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Komisija, ki se je sestala 
dne 17. julija na Ravnah, se
jo je vodil njen predsednik 
tov. Ivan Pungertnik, priso
stvoval pa je tudi predsednik 
koordinacijskega odbora tov. 
Ocvirk, je sprejela koncept 
za izdelavo programa svojega 
dela. Svoj delovni program 
je komisija razdelila na tri 
osnovna področja: 

— družbeni standard, 
— osebni dohodki, 
— delovni pogoji. 
Področje družbenega stan

darda naj bi zajelo sliko se
danjega stanja na področju 
stanovanjske problematike od 
števila prosilcev, razpoložlji
vih sredstev za izgradnjo, 
pravilnik o delitvi stanovanj, 
soudeležbo prosilcev pri zbi
ranju sredstev in kreditiranje 
individualne gradnje. 

Ista skupina članov iz Ra
ven bo zbrala podatke o se
danjem načinu odmerjanja 
rednega letnega dopusta, o 
regresiranju dopustov, o mož
nostih izmenjave letovanj v 
naših počitniških domovih — 
v okviru ZP, ter o topliškem 
in klimatskem zdravljenju. 
Pripravili bodo tudi pregled 
in predloge o ureditvi druž
bene prehrane v tovarnah, o 
ureditvi primernih prostorov, 
o kakovosti in kalorični vred
nosti obrokov za delavce v 
naših tovarnah, kot tudi o re
gresiranju prehrane. 

Člani komisije iz Štor bodo 
obdelali področje delitve 
osebnih dohodkov. Ugotovili 
bodo delitvena razmerja, ana
lizirali višino osebnega do
hodka po kvalifikacijskih sku
pinah, skušali ugotoviti naj
manjši osebni dohodek, real
ni dohodek, analizirali bodo 
življenjske stroške za štiri 
člansko družino in samca. 

Vse s področja urejevanja 
delovnih pogojev, o urejeno
sti in o potrebi zaščite delav
ca na delovnem mestu, o 
osebnih zaščitnih sredstvih, o 
urejenosti delovnih prosto
rov, o urejenosti prevozov 
delavcev, o poklicnih obole
njih in nesrečah pri delu ter 

problematiki zaposlovanja de
lovnih invalidov, bodo zbrali 
člani komisije z Jesenic. Le
t i bodo tudi pregledali pro
blematiko beneficiranega sta
ža in še nekatere probleme s 
področja pokojninskega za
varovanja. 

Gotovo se bodo vsi člani 
sindikata v ZP strinjali s po
trebo po taki analizi in izde
lavi predvidenega delovnega 
programa, kakovost in kas
nejša realizacija tega progra
ma pa je odvisna od sodelo
vanja vseh, na katere se je 
komisija pismeno obrnila z 
željo za sodelovanje. Torej, če 
bodo člani komisije pravočas
no dobili zaprošene podatke, 
bodo gotovo lahko realizirali 
svoj sklep in pregledali svoje 
delo na prihodnji seji, v dru
gi polovici avgusta. 

Komisija se s tem progra
mom želi aktivno vključiti v 
razpravo o razvojnem progra
mu Slovenskih železarn, zato 
je prav, da nas čimveč sode
luje pri sestavi omenjenega 
programa. Od kakovosti in 
realnosti programa zavisi nje
gova realizacija. 

Zdravko Pogačnik 

Polletno poslovanje 
V zadnji številki Železarja smo iz polletnega poslovnega po
ročila Železarne, ki je bi l predložen 12. seji delavskega sveta, 
povzeli gibanje zaposlenih in problematiko kupcev in doba
viteljev, medtem, ko danes v celoti objavljamo poglavje o in
vesticijski dejavnosti v podjetju in povzetke: Nabava surovin 
in reprodukcijskega materiala; stroški v I. polletju; prodaja 
v I. polletju in reklamacije. 

Investicijska dela 
Program dela za izgradnjo 

druge faze aglomeracije je 
potekal z manjšimi odstopa
nji, ki pa niso imela bistve
nega vpliva za pričetek hlad
nega preizkušanja posamez
nih naprav in tras za trans
port surovin. 

