnjo proiz
vodno usmerjenost.« 

»Zunanjetrgovinska dejav
nost se je v letu 1967 bistve
no spremenile v primerjavi s 
preteklim letom. V letu 1966 
smo bil i še pogodbeno veza
ni z izvozom za dodelitev de
viz po uvozu, medtem ko je 
v letu 1967 ta zadolžitev po
polnoma odpadla in je b i l 
dinar edini faktor, k i je re
guliral uvoz,« je nadaljeval 
svoje poročilo inž. Hafner. 
Svoje trditve je utemeljil s 
podatki našega izvoza in 
uvoza v preteklem letu. 

O nabavni službi je direk

tor poudarili »Preskrba s su
rovinami in ostalim repro
dukcij slkim materialom ter 
materialom za vzdrževanje 
je bila v splošnem dobra. 
Vpliv gospodarske reforme 
se je čutil tudi pr i naših do
baviteljih, tako da so j im 
nastajali proizvodni viški, 
kar nam je omogočilo v veči
ni primerov dotok reproma-
teriala po naših željah in 
zahtevah. V obilici materia
lov, k i j ih nabavljamo, pa so 
seveda bile izjeme ter so na
stopile občasne težave.« V 
nadaljevanju je govoril še o 
naših dolgovih do dobavite
ljev in o rezervah na razre
du 3, ki j ih bomo morali v 
sodelovanju med obrati še 
zmanjševati. Poročal je tudi 
o špedicij ski službi in odpra
vi blaga, pri čemer nismo 
imeli večjih zastojev v pre
teklem letu, razen v konicah 
ob koncu meseca oz. leta. 

Poročilo inž. Hafnerja je 
vsebovalo tudi delo finanč
nega sektorja oz. vprašanje 
kratkoročnih kreditov, ki so 
ob koncu leta 1966 znašali 76 
milijonov 942.000 N din, v le
tu 1967 pa so se že povzpeli 
na 118 milijonov 247.000 N 
din. Poudaril je, da so ta 
sredstva mnogo dražja od 
dolgoročnih, vendar pa veza
va teh finančnih sredstev ni 
bila v soglasju z načrtom. 
Višje dolgovanje kupcev je 
odtujilo 12 milijonov 325.000 
N din, izven predvidenih na
črtov je bilo čez 30 milijonov 
N din angažiranih v zalogah 
polizdelkov in gotovih izdel
kov in čez 20 milijonov N 
din zaradi odstopanja od 
planskih cen, predvsem za
radi previsokih stroškov pri 
vpeljevanju nove proizvod
nje. Zaradi nenačrtno veza
nih obratnih sredstev so se 
naše obveze v odnosu na lan
sko leto povečale do dobavi
teljev za 6,100.000 N din. Po
ročal je tudi o plačani reali
zaciji in podčrtal, da kljub 
temu, da je bilo v letu 1966 
skupaj 1.095 tožb in izvršb, 
v 11 mesecih lanskega leta 
pa le 892, je promet izven 
normalnega plačila (sodišča, 
kompenzacije, asignacija) na-
rastel na 470 milijonov N din 
(v letu 1966 367 milijonov N 
din), kar je več kot 2/3 na
še prodaje. Inž. Hafner je 
govoril še o planskih stro
ških Ln ocenil splošno fi
nančno situacijo v preteklem 
letu. 

Zelo obširno je tovariš di
rektor poročal tudi o delu 
sektorja za ekonomiko, o ob
delavi proizvodnih stroškov, 
o planskih normativih, o 
omejevanju osebnih dohod
kov in o delu komisije za 
rangiranje delovnih mest oz. 
ureditvi sistema nagrajeva
nja in drugo. 

Mnogo časa je v svojem 
poročilu inž. Hafner posvetil 
tudi investicijski dejavnosti 
in o dosežkih rekonstrukci
je Železarne ter posebej raz
členjeval vsa področja inve
sticijskih vlaganj. S konkret
nimi številkami je razčlenil 

tako gospadarske, kot nego
spodarske investioije v pre
teklem letu. 

V *vojem poročilu se je di
rektor dotaknil tudi dela 
kadrovskega sektorja in 
sploh kadrovske problemati
ke. Govoril je o gibanju za
poslenih v letu 1967 v odno
su na leto 1966 in ugotovil, 
da se je v letu 1967 sprejem 
znižal za 228 delavcev na
sproti letu 1966 in da je bila 
kljub gospodarskim težavam 
fluktuacija delavcev v letu 
1967 precej manjša kot leto 
dni preje. Skupna odsotnost 
se je letos za 0,14 dvignila, 
predvsem na račun novih 
kriterijev za odmerjanje let
nega dopusta. Bolezenska 
odsotnost pa se je zmanjša
la od 6,34% v letu 1966 na 
5,84% letos. V primerjavi z 
lanskim letom smo imeli le
tos 1.883 obolenj manj oz. 
15.314 izgubljenih delovnih 
dni manj. Tudi poškodbe pri 
delu so se zmanjšale od 816 
v letu 1966 na 643 letos, prav 
tako pa poškodbe s poti na 
delo oz. z dela od 73 na 23, 
vendar pa so bile poškodbe 
pri delu resnejše in so zah
tevale v povprečju štiri dni 
daljše bolovanje kot leto dni 
preje. Poročevalec je obrav
naval še socialno zdravstve
no službo in službo za var
stvo pri delu ter izobraževa
nje v preteklem letu. 

Na kratko se je dotaknil 
tudi splošnega sektorja in 
dela samoupravnih organov, 
k i so bil i v letu 1967 zelo ak
tivni. Delavski svet podjetja 
je imel 19 sej, UO 33 sej, DS 
DE so se sestali 198 krat, 
zbori delovnih skupnosti pa 
68 krat. Razen tega pa sta bi
la dva sestanka obratovodij 
in predsednikov DS DE. 

V zaključku svojega poro
čila je direktor inž. Hafner 
nakazal naše izglede za pri
hodnje in dejal: »Izgledi za 
leto 1968 so bil i še pred dne
vi izredno slabi. Predpisi, k i 
naj bi bil i sprejeti najkasne
je do konca septembra, so 
bili po hitrem postopku raz
pravljanj šele pred skupščino 
predvčerajšnjim, tako da 
ustrezne predpise in navodi
la lahko pričakujemo šele v 
januarju. Ves ta čas pa so 
delovali za nas neugodni 
predpisi LBO in ostale libe
ralizacije in je pričakovati še 
precej prehodnih uvoznih 
dobav. Sporazumno med 
proizvajalci valjanih in kova
nih proizvodov (UJŽ) in po
trošniki ter ostalimi (Svet za 
metalno in elektro industri
jo), so bile sprejete mere za 
ureditev uvoza valjanih ma
terialov, zaščitna carina ca
rinskega kontigenta itd., kar 
bo zagotovilo zaposlitev do
mačih železarn: v prvi vrsti 
naj bo to uvoz iz klirinških 
dežel in šele ostanek iz kon
vertibilnega področja. Ne 
smemo pa misliti, da je ta 
zaščita popolna in da nam 
bo dovoljevala slabo delo, 
neustrezne kvalitete, odsto
panja od dobavnih rokov ali 

Motiv iz delovne enote jeklovlek 

pa navijanje cene. Ravno 
obratno — naša osnovna na
loga je, da sedaj pokažemo 
polno solidnost poslovanja, 
pravilno in ozko sodelovanje 
z našimi potrošniki in za
ostreno borbo za znižanje 
proizvodnih stroškov. Pri 
polni zaposlitvi bo v celi pa
nogi potrebno začeti borbo 
za zniaznje cen naših suro
vin, rude, koksa, ki j ih pla
čujemo dražje kot inozem
ske železarne, s katerimi nas 
primerjajo. Tudi v tehnolo
giji, odnosov pri vložku, po
večanju izplena, je nujno v 
letu 1968 posvetiti še večjo 
pozornost in si izbojevati 
ugodnejše rezultate. Previso
ka in predraga poraba vseh 
vrst energije od električne, 
plina mazuta, gorilnega olja, 
kisika, koksa, premoga, se 
mora znižati tako količinsko, 
kakor tudi v pogledu cene. 
Važni in visoki postavki stro
škov v našem planu sta stro
ška vzdrževanja in transpor
ta. Tu smo v letu 1967 izvedli 
reorganizacijo, če nam ta ne 
bo prinesla občutnega zmanj
šanja teh stroškov, mi naše
ga cilja nismo dosegli. 

Pri vzdrževanju ne more
mo trditi, da bi bili v tem 
pogledu že kaj uspeli, pri 
transportu pa je šele zače
tek. Rezultati lata 1968 mo
rajo -biti že pozitivnejši. 

Zadnje čase smo mnogo 
govorili na vseh mogočih 
sestankih o naših notranjih 
slabostih, samo te odkriva
mo vedno nekako kampanj
sko in nedosledno. Vpraša
nje je, kako urediti našo or
ganizacijo, da bo sproti od
krivala naše slabosti, tako 
poslovne kot osebne in iste 
tekoče signalizirala, tako da 
bodo te napake takoj pred
met odprte razprave in po
pravljene, ne pa, dolgo mo-
rečega šušljanja po gardero^ 
bah in hodnikih. Vsi dobro 
vemo, da so še med nami 

ljudje, ki lagodno živijo, se 
otresajo odgovornosti in se 
izmikajo vsakemu dodatne
mu delu. Zavedati se mora
mo, da bomo prišli do po
slovnih uspehov samo s pri
zadevanjem nas vseh in če 
bo res vsak doprinesel svoj 
ustrezni delež ne samo z be
sedami, temveč z delom, bo
mo notranjo organizacijo 
kmalu popravili. Pravilno za
dolževanje, zlasti pa ojača-
nje kontrole izvršenja nalog, 
ni nikak način priganjaja, 
ampak le znak urejenosti 
medsebojnih delovnih in 
osebnih odnosov. Kontrola 
stroškov, ki se sedaj vrši la 
pri likvidaturi in obratnem 
knjigovodstvu, mora dobiti 
ostrejše oblike od strani vo
dij obratov, v prvi vrsti za 
začasne stroške vzdrževanja, 
reparatur in uslug še od vo
dij služb in vodstva za zuna
nje izdatke. 

Smatram, da so s sprejeti
mi merami v glavnem od
stranjeni zunanji vplivi naša 
recesije, čeprav se bo rezul
tat pokazal postopoma šela 
do kraja polovice leta. Je pa 
naša komerciali dana mož
nost, da se v večji meri otre
se dosedanjega distributer-
stva in da najde poleg starih 
potrošnikov še nove s tem, 
da ona kreira in pospešuje 
plasman. Od proizvajalcev 
pa je odvisno, da naročeno 
blago proizvedejo kvalitetno, 
v roku in s čim nižjimi pro
izvodnimi stroški, od vzdrže
valcev, energetikov in osta
lih pa zavisi, da z manjšimi 
stroški zagotovimo nemote
no poslovanje s čim manj za
stoji. 

Zavedati se moramo, da bo 
to leto 1968 še izredno težko, 
vendar je pričakovati pre
obrat v zopet normalno po
slovanje s povečanjem naše
ga standarda in skladov. S 
tako žaljo vam želim srečno, 
uspehov polno novo leto!« 

ñ 3 



Spomini iz NOB 

Sledovi v snegu 
Iz januarskih dni leta 1944 

imam v spominu zanimiv 
dogodek, k i ga bom opisal 
tako, kot sera ga doživel. 
Štab X X X I . divizije se je 
takrat zadrževal v vasi Pla
nina pri Cerknem. Nekega 
dne nam je divdzijski inten-
dant Ivan Soklič-Remi, doma 
iz Žirovnice, naročil, naj gre
mo v Martinj vrh, kjer bo
mo od prešernovcev dobili 
nekaj različnega materiala za 
divizijo. Kaj bomo od njih 
dobili, ni povedal. In tako 
smo odšli na pot čez zasne
ženi Blegoš proti Martinj 
vrhu: Tone Čuden in Silvo 
Frčej iz Gorij pri Bledu, 
Tine Klinar in jaz iz Žirov
nice, Pavel Perko iz Škofje 
Loke in pokojni Melnov Ivan 
iz Lenarta v Selški dolini. 
Hodili smo precej brezskrb
no, saj smo po poti sreča-
vali številne kurirje, obve
ščevalce in druge partizane, 
k i so nam povedali, da je pot 
varna. 

Na Blegošu je bilo takrat 
okrog dva metra snega, cesta 
pa poleg tega še zametena, 
tako da je bilo ob cesti sne
ga veliko več. Po ozki uho-
jeni poti se iz snega sploh 
nismo videli. Ce bi se slu
čajno srečali s sovražnikom, 
ne bi nihče mogel stopiti niti 
koiaka v levo ali desno. Za
to bi se lahko neposredno 
bojevala samo prva dva, vsaj 
s pehotnim orožjem. 

V Martinj vrhu so nas pre-
šernovci lepo sprejeli. Dobili 
smo okusno in izdatno kosilo, 
potem pa so nam dali blago. 
»To je za štab korpusa«, so 
nam dejali, ko smo na mulo 
natovarjali posodo z okrog 
50 kg sladkorja in 50 kg medli 
na eno, na drugo pa tekstil, 
sanitarne potrebščine in še 

nekaj drobnarije. Kje so pre-
šernovoi to dobili, ne vem 
ali so zaplenili v kakšni ak
ciji ali pa je to blago pri
spelo na Martinj vrh prek 
terenskih organizacij Osvo
bodilne fronte. 

Že smo hoteli oditi, ko nam 
je komandant bataljona re
kel, naj še malo počakamo, 
ker so se na drugi strani hri-
ba, to jev lavor ju in Podvrhu 
v Poljanski dolini, pojavile 
močnejše sovražne enote. Ker 
tudi bataljon ni razpolagal 
s točnimi podatki, je v to 
smer poslal neko svojo četo. 
Približno čez eno uro nam je 
komandant sporočil, da lah
ko brez skrbi odidemo na 
pot. Po strmi stezi smo iz 
Martinj vrha krenili proti ce
sti, k i pelje proti Črnemu 
kalu in Blegošu. 

Temnilo se je že in bele 
gozdove je začela objemati 
megla, kot bi nas hotela 
skriti pred nevidnim sovraž
nikom. Nismo še hodili de
set minut po cesti, ko smo 
opazili, da iz gozda iz na
sprotne smeri prihaja nezna
na kolona. Videli smo enega 
vojaka, pet metrov za njim 
drugega in nato še tretjega. 
Potem nismo videli nikogar 
več. Vedeli smo, da smo vi
deli samo rep neke vojaške 
kolone. Prišli so iz smeri Ja
vorje in Podvrha, kjer so bi
l i popoldne Nemci in bslo-
gardisti. 

Sumljivo se nam je zdelo 
to, da je kolona prišla sko
zi gozd in pri tem gazila 
globok sneg. Partizani na 
osvobojenem ozemlju nismo 
gazili snega tam, kjer za to 
ni bilo potrebe. Neznana ko
lona je šla po isti cesti kot 
mi, vsega okrog 50 metrov 
pred nami. Čudno, da zadnji 

vojak v tej koloni sploh n i 
pogledal nazaj. Povedati pa 
moram, da je cesta vijuga
sta in da smo na vsakem 
ovinku zgubili iz vida kolo
no, da bi jo pri naslednjem 
zopet videli. Tone Čuden, k i 
dela v predelovalnih obratih 
železarne Jesenice, se je sklo
ni l do tal in skoraj z «iosom 
r i l po sledovih. Saj ni pes, 
sem pomislil sam pr i sebi, 
ker sem domneval, da voha, 
kdo je pred nami. On pa se 
je samozavestno dvignil ter 
odločno rekel: »Pred nami so 
Nemci.« Nihče ga ni vprašal, 
kako je to ugotovil. Silvo 
Frčej z mitraljezom, Tone 
Čuden in Pavel Perko s pu
ško so sklenili, da bodo kolo
no dohiteli in ugotovili, kdo 
so. To pa ni bilo tako eno
stavno. Zaradi megle in noči 
smo lahko videli le obrise 
vojaških postav in to zaradi 
ovinkov na cesti samo zad
nji del kolone. Mogoče je to 
tista četa, o kateri nam je 
pripovedoval komandant ba
taljona Prešernove brigade. 
Toda prišli so prav iz na
sprotne smeri. Ce pa so 
Nemci, bo zadnji v koloni 
takoj začel streljati in tako 
dobil prednost, ki je za živ
ljenje lahko tako odločilna. 
Pri mulah smo ostali trije in 
čakali. Tone, Silvo in Pavle 
so kolono dohiteli, nato pa 
je Silvo zadnjega vojaka z 
razdalje okrog 30 metrov po
klical (streljati pač ni mo
gel, saj bi to lahko bili par
tizani). Ta se je hitro obrnil 
ter takoj iz brzostrelke spu
stil dolg rafal. Tudi Siho mu 
ni ostal dolžan. Z mitralje
zom je začel kositi po tistih 
vojakih, ki j ih je pač videl, 
nato pa so se vsi trije hitro 
umaknili. Zbali smo se za 
dragocen material, ki so ga 
nosile mule. Zato smo hLlro 
krenili nazaj na Martinj vrh 
in povedali komandantu, kaj 
smo videli in doživeli. Ta pa 
nam ni verjel. »Napadli ste 
našo četo«, je kričal na nas. 
M i smo ga prepričevali, da 
so bil i Nemci nad samim 
Martinj vrhom in da bi bilo 
to lahko usodno za bataljon. 
N i minilo 15 minut, ko se je 
z druge strani hriba zaslišalo 
strahovito streljanje. V to 
smer je komandant poslal še 
eno četo. Toda še preden je 
ta prispela na vrh hriba, je 
bila borba končana. 

Kaj se je zgodilo? 
Četa je šla podnevi po ce

sti, k i pelje proti Črnemu ka
lu. Ker je cesta vsekana v 
pobočje, se vsak človek, po
sebno večja kolona, dobro vi
du i z Malenskega vrha i n 
okoliških krajev. Nemci so 
partizansko kolono opazili, 
zato so poslali omenjeno ko
lono, da b i j i v prvem usod-
iiem trenutku udarila v hr
bet. K o se je četa z Mrzlega 
Jala spuščala proti vasi že
tima, je naletela na prve nem
ške zasede. Boj je bil kratek. 
Partizani so imeli dva mrtva 
in kakor so mri kasneje va-
ščani Zetine pripovedovali, so 
tudi Nemci v Gorenjo vas pri
peljali dva mrtva in dva ra
njena vojaka. K o pa je ome
njena kolona udarila če'i v 
hrbet, se je hitro umaknila. 

Lahko rečem, da je samo 
noč rešila četo pred hudim 
oorazom. Zaradi globokega 

snega je bil vsak manever 
otežkočen. Nemci so se po
noči umaknili in pot proti 
Blegošu je bila zopet prosta. 
Toda vseeno smo bil i previd
ni . 

Blaga smo srečno prinesli 
na Cerkljansko in ga odložili 
pr i Podnjivču pri vasi No
vaki blizu Cerknega. V štab 
korpusa ga bodo odnesli kor-
pusni kurirji, so nam dejali, 
mi pa smo bi l i Veseli, da se 
je vse tako srečno končalo. 

K o je bila aprila 1944. leta 
napadena bolnišnica »Fra-
nja«, sem prvič stopil v to 
bolnišnico. V njej sem opazil 
tisto posodo, v kateri je bi l 
med, k i smo ga prinesli z 
Martinj vrha. Tako sem zve
del, da smo nosili dobrote in 
potrebščine za naše ranjene 
borce, ne pa za štab. Da so 
nam tako rekli, je narekova
la stroga partizanska konspi-
racija. Kasneje sem Toneta 
vprašal, zakaj je z nosom r i l 
po sledovih neznane kolone 
na cesti, k i pelje za Blegoš. 
»Po čem si ugotovil, da so 
Nemci?« sem ga vprašal. »Po
vsem enostavno«, mi je od

govoril, »Nemci imajo čevlje 
z ozkimi petami in podkovi-
cami, v partizanskih delavni
cah pa delajo čevlje s široki
mi petami. In ker sem opazil 
samo sledove ozkih peta, sem 
ugotovil, da so to Nemci«. 
— Naj omenim še to, da smo 
takrat imeli po vaseh okrog 
Cerknega več partizanskih 
delavnic, kjer so izdelovali 
čevlje. Ti pa so se razlikova
l i od nemških čevljev. Res 
je veliko partizanov, k i so 
pobegnili iz nemških vrst pa 
tudi drugih nosilo čevlje 
nemške vojske. Toda Tone je 
po sledovih ugotovil, da so 
vsi sledovi peta enaki, kar 
je bilo značilno za vojsko, 
k i ima enotno uniformo. Par
tizani pa so imeli različne 
obleke in različne čevlje. 