Prve težave so nastopile z 
odvajanjem delovne sile grad
benega podjetja na delo v 
Slovensko Pri morje, s tem 

so bili nekoliko podaljšani 
raki izgradnje zgradb, to je 
drobilnice drobnih surovin 
in visokopečnih silosov. Te
žave, ki so nastopile pri mon
taži konstrukcije pri obeh 
zgradbah so podaljšale rok 
oblaganja sten in prekrit-
jem strehe. Od večjih del je 
bil v teku polletja zgrajen 
tudi tunel za povezavo trans
portov vložka za plavž in 
aglomeracijo in dimni kanal. 
Tako ostanejo le še gradbena 

Člani odbora za izume in racionalizacijo pri DS Železarne so 
na zadnji seji poleg perečih vprašanj o poživitvi inovacijske 
aktivnosti med člani kolektiva, obravnavali tudi dva novator-
ska predloga. Število izbol j sevalnih predlogov v Železarni 
sicer pada, razveseljiva pa je ugotovitev, da iznajditelji in 
novatorji uspešno rešujejo vedno bolj pereče in kvalitetne 
probleme. 

Na deseti seji so člani od
bora za izume in racionaliza
cije pri DS pod predsed
stvom inž. Janeza Faletiča, 
na osnovi pravilno sestavlje
nih prijav in prikazov koristi 
in prihrankov ter ocen in 
mnenj strokovnjakov in izve
dencev za posamezne proiz
vodne grupe, pozitivno oceni
l i in spodbudno nagradili dve 
v zadnjem času izvedeni iz
boljšavi s skupno odškodnino 
v višini 4.798,25 N din. 

Na predlog komisije za iz
ume in racionalizacije pri 
svetu DE predelovalnih obra
tov in stroj no-elektro vzdrže
vanja, je bil pozitivno oce
njen izboljševalni predlog št. 
1930 avtorjev inž. Daniela 
LANGUSA, Eda KAVČIČA in 
Aleksandra DOLINARJA iz 
obrata V E N predelovalnih 
obratov. Imenovani avtorji so 
izdelali nove zelo uporabne 
reostate za krmiljenje hitro-

(nadalj. na 2. str.) 

Jemanje poskusnega vzorca na električni peči 

dela, ki so v zvezi s strojno 
montažo, ureditev cest in te
rena na območju aglomera
cije. 

Pospešeni tempo montaže, 
strojne in električne opreme 
smo pričeli šele z dogradit
vijo betonskih etaž v zgradbi 
drobilnice in visokopečnih 
silosov. Montaža naprav in 
transportnih trakov je bila 
razdeljena v tri etape in si
cer: 

— hladno preizkušanje in, 
električno vklapljanje na
prav v sklopu stroja za sin-
tranje; silosov drobnih suro
vin s tehtnicami, sortirnice 
sintra in podzemnega silosa 
za plavžni prah, 

— montaža in preizkušanje 
naprav za drobljenje surovin, 
in vstop materiala iz skladi
šča rude, 

— montaža transportnih 
napiav in opreme za trans
port sintra v visokopečne si
lose. 

Vse naprave so bile posa
mično preizkušene takoj po 
montaži, dočim je povezava 
sortirnice sintra in visoko
pečnih bunkerjev v zaključni 
fazi. 

Vzporedno s transportnimi 
trasami in montažo oprema 
je v zaključni fazi montaža 
električnega filtra. Priprav
ljeno je tudi vetrilo za odse
van je dimnih plinov za po
skusno obratovanje. 

Prav tako je v zaključni 
fazi izdelave plinovod in 
mazutovod, k i pogojujeta 
možnosti preizkušanja vžig-
ne peči in kasneje prehod 
na vroče preizkušanje naprav 
s poskusno proizvodnjo sin
tra. Težave, k i so nastopale 
in so še vedno, je pomanj
kanje monterjev pri izvajal
cih montaže, kar povzroča 
zastoje pri posameznih delih. 

V žičarni so se izvajala le 
manjša dela in to nekatere 
prestavitve in ureditve stro
jev. Glavna dela so bila v 
hladni valjarni in to zaenkrat 
pripravljalnica za progo žar-
jenja dinamo pločevine. Do
končno pa so bili tehnično 
pregledani in prevzeti objek
ti za I B M center, Ouanto-
meter in odpraševalna na
prava za električno peč. 

Nabava surovin 
in reprodukcijskega 

materiala 
Zaloge osnovnih metalur

ških surovin (rude, zlasti pa 
koksa ( starega železa in be
lega surovega železa) so bila 

(nadalj. na 2. str.) 

Sindikat združenega 
podjetja Slovenske 

že lezarne za ureditev 
delovnih in življenjskih 

pogojev delavcev 
v slovenskih že lezarnah 
Koordinacijski odbor sindikata združenega podjetja Sloven
ske železarne želi prek svoje komisije za družbeni standard, 
osebne dohodke in delovne pogoje ugotoviti, kako so posa
mezna navedena področja skrbi za naše. delavce urejena 
v vseh treh železarnah, želi analizirati katere oblake so boljše 
in sestaviti skupni predlog. 

Dve spodbudni 
odškodnini novatorjem 



Polletno poslovanje 
(Nadaljevanje s 1. sir.) 
ob koncu minulega leta tako 
majhne, da so že opozarjale 
na težave v preskrbi s suro
vinami i n reprodukcijskim 
materialom v letošnjem letu. 
Razmeroma dolga zima z 
močnimi snežnimi padavina
mi je oteževala normalno 
proizvodnjo in odpošiljan.je 
rude, kakor tudi zbiranje 
starega železa na domačem 
tržišču. K temu se je pridru
žilo še pomanjkanje plačilnih 
sredstev za pravočasno oskr
bo iz uvoza.. i 

Izvoz metalurškega boksa 
in zmanjšanje proizvodnje 
zaradi remonta v koksarsko 
— kemičnem kombinatu Lu-
kawca ter težave v uvozu, je 
povzročiiilo ogromen primanj
kljaj koksa v jugoslovan
skem prostoru. Nesporazum 
s koksa-mo glede cene in po
gojev dolgoročnega sodelova
nja je težave še poslabšal ta
ko, da je prišlo do neizogib
ne začasee ustalitve proiz
vodnje v enem plavžu. Situ
acija se je izboljšala šele po 
večkratnih razgovorih pred
stavnikov obeh podjetij in 
sporazumnim podpisom po
godbe o dolgoročnem sodelo-
vamjiu. ' 

V prvem polletju letos je 
K K K Luikavca realiziral 56 
odstotkov letne pogodbe, 
uvozili pa smo samo 254 ton. 
Zaloge koksa so bile 30. ju
nija 1729 ton (za približno 
šest dni). V drugem polletju 
nami bo Lukavca dobavljala 
dnevno okrog 230 ton. koksa, 
vso razliko pa bomo morali 
uvoza ta. 

Dobava železove rude je 
pokrivala potrebe proizvod

nje, pomanjkanje ustreznih 
vagonov pa, v kolikor se sta
nje ne izboljša, lahko vpliva 
na to, da ne bo mogoče pra
vočasno ustvariti zimskih za
log. 

Posebne težave so bile z 
vložkom za jeklarno. Zaradi 
nepravočasno rešenega vpra
šanja plačilnih sredstev, se je 
dobava belega surovega žele
za iz uvoza zakasnila in se je 
to zelo kritično stanje reše
valo z neplanskimi ad hoc-
rtabavami v Varešu, Zenici in 
Štorah. 

še mnogo težja pa je bffla 
situacija s preskrbo starega 
železa. .Zaradi zime je bila 
dobava v I. tromesečju iz do
mačih izvorov izpod predvi
denih količin, polletna reali
zacija pa okrog 48%. Od 
predvidenega uvoza okrog 
100:000 ton je bilo realiziramo 
samo 25.752 ton. Podjetje je 
moralo z raznima dogovori in 
celo S posojilom dveh ladij 
starega železa v železarni Si-
sak reševati izredno težko 
situacijo. Ob koncu polletja 
smo bili praktično brez za
log in brez izgledov za hitro 
dobavo iz kateregakoli vira. 