Cesa vsega si človek v sti
ski spomni. Kdo bi se spom
ni l in gledal sledove ter po 
stopinjah ugotavljal, kdo je 
hodil po snegu. Tone Čuden 
se je bistroumno spomnil na 
pete vojaških čevljev in s 
tem rešil naša življenja in 
blago za bolnišnico »Franjo«. 

Jože Vidic 

ZAHVALA 
Ob odhodu v pokoj sem sprejel tako od vodstva 

podjetja i n svojih ožjih sodelavcev, kolektiva predelo
valnih obratov, kct tudi od drugih delovnih enot in 
posameznikov izraze tovariške simpatije in lepa spo
minska darila. Ker mi je to najdražja nagrada in naj
ljubše priznanje za življenjsko delo v naši Železarni, , 
vsem prisrčna hvala! Obenem sem prepričan, da bo J 
naš kolektiv ob složnem tovariškem naporu tudi to- | 
krat znal premagati težave v borbi za uspeh. 

Vsem sodelavcem želim srečno in zdravo novo leto 
19681 

inž. Miroslav Nikolič 

15. decembra dopoldan je bila na oddelku za odrasle pri že
lezarskem izobraževalnem centra majhna slovesnost. Zaklju
čili so s šolanjem prve skupine mladih delavcev, ki so bili 
sprejeti na delo v Železarno z nedokončano osnovno šolo. Po 
dveh letih šolanja, v katerih so jim prvo leto nudili splošno 
izobrazbo, drugo leto pa usmerjali na delovna mesta, so raz
delili spričevala. Od 33 učencev, kolikor jih Je bflo sprejetih, 
je z uspehom končalo šolanje 29, od tega 3 z odličnim, 10 
s prav dobrim, 14 z dobrim ter dva z zadostnim uspehom. Vsi 
bodo stalno zaposleni v valjarnab 

Jubilanti 50 - letniki 
V januarju so in bodo praznovali 50 let rojstva na

slednji naši sodelavci: JOŽE D R A K S L E R , martinarna 
— 1. januarja, I V A N LOŽAR, strojne delavnice — 1. ja
nuarja, BRANIMIR ZORE, oddelek za zunanjo trgo
vino — 6. januarja, ANTON P R E Z E L J , profilne valjar-
ne — 7. januarja, ALOJZ ŠKOLČ, profilne valjarne — 
10. januarja, FRANC ŠUŠTAR, strojne delavnice — 
15.januarja, V I N K O MIRTIC, valjarna 2400 — 20. ja
nuarja, I V A N B L A G N E , profilne valjarne — 21. janu
arja in K A R O L URŠIC, ZLP — 24. januarja. 

Iskreno čestitamo! 



SIVO MESTO 
1. 

Dogodki v romanu so naslonjeni na zgodovinsko 
resničnost. Osebe in njihove usode so izmišljene. 
Sleherna podobnost z resmčnimi osebami je samo 
naključje. 

P r v o p o g l a v j e 
1 
M A J H N A R E V N A KOLIBA, ena redkih, k i je še 

niso podrli in k i so jo pred tremi desetletji posta
vi l i za skladišče orodja, ko so na osojni strani si
vega mesta gradili bohinjsko železnico, je položena 
v senco. Ze od jeseni sem ni posijalo sonce in še 
nekaj tednov ne bo, ko se bo zima povsem umak
nila pomladi. Zato je dim, k i se suklja iz ozkega 
pločevinastega dimnika, še bolj siv kakor dim, v 
katerega je potopljena vsa dolina zaradi jeklarne, 
k i se bohoti z visokimi dimniki sredi doline na dol
gem in širokem žlindrastem nasipu visoko onstran 
reke in k i odriva tudi na prisojni strani cesto in 
hiše tesno pod breg, prepasan z ljubljansko želez
nico, nad katero je pred dvema letoma pognalo ne
kaj novih hišic s širokimi okni in ličnimi rdečimi 
opečnatimi strehami. 

Ob teh hišicah se človeku zdi, kakor da so po 
pomoti zašle v sivo dolino, obenem pa skoro v sle
hernem, k i v znoju razdaja svojo spretnost in moč 
v razbeljenih in zadušljivih tovarniških dvoranah 
ob martinovkah, kupplkah in žarilnih pečeh ali se 
poti z valjavskimi kleščami v rokah ali ob strojih 
in drugem težkem delu, prižigajo željo, da b i v 
desetih, petnajstih letih prigaral in pristradal kakih 
sto tisočakov za svet, opeko in les in drug potreben 
material za svetlo belo-rdeče gnezdeče, če že ne na 
dražji prisojni strani doline, pa vsaj na osojni. 

Takih želja je mnogo. Njihova uresničljivost pa 
se je v minulih dveh letih, ko je industrijska druž
ba dobila nove lastnike in ko so po vsem svetu 
zaradi krize, kakršne še ni bilo, izbruhnili težki 
časi, razbila. Brezposelnost se je od predzadnje je
seni obesila ljudem na roke. Deset in deset tisočim 
v tej državi, a na svetu milijonom in milijonom. 
Samo v Nemčiji, kakor poročajo časopisi, j ih je 
več kakor pet milijonov in pol, a v Združenih dr
žavah Amerike že blizu štirinajst milijonov. 

Zares težki časi, kakršnih še ni bilo. Srečni tisti, 
k i imajo zaposlitev, čeprav je tudi ta sreča, če jo 
človek lahko v današnjih težkih časih sploh tako 
imenuje, hudo majava kakor krhka hišica, zazidana 
na pesku ali na negotovih potresnih tleh. že prvi 
potresni sunek jo lahko zamaje in sesuje. 

In takih potresnih sunkov, k i se poigravajo s 
človekovo negotovo usodo, je vedno več. Skoro 
vsakdanji so. Nekateri so nevarni ne samo delav
cem in ljudem, k i razen svojih rok in delovne spret
nosti nimajo ničesar, marveč tudi nekaterim lastni
kom tovarn in imetnikom bogastva, k i so j im ga 
ustvarile delavske roke, vajene težaškega dela ah 
vešče opravljanja s stroji in drugimi tovarniškimi 
napravami. Toda med imetniki, zlasti med velikimi 
in težkimi roparskimi ribami, j ih je mnogo, k i j im 
je vesoljni potop gospodarske krize prišel kakor 
nalašč. Razširil je njihova lovišča do zadnjih plitvin, 
kamor so se pred gospodarskim potopom zatekale 
manjše ribe roparice pred velikimi roparicami. 
Zdaj postajajo lahek plen velikih, kakor so bivši 
delničarji industrijske družbe pred dvema letoma 
postali lahek plen mogočnega Westna in njegovih 
družabnikov. 

T i znajo ribariti v krizi, — že celo leto ponav
ljajo nekateri delavci in opozarjajo druge, da j ih 
bodo delničarji še bolj pritisnili in j im stisnili pa
sove, če ne bodo delavci složni in čuječi ter pazlji
vo pretehtali sleherno nakano novih gospodarjev. 

Toda taki, k i novim gospodarjem ne zaupajo, so 
redki, vedno bolj redki. Da j ih je sleherni mesec 
manj, skrbijo žandarji in tajni policisti, k i j ih ima 
na vrvici novi obmejni policijski komisar čarmak. 
A tudi ko bi j ih t i služabniki kralja Aleksandra in 
diktatorskega Živkovičevega režima tako vztrajno 
ne redčili, zapirali in pošiljali v konfinacije, omeje
vali svobodo njihovega gibanja in nenehno bdeli nad 
vsemi sumljivimi »moskovskimi plačanci« in »tipi 
samouprave«, kakor j im žandarji in policaji pravijo, 
bi ti delavci, k i vztrajno kljubujejo nasilju in strahu 
pred diktatorsko oblastjo in splošnemu strahu pred 
brezposelnostjo, ostali glas vpijočega v puščavi, saj 

njihova opozorila in svarila ne najdejo že vrsto let 
odmeva niti med članstvom »rdeče« strokovne orga
nizacije, v kateri so po Marejevi -zaslugi prevladali 
s svojim vplivom socialm demokiatje in si podre
dil i večino članstva. 

Marej je bog, k i ga moli in posluša ali pa mu 
kar na slepo sledi več kakor polovica delavcev v 
železarskem revirju. Kar reče Marej, je sveto i n 
drži. Pameten je. Oprezen. Natančno pretehta vse. 
Nikol i se n i slepo ne zaleti v krivico, dokler ne 
spozna njenih vzrokov in ne pretehta vseh mož
nosti, da bi jo omilil, če bi jo že zaradi splošnih 
težav, k i pritiskajo ob tla tudi poslovni in ne samo 
delavski svet, ne mogel v celoti odpraviti. Vselej 
zna to utemeljiti, razložiti in najti tisto mejo, za 
katero se bodo morali umakniti lastniki podjetja 
in v svojih krivičnih zahtevah do delavstva popu
stiti. 

Tako menijo mnogi. Tudi Kosirnikova vdova, 
srednje visoka, koščena, še ne štiridesetletna, a že 
popolnoma osivela žena, k i j i delavci, katerim pere, 
šiva in lika perilo, pravijo kar perica Ana, ne misli 
drugače. Marej je posebno te dni, ko je napisal 
priporočilo za Tinetov sprejem v tovarno (priporo
čilo za sina Martina Kosirnika, svojega bivšega naj
večjega nasprotnika), zrasel v njenih očeh v naj
boljšega in najbolj plemenitega človeka na vsem 
svetu. 

— Da, najboljši, najbolj plemeniti človek! — raz
mišlja. Martin bi kar zijal od presenečenja. Ko bi 
mogla, bi ga najraje priklicala iz groba, samo da 
bi videla, kako bi pozelenel ob Marejevem priporo
čilu. Najbrž bi ga kap ali pa bi pobesnel od jeze 
in v slepem sovraštvu do Mareja Marejevo pismo 
raztrgal in vrgel v ogenj. O prav gotovo bi storil 
kaj takega! Zato je bolje, da ostane v grobu »ne
sreča njenega in sinovega življenja«, kakor je nešte
tokrat imenovala svojega moža in ga imenuje še 
danes, čeprav je od Kosirnikove smrti poteklo že 
sedem let. 

Nikoli ne bo žalovala za njim. Tudi takrat ni, 
ko je umrl. Moral bi umreti že davno prej, da bi s 
svojo senco ne zaznamoval otroka, si je rekla, ko 
je ležal na parah. N i jokala, ko so ga pokopavali. 
Samo jezna je bila, ker je pokop za njeno otopelo 
občutje do moža predolgo trajal in ker je sin (ta
krat mu ni bilo še enajst let) popolnoma po nepo
trebnem jokal 

— Zakaj mučijo otroka? Naj »nesrečo« že zagre-
bejo in z »nesrečo« še spomin nanj, — je takrat 
(bil je mračen novembrski popoldan) jezna motrila 
redke možove prijatelje, k i so nad odprtim grobom 
kadili s slavo pokojnemu mučeniku in neuklonlji
vemu borcu za delavsko stvar, kakor ga je v govo
ru imenoval nori jetičnik Vreg, prav tako nor in 
zmešan, kakor je bila »nesreča«, k i so jo pokopavali. 
V oči so jo bodli prav tako kakor venec, spleten iz 
brinja in okrašen z rdečim, za ped širokim trakom, 
na katerem je bilo z zlato barvo zapisano: DO 
SMRTI Z V E S T E M U SODRUGU — D E L A V S K E M U 
BOJU ZVESTI SODRUGI. 

Ko bi ne bilo otroka, k i ga je stiskala k sebi in 
mirila, naj ne joče, bi zakričala in odpodila nepo
boljšljive nore trmoglavce od groba, saj j ih je že 
leta sovražila in j ih dolžila, da so j i odtujili moža 
in bili krivi moževe, njene in otrokove nesreče. 

Al i ga niso prav oni zapletli v prepovedano po
litiko in ga navezali nase, da je pozabil na skrb za 
družino. Ga niso zaradi te politike odpustili iz to
varne in zaprli, njo in otroka pa vrgli iz tovarni
škega stanovanja, iz zidane barake, kjer so imeli 
prijetno in toplo kuhinjo in sobo, tako da sta se 
morala s Tinetom zateči sem v to, takrat že napol 
razpadlo kolibo, k i jo je »zakrpala« sama in ki jo 
morata s Tinetom »krpati« sleherno leto, da jima 
ni treba preveč prezebati v tej prekleti ledeni senci, 
ki se celih pol leta noče umakniti soncu. 

— O ko bi vedela, kakšno nesrečo mi bo nako
pal, — je neštetokrat preklinjala moža in spomin 
nanj. Pa si je tisto leto pred nesrečno vojno utvar-
jala, da je najbolj srečna delavska žena na svetu. 
Martin je bi l vendar tako dober, tako skrben, če
prav sta jo pred poroko oče in mati svarila, naj si 
raje izbere drugega fanta. 

Oče in mati Martina nista marala, ker jima ga 
je očrnil župnik kot garjevo ovco, k i je zapustila 
gospodovo stajo in se pridružila »antikristovi čre
di«, kakor je župnik v svojih pridigah imenoval so
cialiste. 

Vernega očeta in verno mater je zatajil, sta jo 
opozarjala. Pa ju ni poslušala. Srce jo je vleklo k 
Martinu, odkar je vrgel pogled nanjo in se j i na
smehnil z lepimi, močnimi in zdravimi zobmi, taki
mi, kakršne ima tudi Tine. 

Sploh postaja fant vedno bolj podoben svojemu 
očetu, takemu, kakršnega je spoznala v srečnih de
kliških letih: postsven, mišičast, pravi fant, k i si 
ga je na skrivaj želelo marsikatero dekle, da bi mu 

seglo v goste, temno kostanjeve kodre, in pritisnilo 
svoj obraz k njegovemu, lepemu moškemu obrazu 
in se paslo na njegovih ustnicah in ugibalo, kakšna 
misel se skriva v njegovih, kakor globok senčnat 
tolmun temnih očeh, k i so znale bit i tako nežno 
čuteče, kadar te je pobožal in poljubil, ali pa zasi
jale kakor topel plamen, kadar te je prižel k sebi in 
te jemal. 

Tak je b i l . In mimo tega j i je tisto leto, ko je 
• nosila Tineta pod srcem, povedal toliko lepega in 

zanimivega, j i bral iz knjig, k i si j ih je izposojal v 
delavski knjižnici, jo omamljal s sanjarjenjem o 
njuni, a še bolj o otrokovi prihodnosti, da se n i 
mogla ob njem počutiti drugače kakor srečna. 

In res je bila najsrečnejša mlada žena na svetu, 
je ob Tinetovem rojstvu zagotavljala staršem in 
j im pripovedovala, s kakšnimi nežnostmi in srečo jo 
zasipa Martin, ker mu je rodila sina. 

Sina si je želel in srečna je bila, ker mu ga je 
dala. Prvi Tinetovi meseci so bil i meseci njene in 
Martinove največje sreče. Zato je toliko bolj boleče 
v njuno srečo treščila vojna. Martin je moral v 
vojsko. K o se je poslavljala od njega, j i je bilo, 
kakor da jo bo bolečina ubila. Martin jo je tolažil, 
toda potolažila so jo šele njegova pisma, k i jih j i 
je pisal skoro sleherni dan, dokler ga niso poslali 
na fronto. Potem so postala redkejša, a so vseeno 
še vedno prihajala redno teden za tednom, dokler 
niso prenehala To jo je vnovič vznemirilo in jo 
napolnilo s strahom. 

— Ne vznemirjaj se, — jo je tolažila prijateljica 
Marta in j i zagotavljala, da j i bo že pisal. Tudi 
druge žene ne prejemajo redno pisem. 

Ta tolažba pa je ni pomirila. Slutila je, da se je 
z Martinom nekaj zgodilo. In res je že naslednje 
dni prejela obvestilo z vzhodne fronte, da je Mar
tin pogrešan. 

— Pogrešan še ni mrtev, — jo je zopet skušala 
opogumiti Marta. Ujet je. Zanj je vojne konec. In 
naposled Rusi niso Italijani. Slovani so, je govorila 
Marta in menila, da bodo Rusi po človeško ravnali 
s slovanskimi ujetniki. Zato je lahko zadovoljna, 
če že ne srečna, jo je bodrila, ona pa je čedalje 
manj upala, da je Martin v resnici ujet in živ. Pi
sarila je na mednarodni urad Rdečega križa, a od
govora ni in ni bilo. 

— Mrtev je, — je jokal? in se čutila najbolj ne
srečno ženo na svetu. 

— Nisi sama, — je naposled tudi Marta izgubila 
upanje, da je Martin še živ, vseeno pa j i je skušala 
ohraniti vsaj iskrico upanja. Nič še ni rečeno, da se 
ne bo vrnil. A če ga ne bo, jo je Marta skušala 
pripraviti tudi na to, bo kljub temu lahko ohranila 
na moža najlepši spomin; ta jo bo grel tudi v pri
hodnje in j i vlival moči, da bo lahko vzredila in 
vzgojila otroka. Tudi Marta mora sama skrbeti za 
hčerko, za Andico, pa pri tem ne more imeti nit i 
lepega spomina na moža, k i jo je leto pred vojno 
zapustil in pobegnil z drugo v Ameriko. 

Res. Marta je bila še nesrečnejša, kakor je bila 
ona. Mož jo je varal, pretepal in poniževal. Z žen
sko, s katero je kasneje pobegnil, je prihajal do
mov, Marta je morala obema streči, ko pa se je 
uprla, jo je enostavno vrgel iz hiše. Mnogokrat je 
tiste čase pribežala z malo Ando k njej. Zdaj je 
nesrečnica že dvanajst let v grobu. Pobrala jo je 
španska takoj po vojni K sreči se je Anda prebila 
do kruha. Trgovska pomočnica je, zaposlena v Mo-
kričevi trgovini. 

Uboga Marta! Takrat ko je tolažila njo in jo po
tem pregovorila, da se je zaposlila v tovarni, naj
brž ni slutila, da bo tako hitro končala. Nesrečnica 
je delila z njo trpljenja, potem pa, ko je naposled 
vendarle prišlo pismo iz Švice, s sedeža mednarod
nega urada Rdečega križa, da je Martin živ v ru
skem ujetništvu, jo je Marta blagrovala. 

— Vidiš, vrnil se bo, — se je radostna. 
— Vrni l , vrnil! — je vesela vzklikala tudi sama, 

toda strah za Martinovo usodo se je zopet naselil 
vanjo, ko je v Rusiji izbruhnila druga, jesenska re
volucija in ko je prišlo do sklenitve miru z Rusijo. 
Takrat so se začeli vračati ujetniki, ona pa je zaman 
čakala na Martinovo pismo. 

Časi strahotne lakote so b i l i takrat. K sreči je 
delala v tovarni, kjer so bivši Martinovi sodrugi, 
večinoma starejši ali za vojsko nesposobni, poskr
beli za skromen obrok dodatne hrane, k i ga je vse
lej prihranila za Tineta, da ni tako naglo fcledel in 
hiral, kakor so zaradi lakote bledeli, hirali ali celo 
umirali mnogi otroci. Otrok je b i l njena največja 
skrb, a nič manjša skrb je n i mučila, zakaj se Mar
tin še ne vrne, kakor so se vračali drugi. Marta jo 
je bodrila, naj bo- potpežljiva i n j i zagotavljala, da 
bo pr i zamenjavi ujetnikov prišel na vrsto tudi 
Martin, medtem ko so jo nekateri delavci dražili, 
naj na Martina pozabi, saj n i nor, da b i se vrn i l 
iz dežele, kjer so vzeli oblast v roke delavci in 
kmetje in napravili vojni konec enkrat za vselej. 
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Kratke vesti iz Železarne 
Poškodba v DE plavž 

V nedeljo, 31.12.1967 ob 20.40 se je v DŽ plavž poško
doval naš sodelavec vzdrževalec Jože Cundrič. Med utlr-
janjem »mačka« mu je spodrsnilo, tako da je padel z 
višine okrog treh metrov. Pri padcu je dobil lažji pretres 
možgan ter si poškodoval rebrnico. 