Kritično stanje v pogledu 
koksa je imelo tudi posledi
ce v preskrbi s fero legura-
mi > zlasti s ferošilicijem in 
ierbkromom. Podražitev ko
ksa in ostalega reprodukcij
skega materiala ter velika 
konjunktura na svetovnem 
tržišču je povzročila najprej 
podražitev manganskih leglur 
za poprečno 10%, ob koncu 
II. tromesečja pa še ostalih 
ferolegur za okrog 40%. ~ 

Izredna podražitev koksa, 
starega železa in belega su
rovega železa ter ostalega re-

Poraba energije 
v prvem polletju 1670 
Ko ugotavljamo polletne poslovne rezultate pregledujemo 

najbolj faktorje, ki bistveno vplivajo na naš ekonomski rezul
tat. Eden takih faktorjev je energija. 

V letošnjem letu so bil i ob planiranju postavljeni norma
tivi za specifično porabo energije v posameznih obratih oziro
ma agregatifi. • -.' • 

Ob polletnem pregledu pa ugotavljamo, da so specifične 
porabe energije nižje kot v letu 1969, planirani normativi za 
leto 1970 pa še niso doseženi. Polletna analiza kaže, da ni 
izgledov, da se planirani normativi dosežejo. Zato obstojajo 
objektivni in subjektivni razlogi, k i so: neustrezen vložek, 
preveč slepega kurjenja, v nekaterih primerih tudi neustrezna 
tehnologija ogrevanja. 

V primerjavi z lanskim letom in predvidenimi normativi 
je slika sledeča: 

PLAVŽ 
1969 1970 plan 

Proizvodnja 
v prvem polletju 70273 t 639941 
Poraba koksa 52621t 46335 t 
Spec, poraba 7483 kg/t 724 kg/t 703 kg/t 
Poraba xr̂ ayntft 3842 t 46541 
Spec, poraba 54,7 kg/t 72,7 kg/t 79 kg/t 

V denarnem iznosu pa znaša to: 
nasproti letu 1969 za koks 

za mazut 

nasproti planu 1970 pa za koks 
za mazut 

(Nadaljevanje na 5. str.) 

297574 Ndin prihranka 
107.013 Ndin izgub 
190561 Ndin prihranka 

746208 Ndin izgub 
45.964 Ndin izgub 

792.172 Ndin izgub 

produkcijskega materiala, se 
ne bo •odrazila samo direkt
no, temveč še na nadaljnjih 
podražitvah vseh tistih arti
klov naših, dobaviteljev, kate
r ih proizvodnja jo vezana na 
uvozne surovine, ali pa do
segajo v izvozu zaradi ko
nj ukture znatno višje cene od 
sedanjih domačih. _ , 

Pomafajkanje koksa in sta
rega železa, predvsem prve
ga, je tudi na zunanjem trgu 
veliko. Cene obeh so v stal
nem porastu, železarna pa 
se zaradi trajnega poman j ka
nja dinarskih sredstev le tež
ko vkljničuje v najugodnejše 
nakupe. Tudi pravočasne do
bave koksa iz Italije, kjer 
smo zaključili pogodbo za 
M500 ton, so vprašljive, če 
ne bomo imeli -zagotovljenega 
denarja za odpiranje akredi
tivov. Isto velja tudi za staro 
železo. 

Zaloge omenjane v poroči
lu se nanašajo na dan 30. 6., 
medtem ko je bilo stanje 
zalog na dan 4. avgusta: Z800 
ton koksa (za okrog devet 
dni) in "6.190 ton starega že
leza. 

Stroški 
v I. polletju 

Pregled stroškov po stroš
kovnih vrstah nam pokaže, 
da smo pri vseh stroških iz
pod planirane višine_ razen 
pr i »ostalih materialnih 
stroških« zaradi znatnega 
preseganja plana pri sodnih, 
adaninistrativnih in drugih 
taksah, je plan rahlo prese
žen (+2,54%) in pri postavki 
»lastni proizvodi in storitve«, 
kjer smo aia planu. 