Kljub slabim vremenskim razmeram med prazniki niso 
zabeležili večjega števila poškodb na poti na delo ln z 
dela, ali pa pri delu. 

V decembru poškodovanih 38 sodelavcev 
Na delovnih mestih je bilo v preteklem letu poškodo

vanih 38 naših sodelavcev, od tega se je ena poškodba 
končala s smrtnim izidom, dve pa sta bil i le na poti na 
delo in z dela. V talilnicah je bilo poškodovanih 9 naših 
sodelavcev, v valjarnah 19, v predelovalnih obratih 4 in 
eden na poti, v strojno energetskih obratih 6, od tega 
ena smrtna in v upravnih službah ena poškodba na poti 
na delo oz. z dela. 

Večjo pozornost zbranosti pri delu 
Tik pred novoletnimi prazniki je imel delavski svet 

valjarne 2400 redno sejo. Med sklepi, ki so j ih sprejeli 
na seji, naj omenimo, da so naročili inž. Bartlju, da pri
pravi za eno prihodnjih sej širše poročilo o kvalitetni 
problematiki za leto 1967, vštevši z reklamacijami. Na seji 
so poudarili, da bo potrebna večja zbranost pri delu. To 
je ena izmed možnosti, da bi zmanjšali valjavniške na
pake. Člani kolektiva bodo morali v večji meri upoštevati 
navodila, sicer bodo potrebni ostrejši ukrepi. 

Razprava o sklepih zbora komunistov 
v valjarni 1300 

Za četrtek, 4. januarja, so v valjarni 1300 na Javorniku 
sklicali posvetovanje samoupravnih organov in predstav
nikov družbeno političnih organizacij. Govorili so pred
vsem o sklepih nedavnega zbora komunistov Železarne 
in o ukrepih, k i j ih bodo morali narediti v njihovem 
obratu. 

Iz elektrodnega oddelka 
Na obratovodstvu elektrodnega oddelka smo se poza

nimali za podatke o izpolnjevanju proizvodnega načrta. 
Povedali so nam, da so proizvodni načrt za december iz
polnili z 88 %, letni proizvodni načrt pa 94 H . V decem
bru so imeli precej težav zaradi pomanjkanja pobakrene 
žice, k i jo dobivajo iz žičarne 

Manj zgrešenih šarž v martinarni 
V decembru je izdelala martinarna skupno 416 šarž. 

Od tega je bilo 19 ali 4,57 % takšnih, k i iz različnih vzro
kov niso ustrezale določenemu naročilu, čeprav bi bile 
sicer uporabne za drugo naročilo. V mesecu novembru 
je bilo takšnih šarž 9,1 °/o. Pri obratovalnih pogojih naše 
martinarne pomeni manj kot 5 °/o zgrešenih šarž lep uspeh 
pri izpolnjevanju proizvodnega programa. 

Razširjena seja DS valjarne Bela 
DS valjarne Bela je imel v drugi polovici decembra 

redno sejo, na kateri so obravnavali probleme obrata ter 
pregledali izpolnjevanje sklepov. Seje so se udeležili tudi 
člani sindikalnega odbora ter vodstvo vzdrževalcev na 
Beli. 

Odprema valjanih izdelkov 
v preteklem mesecu 

V valjarnah so imeli v decembru z odpravo izdelkov 
polne roke dela. V zadnjih dneh decembra tik pred praz
niki jih je presenetil sneg in so zaradi zasneženih tirov 
imeli nekaj težav. Odpravili so naslednje količine valjanih 
izdelkov za prodajo: težka proga 922 ton, lahke proge 
2.387 ton, valjarna 1300 3.392 ton, valjarna 2400 5.924 ton, 
jeklovlek 911 ton, žična valjarna 588 ton, bluming 309 ton, 
valjarna trakov 1.163 ton in hladno oblikovani profili 
294 ton. Tokrat so imeli na razpolago dovolj železniških 
voz, vendar so zaradi snega imeli nekaj problemov, ki pa 
so jih premostili. 

Seja delavskega sveta DE profilne valjarne 
Na seji DS valjarne pro

filov, k i je bila tik pred no
voletnimi prazniki, so obšir
neje govorili o problematiki 
adjustaže in čistilnice. V raz
pravi je bilo rečeno, da do
datek na končno izračunano 
normo v adjustaži ni pov
sem upravičen. Poudarjeno 
je bilo tudi, da bi v adjus
taži z boljšim delom lahko 
dosegli večjo proizvodnjo, 
kar velja še posebej za ne
katera delovna mesta. N i 
prav, da so zaradi tega pri
krajšani delavci v čistilnica, 
ker je v tem oddelku odnos 
do dela boljši kot v adjusta
ži. Hkrati je bilo predlagano, 
da bi za podobna dela kot v 
čistilnici ob pr i l iki normira
nja adjustaže povzeli normo 
iz čistilnice. 

Delovodja v adjustaži tov. 
Zupan je menil, da bi se dalo 
v adjustaži več narediti, ven
dar pod drugimi pogoji. Tre
ba je upoštevati, da v ad
justaži primanjkuje delovne
ga prostora, ustreznih strojev 
in je skoraj nemogoče nor
malno obratovati spričo ved
no ostrejših zahtev kupcev. 
Po drugi strani imajo proble
me zaradi pomanjkanja de
lavcev, š e najbolj pogrešajo 
stalne delavce, l d so vajeni 
dela na posameznih delovnih 
mestih. Teh je zelo malo, v 
adjustažo pa prihajajo ljudje 
iz drugih obratov, razen tega 
pa imajo tudi 20 mladincev 
in je razumljivo, da ob tak
šnih pogojih ne b i mogla ve

liko spreminjati. Delovodja 
čistilnice Fcikonja je opozoril 
na kvalitetno delo. Zlasti na 
kvalitetni material, ki je na
menjen za izvoz. Potrebna bo 
večja pozornost, da bi bilo 
manj zavaljanega, zažganega 
in risastega materiala. Temu 
vprašanju bodo morali posve
titi večjo pozornost kontro
lorji pri peči. 

Odborniki so najprej raz
pravljali o prevzemu plačila 
anuitet od posojil, k i jih je 
najel Zdravstveni dom Jese
nice ter o sklenitvi pogodb 
med občino Jesenice ter 
Zdravstvenim domom in Re
ševalno postajo Jesenice. 
Lastnik celotne stavbe je ta
ko občina Jesenice, z najem
nimi pogodbami pa so uredili 
medsebojne odnose o korišče
nju vseh prostorov. Poleg te
ga pa so se domenili, da ob
čina Jesenice prevzame poleg 
lastnih obveznosti do odpla
čila posojil v višini 1,913.000 
N dinarjev še obveznosti do 
odplačila posojil, k i j ih je pr i 
Gorenjski kreditni banki na
jel Zdravstveni dom v višini 
3,514.050 N din. Višina letnih 
anuitet znaša tako 771.758 N 
din vključno z obrestmi. 

Klimatsko zdravilišče »Franc 

O problemih adjustaže je na 
seji DS govoril tudi tov. Bur-
nik. Mcmi, da je delo v ad
justaži vsak dan težje. Sko
raj ves material je treba ob
rusiti in ni prav, da so zaraii 
tega delavci prikrajšani pri 
osebnih dohodkih. Slrinja S3 
z ostalimi govorniki, ki so 
poudarili, da v adjuDtaži pri
manjkuje sposobnih delavcev. 
Delavci pa, ki prihajajo iz 

Rozman« v Gozd Martuljku 
so oprostili plačila amortiza
cije ?a letošnje leto v višini 
51.385 za stavbo, ki služi od
delku za otroke, ki ni obra
toval. 

V nadaljevanju seje pa so 
odborniki razpravljali o ne
katerih odlokih s področja 
urbanistične dejavnosti. Ur
banistični program, ki ga mo
rajo po določilih zakona o 
urbanističnem planiranju iz
delati občinske skupščine, 
uvaja poleg urbanističnih na. 
črtov tudi urbanistični red, 
kot popolnoma novo zvrst to
vrstne dokumentacije. Urba
nistični red je cenejša oblika 
urbanistične dokumentacije; s 
tekstom in enostavnimi gra
fičnimi prikazi se določa na
čin urejanja in zboljšanja 
razmer naselij, namenska 
uporaba zemljišč, pogoji za 

drugih obratov, pa ne delajo 
s takšnim interesom kot de
lavci, ki so stalno zaposleni 
v obratu. Ob koncu seje so 
s tajnim glasovanjem izklju
čili delavca tov. Ambrožiča 
iz delovne skupnosti, nato pa 
so še sprejeli oz. se strinjali 
s poročilom o proizvodnji za 
november in potrdili opera
tivni plan za december. 

-or 

zgraditev objektov, zlasti gle
de njihove lege, funkcije, vi
šine in oblikovanja, velikost 
stavbnih zemljišč in drugi 
pogoji. Z urbanističnim re. 
dom bo administrativni po
stopek pri gradnjah zelo po
enostavljen. Za gradnjo ne 
bo več potrebno lokacijsko 
dovoljenje, temveč le gradbe
no dovoljenje — razen v po
sebnih primerih. Na seji je 
bilo rečeno, da bo tako po
stopek za izdajo potrebnega 
dovoljenja trajal le do enega 
meseca. Sprejet je bi l odlok 
o določitvi naselij in posa
meznih območij, k i se ureja
jo z urbanističnimi in zazi
dalnimi načrti, z zazidalnimi 
načrti ali z urbanističnim re
dom na območju občine Je
senice. Z urbanističnim na
črtom in zazidalnimi načrti 
se ureja mesto Jesenice z na
selji: Hruška . Javornik, Ko
roška Bela, Lipce, Blejska 
Dobrava, Žirovnica, Moste, 
Selo pri Žirovnici, Zabrezm-

ca in Breg. Z zazidalnimi na
črti se urejajo naselja Moj
strana in del Dovjega, Kranj
ska gora in Log ter Rodine, 
v posebna področja, k i so 
posebnega pomena in name
njena predvsem turizmu, pa 
sodijo: Srednji vrh, Zelenci in 
severno pobočje Vitranca od 
Kranjske gore do Planice, 
Planica—Tamar, Vršič, dolina 
Pišnice—Krnica, Vrata, K r 
me—Zgornja Radovna, Me-
žaklja, Planina pod Golico— 
Plavški rovt, č rn i vrh, Spa-
nov vrh, dolina Završnice ter 
mejni prehodi v Ratečah in 
Korensko sedlo. Z urbanistič
nim redom pa se urejajo na
selja: Rateče, Podkoren, Bel
ca, del Dovjega (obstoječe 
naselje), Kočna, Podkočna, 
Javorniški rovt. Potoki, Brez. 
niča, Doslovče, Smokuč in 
Vrba. Za ta naselja ni po
trebno izdelati urbanistične 
načrte,, ampak zadostuje le 
urbanistični red. 

Sprejet je b i l tudi odlok o 
urbanističnem redu, k i ima 
tako predvsem namen ohra
niti naselja in naravo tako 
kot je, zato določa med dru
gim, da mora biti arhitektura 
novih objektov usklajena z 
obstoječo arhitekturo, enako 
vse preureditve in popravila. 

V tej zvezi so odborniki 
razpravljali tudi o predlogu 
odloka o zazidalnem načr tu 
za individualno stanovanj
sko gradnjo v Breznici. Za
vod za urbanizem Bled je pr i . 
pravil zazidalni načrt za grad
njo 22 stanovanjskih hiš — 
enonadstropnih in visokopri-
tličnih. Tako lahko organ, 
pristojen za gradnje pri skup. 
ščini občine Jesenice, dovo
ljuje lokacije samo v skladu 
z zazidalnim načr tom. 

Odborniki so na četrtkovi 
seji razpravljali še o določitvi 
stopnje za kritje razlike pri 
stanarini za letošnje leto. 
Skupščina občine mora za 
vsako leto posebej določiti 
odstotek sredstev od 4 % sta
novanjskega prispevka, k i se 
ga uporabi za kritje razlik pri 
stanarini. Da bi lahko dolo
čili realni odstotek, je uprav, 
ni organ občine opravil izra
čune in na podlagi ugotovlje
nega gibanja zaposlenosti in 
izplačanih bruto osebnih do
hodkov v letu 1967 ocenil sta
nje v letu 1968. Glede na iz
račune je bi l sprejet odlok, 
k i določa: delovne organiza
cije, družbeno-pravne osebe 
in državni organi na območju 
občine Jesenice so dolžni 
vplačati na poseben račun pri 
službi družbenega knjigovod
stva denarna sredstva za krit
je razlike v stanarini za leto 
1968 (za subvencijo) v višini 
24 % od 4 % sredstev za sta
novanjsko gradnjo. 

Ob koncu seje so odborniki 
še potrdili kandidata Ivana 
Soberla, dipl. pravnika na 
mesto sodnika pri občinskem 
sodišču ter dali soglasje, da 
Bogo Frištik ostane še tr i 
mesece vršilec dolžnosti di
rektorja v trgovskem podjet
ju Rožca. Ker podjetje K O M 
PAS ni odgovorilo na pismo, 
ali namerava začeti z gradnjo 
hotela v Kranjski gori in 
kdaj, so odborniki sklenili, 
da se razveljavi sklep o iz
daji lokacijskega dovoljenja. 

T. L 

Za urbanistično ureditev občine 
V četrtek, 28. decembra je bila 8. skupna seja obeh zborov 
skupščine občine Jesenice. Čeprav je bila seja tik pred novim 
letom, je bila vseeno delovna. 
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Kaj bomo gledali v kinu 
Krna RADIO 

6. in 7. januarja francosko 
nemški italij. barv. CS film 
ANGELIKA IN KRALJ, ob 
17. in 19. uri 

&, januarja Španski barvni 
film PRODAJALKA VIJOLIC, 
ob 17. in 19. uri 

9. in 10. januarja ameriški 
CS film SREČANJE V PAR
KU, ob 17. in 19. uri 

11. januarja amer. film 
JEZDEC IZ GAN KRIKA, 
ob 17. in 19. uri 

12. januarja francoski barv. 
CS film RAZKOŠNA RE
STAVRACIJA, ob 17. in 19. 
uri 

13. januarja ameriški barv. 
CS film BEN HUR, ob 17. in 
20. uri 

Kino PLAVŽ 
6. in 7. januarja ameriški 

CS film SREČANJE V PAR
KU, ob IS. in 20. uri 

8. in 9. januarja francosko 
nemški italijanski barv. CS 
film ANGELIKA IN KRALJ, 
ob 18. in 20. uri 

10. januarja ameriški film 
JEZDEC IZ GANKRIKA, 
ob 18. in 20. uri 

11. in 12. januarja nemško 
angl. film USODNA ORHI
DEJA, ob 18. in 20. uri 

13. januarja ital. francoski 
bani. CS film GUSARJI MA
LEZIJE, ob 18. in 20. uri 

Kino DOVJE 
6. januarja ameriški film 

TARZAN, GOSPODAR DŽUN
GLE 

7. januarja ameriški film 
TOČNO OPOLDNE 

11. januarja franc. nemški 
ital. barvni CS film ANGE
LIKA IN KRALJ 

13. januarja nem. angleški 
ftim USODNA ORHIDEJA 

Kino KRANJKA GORA 
6. januarja ameriški barv. 

CS film AGONIJA IN EKS
TAZA 

7. januarja nem. angleški, 
film USODNA ORHIDEJA 

11. januarja ameriški CS 
film SREČANJE V PARKU 

12. in 13. januarja franc. 
nem. italijanski barvni CS 
film ANGELIKA IN KRALJ 

Kino ŽIROVNICA 
7. januarja ameriški barv.. 

CS film AGONIJA IN EKS
TAZA 

Gledališče 
PETEK, 5. 1. 1968, ob 18. 

uri : Levstik-Griin K A S T E L -
K A — Predstava za osnovno 
šolo Tone Cufar Jesenice. 

SOBOTA, 6. 1. 1968, ob 
19.30: Fran Milčinski M O 
GOČNI P R S T A N — Pravlji
ca v štirih slikah — IZVEN. 

NEDELJA, 7. 1. 1968, ob 
15. uri : Fran Milcinski M O 
GOČNI P R S T A N — IZVEN. 

Vse cenjene obiskovalce, 
zlasti mladino, opozarjamo 
na večerno in p»poldansko 
predstavo pravljice MOGOČ
NI P R S T A N . 

Komisija za delovna razmerja pri DS Železarna in 
DS-i delovnih enot 

O B J A V L J A J O 

prosta delovna mesta 

V DE RTA 
1. 6821 vodja toplotnih meritev 
2. 6861 vodja elektro zvez 
3. 6856 vodja vzdrževanja KER 
4. 6831 vodja vzdrževanja TMR 
V DE strojno vzdrževanje 
5. 6401 vodja strojnega vzdrž. HVŽ 
6. 6450 vodja žerjavnega odd. 
7. 6418 asistent livarne-šamot. 
V DE elektro vzdrževanja 
8. 6752 asistent DES 

U-5 I del. mesto 
U-5 1 del. mesto 
U-5 1 del. mesto 
U-5 1 del. mesto 

U-5 
U-5 
U-4 

1 del. mesto 
1 del. mesto 
1 del1, mesto 

U-4 1 del. mesto 

POGOJI: 
Pod toč. 1., 2„ 3„ >.., 5., 6. je potrebna visokošolska 
izobrazba in 5 let prakse v stroki ali srednješolska 
izobrazba in 10 let prakse v stroki. 

Po toč. 7. in 8. se zali leva visokošolska izobrazba in 
2 leti prakse v stroki ah' srednješolska izobrazba in 
6 let prakse v stroki. 

Prijave z ustrezno dokumentacijo sprejema kadrov
ski sektor do 14.1.1968. 

Kadrovski sektor 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru mar-

tinarne se najlepše zahvalju
jem za denarno pomoč v ča
su bolovanja. 

Marija Svetina 
martinarna 

ZAHVALA -
Najlepše se zahvaljujem 

uslužbencem in sodelavcem 
socialno zdravstvene službe 
za darila, ki sem jih pfejel 
ob mojem odhodu v pokoj. 

Posebno se zahvaljujem še
fu socialno .zdravstvene služ
be tov. Žveglju za njegove 
poslovilne besede. 

Vsem želim uspešno in 
zdravo novo leto 1968! 

Jože Markizeti 

ZAHVALA 
Izvršnemu odboru sindi

kalne organizacije železarne 
Jesenice se iskreno zahvalju
jem za denarno pomoč, ki mi 
je v času moje bolezni zelo 
dobrodošla. 

Martin lakner 
žebljarna 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru Go

stinske enote Zelezar in iz
vršnemu odboru sindikalne 
organizacije že-lezarne Jese
nice se iskreno zahvaljujem 
"za denarno pomoč. Vsem so
delavcem in celotnemu ko
lektiva želim srečno in 
uspešno novo leto 1968. 

Francka Gavez 

Štirje hokejisti kaznovani 
Tiskovna konferenca na Jesenicah 

Razburjanje športne "jav
nosti ob nešportnem in ne
moralnem ponašanju štirih 
mladlih hokejistov se še ni 
poleglo. Disciplinska komisi
ja pri SD Jesenice j ih je 
kaznovala s petletno prepo
vedjo nastopanja. Seveda pa 
ta »afera« s tem še rd za
ključena. V petek, 20. de-
csmbra je bila v konferenčni 
sobi skupščine občine Jese
ni ee tiskovna konferenca, ka
tero so sklicale družbeno po
litične organizacije občine in 
pa Športno društvo Jeseniee. 
Poleg sklicateljev so se t i 
skovne konference udeležili 
tudS predstavniki vseh po
vabljenih športnih redakcij 
novinarskih hiš Jugoslavije. 
Pojasnjeno je bilo stališče 
glede kaznovanja štirih ho
kejistov i n ves razplet dogod
kov. Prav tako pa je bilo go
vora o nekaterih nezdravih 
pojavih v hokejskem športu. 
Vodstvo hokejskega kluba je 
presenetil postopek omenje
ne četverice, čeprav so fantje 
4. decembra poslali prošnjo 
za izpisnico. Uprava hokej

skega kluba o tej prošnji še 
mi razpravljala iz več vzro
kov. Mladi hokejisti trenut
no služijo vojaški rok, pa za
to izpisnice ne morejo zahte
vati. Izpisnica je individua
len akt, pa zato ne morejo 
prošnjo napisati kolektivno. 
Končno imajo posamezni 
igralci toliko razSične pogoje 
in pa možnosti za nadaljnji 
študij, da j ih je potrebno ob
ravnavata ločeno vsakega po
sebej. V izpisnici mora biti 
tudi' napisano, v kateri klub 
bo igralec prestopil, kar pa 
v prošnji ni bilo navedeno. 
Tabo je jasno, da so igralci 
hoteli izsiliti samo izpisnico, 
s katero bi morda izsiljevali 
tudi kje drugje. 

Na tiskovni konferenci je 
bilo ob tem tudi rečeno, da 
pravilnik hokejskega kluba 
Jesenice točno pojasnjuje, da 
imajo igralci, k i odidejo v 
drug kraj zaradi šolanja in 
ureditve življenjskih zadev 
pravico nastopa v osmih dneh 
ter da je tudi zahteva Žele
zarne, ki ima patronat nad 
klubom, da se igralcem omo

goči študij. To skrb je hokej
ski' klub tudi do sedaj vršil, 
saj je poskrbel, da so igralci 
dobili tako osnovno izobraz
bo, kaikor tudi strokovno 
usposobljenost. 

Pomembno vprašanje je 
bilo tudi v tem, če so se vo
jaške oblasti strinjale z na
stopom vojakov nâ  tekmi 
proti K A C - u . Na majski seji 
izvršnega odbora Zveze ko-
talkarskih in drsalnih špor
tov Jugoslavije so se dome
nil i , da bodo priprave jugor-
goelovanske hokejske repee-
zentance zaupali H K Jeseni
ce. Prav taka je bilo dogo
vorjeno, da se v priprave 
vključijo tudi vojaki repie-
zentanti ter da se vse med
narodne tekme hokejskega 
kluba Jesenice smatrajo kot 
tekme za priprave. Štirje 
mladi igralci se nastopali tu>-
di na prvi tekmi proti Du-
sseldorfu, vojaške ebasti pai 
niso v tej zvezi protestiral*. 
Se več! Na seji sekretariata, 
kjer je bil navzoč tudi Luce 
Žitnik, je bilo poudarjeno, da 
je teBana> s KAC-cm izredno 

pomembna za jugoslovanski 
hokej ter da se je potrebno 
poi-kušatl uvrstili med štiri 
najboljše ekipe v Evropi. — 
Uprava hokejskega kluba Je
senice zato smatra, da ni bi
lo prav nobenega zadržka, da 
vojaki ne bi smeli nastopiti. 

Glede na vse to, ter na to, 
da z odhodom na odsluženje 
vojaškega roka ne preneha 
članstvo v Sporlncm društvu, 
da je Športno društvo samo
stojna organizacija s samo
upravnimi pravicami, da so 
igralci koristili pravice klu
ba, je tudi izrečena kazen 
utemeljena. 

Na tiskovni konferenci je 
govoril tudi sekretar občin
skega komiteja Zveze komu
nistov Pavel 1/Otriič. Položaj 
v naši telesni kulturi je tak, 
da zahteva tudi od družbe
nih delavcev resnega raz
pravljanja. Primeri iz nogo
metnega športa se ne smejO' 
ponoviti tudi v hokejskem 
športu. Ne etoinjamiO' se, da 
celo nekateri člani osrednje 
hokejske zveze podpirajo tak 
položaj! in' pa ktabaštvo. Ena
ko je tudi ob tam primeru* 
saj so' hokejski delavci pre
pričani, da je ozadje celotne 
afere datugj/e.. To upravičeno 
sklepajo, tudi zato, ker so 

(nadalj. na 8. str.) 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru ob

rata elektro jeklarna se 
najlepše zahvaljujem za pre
jeti denar, obenem pa jim 
želim veliko delovnih uspe
hov v novem letu 1968. 

Franc Nesman 
elektro jeklarna 

Z A H V A L A 
Izvršnemu odboru sindikal

ne organizacije železarne Je
senice in sindikalnemu odbo
ru martinarne se iskreno 
zahvaljujem za prejeto de
narno pomoč, k i mi je bila 
ob moji težki nezgodi zelo 
dobrodošla. 

Miha Leskovec 

ZAHVALA 
Ko je prenehalo biti izmu

čeno, plemenito srce naše 
ANČKE 

smo bili strti in žalostni de
ležni veliko pomoči in tolaž
be, vsem iskrena hvala! Za
hvaljujemo se vsem dobrim 
sosedom, pevskemu zboru, 
besede ob odprtem grobu, 
tov. Malenšok za poslovilne 
darovalcem cvetja, lastnikom 
avtomobilov in vsem, ki so 
jo spremili na zadnji poti. 

Posebno se zahvaljujem 
vsem, ki so dobro Ančko v 
bolezni tolažili in j i kakor
koli pomagali. 

Žalujoči: mož Tone 
Majetič, sestre z dru
žinami in ostalo so
rodstvo 

ZAHVALA 
Ob izgubi dragega sina, 

moža in očeta 
ALEŠA BIZJAKA 

se iskreno zahvaljujemo pri-
mariju dr. BrandstetEerju, 
prim. dr. Hafnerju, dr. V i l 
mami ter strežnemu osebju 
za zdravljenje, nego in skrb. 

Najlepše sc zahvaljujemo 
vsem, ki so nam v težjcih 
dneh Izgube stali ob strani, 
posebno sosedom. Hvala tudi 
godbenikom javorniške Svo
bode, pevcem za žalostinke 
in voznikom osebnih avto
mobilov za uslugo ter vsem, 
ki so ga spremili na njegovi 
zadnji poti. 

Žalujoči Bizjakov! 

ZAHVALA 
Ob nenadni in teški izgubi 

našega dragega moža., očeta 
in brata 

JANEZA BAHUNA 
se iskreno zahvaljujemo dr, 
Tancarju za trud v času 
zdravniške pomoči doma, pri-
maniju dr. Brandstettarju, dr,. 
Vidaliiju, dr. Pogačniku in 
bolniškemu osebju internega 
oddelka bolnice Jesenice za 
požrtvovalnost, skrb in nego 
pri zdravljenju' in lajšanju 
bolečin. 

Posebna zahvala lovski 
družini Jesenice ter tov. Bal-
dermanu za gardjive poslo
vilne besede ob odprtem gro
bu. Zahvaljujemo se vsem za 
sočustvovanje, darovalcem 
vencev/ in cvetja, lastnikom, 
motornih vozil in vsem, k i so 
se poklonili pokojniku in-, 
nam ob teh težkih trenutkih 
stali ob strani. 

Žalujoči: žena Joži, 
sinova Jano in Zdeno, 

,, bratje in sestre 
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HK Jesenice v Avstriji in Italiji. 
Po razporedu tekem za alp

ski pokal je prvo moštvo 
standardne postave 12 igral
cev od 27. do 30. decembra 
odigralo tri tekme in to v 
Innsbrucku, Bolzanu in Cor-
tini. Tekma v Ortisei-u ni bi
la pokalna; na željo vodstva 
kluba, k i ima v italijanski 
reprezentanci šest igiralcov, 
je bila tekma 29. decembra 
prijateljska, pokalna pa pre
stavljena na poznejši termin. 

27. 12 je moštvo H K Jese
nice igralo v Innsbrucku z 
istoimenskim klubom ter 
tekmo po zaslugi obeh itali
janskih sodnikov zaključilo z 
1:1. Z objektivnim sojenjem 
bi se rezultat moral glasiti 
2:1; ker pa sodnika popolno
ma pravilnega zadetka Mla
karja nista priznala, je osta
lo pri 1:1 in ena točka. Dru
ga tekma je bila v Bolzanu 
s klubom, ki nosi na svojih 
dresih močan napis FORST, 
to je velika pivovarna, ki 
ima patronat nad klubom. 
Pod vodstvom dveh zapadno-
nemških sodnikov so zmagali 
domačini s 5:4. Igralci H K 
Jesenice so sicer imeli dovolj 
prilike za zmago, pa tako 
kot že na Jesenicah proti 
KAC-u tudi to pot športna 
sreča ni bila naklonjena. 
Tretja igra za alpski pokal 
je bila v Cortini. Tudi iz te
ga moštva so igralci v repre
zentanci, vendar kot vse ka
že niso kaj prida prizadeti, 
če so tekmo za alpski pdkal 
na domačem igrišču izgubili 
v naprej 5:0 s p. f., ker so na
stopili s tujimi za klub nere
gistriranimi igralci. Vodstvo 
kluba je poverilo razgovor 
obema italijanskima sodni
koma, da sicer tekmo prepu
šča z navedenim rezultatom 
iz omenjenega razloga, ven
dar pa želijo, da se tekma 
zaradi turistov, k i j ih je v 
Cortini kljub pomanjkanju 
snega polno, kot turistična 
prireditev izvede. 

Sicer velika, impozantna, 
iz leta 1956 olimpijska^tribu-
na, ki od takrat še ni bila 
polno zasedena, je sprejela 
nekaj nad tisoč gledalcev. V 
dresih CORTINA — DORIA 
se je pojavilo na ledu pet v 
Italiji delujočih Kanadčanov, 
dva Finca — študenta, k i ži
vita v Italiji ter preostali 
najboljši domačini, ki zaradi 
starosti ali pa zaradi drugih 
vzrokov niso v reprezentan
ci Italije. Le-ta v tem času 
nastopa v Ameriki in Kana
di s premočnima nasprotniki. 
Tekma v Cortini je bila treh 
zvrsti. V prvi tretjini so pre
vladovali Jeseničani in po-
vedli s 4:0. V drugi tretjini 
so »domačini« dosegli 3:0; 
šole zadnji dal tekme je nu
dil zares pravo sliko kvali
tetnega hokeja in rezultat 2:1 
za naše o tem zgovorno pri
ča. Ta tretjina je bila velike
ga formata in na višini. 
Končni rezultat 6:4 v korist 

H K Jesenice je realen, tek
ma pa je bila zares dobra. 

Prijateljska tekma v Orti-
seu in rezultat 6:1 zgovorno 
priča o visoki premoči Jese
ničanov, čeprav so domačini 
poiskali ojačanje v Bolzanu 
— dva Kanadčana in prvi 
vratar. Standardni Jeseniča
ni so zaigrali in kljub po
manjkljivemu znanju in pri-
stranosti sodnikov uspeli vi
soko poraziti domačine. Ne-
volja zaradi neuspeha doma
činov je bila velika, saj so 
se odgovorni po tekmi po
razgubili in se nismo utegni
l i nibi posloviti. 

Kratka turneja štirje dne
vi — štiri tekme, je zaklju
čena uspešno ter za tekmova
nje v alpskem pokalu bera 
treh točk z oslabljenim 
moštvom na tujih tleh zado
voljiva. Turistično pa vseka
kor uspešna. 

T. 

Lakota pred mladimi 
V organizaciji domačega 

kluba je bil na Blejski Do
bravi tradicionalni novoletni 
veleslalom, ki je privabil na 
tekmovanje 70 smučarjev in 
smučark iz jeseniške okolice. 
Na startu pa ni bilo Blaža 
Jakopiča in Andreja Klinar-
ja, ker bosta te dni nastopila 
v Hindelandu v Zahodni 
Nemci j i. 

Člani, starejši mladinci in 
starejše mladinke so tekmo
vali na 800 m dolgi progi, k i 
je imela 42 vrat, mlajši mla
dinci in mladinke pa na 1000 
metrov dolgi progi, ki je ime
la 28 vrat. 

Snežne razmere so bile 
ugodne. Na startu se je poja
vil tudi Peter Lakota, ki je 
v odsotnosti Jakopiča in K l i -
narja premagal mlado gardo 
i n dokazal, da bo na doma-

Štirje hokejisti kaznovani 
(nadaljevanje s 7. strani) 

Mirim mladim igralcem pred 
kratkim v Ljubljani priredili 
večerjo, sedaj pa so j im celo 
naročili, da na zasliševanju 
ne smejo prav ničesar govo
riti , česar so se fantje v glav
nem tudi držali. 

Predsednik Športnega dru
štva Jesenice Karel Franče-
škin je tudi dejal, da je ogor
čenje javnosti veliko ter da 
je kazen opomin tudi drugim. 
»Resno razmišljamo,« je na
daljeval, »ali naj bi se še 
trudili, da bi Hokejska zveza 
ostala v Ljubljani, čeprav je 
hokej kvalitetno najbolj na
predoval v Sloveniji. Ce se 
bo vodstvo Hokejske zveze v 
tem primeru postavilo na 
stran upravičeno kaznovanih 
igralcev, potem v taki zvezi 
nimamo kaj iskati. V Ljub
ljani vedo, da smo na Jese
nicah že dostikrat popustili, 
saj je celo Leopold Krese kot 
predsednik hokejske zveze 
Jugoslavije ob tekmi Olim-
pija : Kranjska gora pred 
leti posred val in krojil vrst
ni red na prvfnsrveoi lestvi

ci.« Ob koncu je še poudaril, 
da hočemo le pravico ter da 
jo bomo iskali na najvišjih 
športnih forumih, če bo po
trebno. 

Poleg tega je bila na kon
ferenci postavljena tudi za
hteva po sklicu konference 
Zveze kotalkarskih in drsal
nih športov, kjer se bo po
trebno dogovoriti, a l i naj 
hokejski šport še v naprej 
ostane na amaterski osnovi. 
Poudarjen je b i l tudi velik 
dcprinos Železarne l n Jese
nic za napredek .Jugoslovan
skega hokeja, zato ne bomo 
dopustili, da b i kdorkoli raz
bijal plodove večletnega de
la in prizadevanj. 

V soboto, 30. decembra pa 
je bila tudi izredna seja se
kretariata hokejske zveze Ju
goslavije. Navzoči so se v 
glavnem etrinjau, da primer 
zasluži vso Obsodbo ter da 
je potrebno poiskati tudi 
ozadje vsega. Domenili so se 
še, da naj bi primer naprej 
obravnavala Hokejska zveza 
Slovenije. L . T. 

čih tekmovanjih še vedno 
konkuriral za najboljša mes
ta. 

REZULTATI 

ČLANI: 1. Peter Lakota (Je
senice) 1.15,8, 2. Miran Gaš-
peršič (JLA) 1.17,3, 3. Mirko 
Klinar (JLA) 1.17,6, 4. Janez 
Smitek (Jesenice) 1.20,0, 5. 
Mitja Gorup (Jesenice) 1.20,4. 

ČLANICE: 1. Blažena Do
lenc (Jesenice) 1.50,1. 

STAREJŠE M L A D I N K E : 1. 
Sonja Gazvoda (Kranjska go
ra) 1.33,5, 2. Janja Pečar 
(Kranjska gora) 1.49,8, 3. Dra
ga Kleindienst (Jesenice) 
2.26,8. 

MLAJŠE M L A D I N K E : 1. 
Jelka Bem (Radovljica) 1.02,2, 
2. Barbara Pikon (Radovlji
ca) 1.02,6, 3. Slavka Kerec 
(Jesenice) 1.16,7, 4. Andreja 
Prevc (Radovljica) 1.17,8. 

STAREJŠI MLADINCI: 1. 
Branko Aleš (Blejska Dobra
va) 1.24,7, 2. Borut Vari (Je
senice) 1.26,3. 

MLAJŠI MLADINCI: 1. l u -
rij Ravnik (Radovljica) 0.50,8, 
2. Franci Pretnar (Radovlji
ca) 0.52,0, 3. Janez Gašperlin 
(Jesenice) 0.52,6, 4. Dušan Go-
rišek (Radovljica) 0. 52,9, 5. 
Edo Kocjan (Blejska Dobra
va) 0.58,0. 

L. K. 

Naši boksarji (od leve proti 
(srebrna), Marjan SMUKAVEC 
(srebrna kolalna reoubliškeea 

desni): Azim DŽAMASTAGIC 
(zlata) in Franc TRUPKOVIČ 
prvenstva). 

Lep uspeh Jesničanov 
Po sklepu izvršnega oooo-

ra Boksarske zveze Sloveni
je se je 23. in 24. 12. 1967 v 
Trbovljah izvedlo Slovensko 
boksarsko prvenstvo za po
sameznike. Tekmovanja se 
je udeležilo 23 t&kmovalcev. 
Jesenice so zastopali samo 
trije člani. Favoriti za kolaj
ne so bili seveda Mariborča
ni in Trboveljčani, saj je bil 
jeseniški Boksarski klub naj
mlajši udeleženec in s tremi 
mladimi neizkušenimi bok
sarji ni bilo kaj pričakovati. 
Toda ravno ti trije Azim 
Džamastagic, Franc Trupko-
vič in Marjan Skumavc so 
prikazali najlepše borbe na 
tehnično visoki ravni. 

Vsi trije so se priborili v 
finale. Trupkovič je že v pol-
finalu navdušil publiko z le
po borbo z domačim Mlinari-
čem, izredno vzdržljivim in 
močnim borcem, -katerega je 
zasluženo premagal. 

V finalu se je v velter ka
tegoriji Jeseničan Džamasta
gic pomeril z Urbanijo, med
narodno znanim boksarjem 
iz Trbovelj. Jeseničan je po
kazal lepo znanje obrambe in 
s silovitimi krošeji in direkt
nimi udarci prisilil Trbovelj-
čana na razdaljo. Borba je 
bila enakovredna in Urbanijd 

je pmiesia zmago ooij popu
larnost kot pa znanje. 

Trupkovič je v srednji ka
tegoriji v borbi z Rovšni-
kom, izkušenim in prekalje
nim boksarjem Maribora, 
prikazal izredno tehniko, če
prav je imel za seboj težko 
polfinalno borbo. S svojimi 
čistimi udarci je takoj požel 
simpatije trboveljske publi
ke, vendar ga je Mariborčan 
v kritičnem trenutku ob vr
veh zadel z močnim kroše-
jem tako, da je šel na tla. 

Skumavc, naš zastopnik v 
težki kategoriji se je srečal 
z Mariborčanom Budjo. Naj
prej mu je zadal nekaj lepih 
serijskih udarcev, da je mo
ral Mariborčan počivati do 8, 
nato pa ga je v 2. runda po
slal na pod s klasičnim k. o. 

Vs i trije naši boksarji so 
bili izredno srčni ter so s 
svojo borbenostjo prijetno 
presenetili. S svojimi uspehi 
(ena zlata in dve srebrni ko
lajni) so hkrati spomnili slo
vensko športno občinstvo, da 
boks na Jesenicah ni zamrl 
in da so tu fantje, k i tudi 
utegnejo nekoč postati borci 
kot pred več leti znani Ažman, 
Zupan in nekoliko pozneje 
2en. 

S. M . 

Tekmovanje jeseniških srednjih šol v odbojki 
Šolsko športno društvo 

»Kovinar« je izvedlo v petek, 
dne 28. decembra novoletmi 
turnir v odbojki. 

Pr i dekletih so nastopile 
vrste vseh šol (pet ekip). 
Skupino so odigrale devet te
kem. Prvo mesto je z naj
boljšo igro osvojila vrsta 
gimnazije I. Za njo so se 
zvrstile ekipe tehniške sred
nje šole, šole za zdravstvene 
delavce in gimnazija II. Te 
so bile zelo izenačene. Teh
nično najbolj dogmano igro 

je med njimi prikazala vrsta 
TSŠ, najbolj požrtvovalno pa 
so se borile učenke šole za 
zdravstvene delavce. Nastopi
la je tudi vrsta gospodinjske 
šole. 

Tekmovanje je bilo v telo
vadnici TVD Partizan in je 
trajalo dobrih šest ur. 

Isti dan popoldan sta se 
srečali moški vrsti TSŠ in 
gimnazije. Po dokaj izenačeni 
in trdi borbi je zmagala vr
sta TSŠ z rezultatom 3:2. Ta 
tekma je bila odigrana v te

lovadnici gimnazije, toda ta 
prostor še daleč ne ustreza 
za takšno prireditev, ker je 
za polovico premajhen. Ce bi 
imeli na razpolago ustrezno 
dvorano, bi izvedli vsako le
to tudi nekaj srečanj jeseniš
kih srednjih šol v košarki. 
Takšna prireditev nas nam
reč ne stane niti dinarja. Go
stovanje v Kranju pa nas 
stane (vsako vrsto) kakih 
15.000 S din. 

Vse teme so sodili profe
sorji za telesno vzgojo. 