Stroški surovin in. materi
alov so pod planiranimi 
(40,87%) zaradi nedoseganja 
planirane proizvodnje v ta-
lilniških obratih in zaradi 
manjše nabave polizdelkov' 
(gredic), kot je bito predvi
deno. Blagovna proizvodnja 
je sicer dosežena, ker smo 
poqaMM več pojazdelOcov iz 
zalog, kd niso vredootene po 
visokih konjukturnih cenah, 
kot to velja za zunanje trž> 
šče. Tudi stroški goriva i n 
maziva so rahlo pod planom 
(48;05%) zaradi možje proiz
vodnje predvsem obeh naj
večjih porabnikov — obe je-
Marni i n plavž. Stroški raz
nega ostalega materiala so 
višji (5751%) zaradi "večje 
porabe materiala za vzdrže
vanje. Skupni stroški knji-
ženi pod »material« pa so do
seženi z 42,56 % predvsem za
radi zgoraj opisanih vzrokov. 

Celotni stroška »proizvodne 
storitve drugih«, so pod pta-
mrn-aTOTni (4359%), zaradi ne-
Ekvndnih računov pa se bodo 
stroški do konca leta verjet
no izravnaM. To velja za re-
jfconte in ostale storitve, ker 
sta postavki v medsebojni 
odvisnosti. 

Stroški neproizvodnih sto
ritev ter ostali jnafceriatai 
s troški (dnevnice, ^terenski 
dodatek, nagrade, vkaikuli-
rane pogodbene obveznosti, 
<peMaina, propag. reprezen
tanca, takse idr.), se giblje
jo v planiranih megab, ker 

niso odvisni od proizvodnje, 
razen že uvodoma omenjani 
postavki. 
. Pogodbene in zakonske ob
veznosti so dosežene -s 36,40 
odstotka i n pomenijo vkat 
kulnirane. stroške in imajo 

-značaj fiksnih stroškov. Med 
letom se me spreminjajo in 
niso odvisni od proizvodnje. 
Na nižje dosežen odstotek 
zakonskih obveznosti so v na 
šem primeru vplivale previ
soko vkalkulirane obresti na 
poslovni sklad. 

Vkalkulirani osebna dohod
k i so bili doseženi v odnosu 
na plan s 47,75*% i n so od
visni od izvrševanja proiz
vodnega plana. Skupaj so bi
l i primarni stroški v odnosu 
na plan dosežena s 43,88%, 
stroški lastoffih proizvodov in 
storitev s 50,1* % in stroški 
vložka iz proizvodnje 2>eJe-
zaine s 47,87%. Skupna bru
to stroška proizvodnje so b i l i 
doseženi v odnosu na plan 
s 46,77%. Pri interpretaciji 
tega pa je treba upoštevali 
tudi nedoseženo planirano 
proizvodnjo, kakor smo ome
nil i v uvodu. 

» Prodaja 
v I. polletju 

V prvem polletju letos smo 
pterarah' prodajo v višini 
170,625 ton, naročil pa je pro
dajni oddelek sprejel '196.021 
ton al i 25.396 ton nad pred
videnim planom. Od tega je 
bilo kupcem dobavljeno 
168.117 ton ali 86,0%. Seveda 
pa je v količini sprejetih na
ročil upoštevati zaostanke i z 
teta 1969 v teži 17.700 ton, k i 
j ih m bito mogoče storniirati. 
Realizacija blagovne proiz
vodnje je v. odnosu na plan 
le za 2308 ton nižja, pr i tem 
pa je ostalo nerealiziranih 
naročil za 25596 ton, če ne 
upoštevamo delnih dobav še 
za III. tomesečje. 

Seveda pa bi bil i zaostanki 
manjši^ če bi normalno obra
tovali v vadjarnah profilov, 
v valjarni žice, kakor tudi 
v -valjarni tanke pločevine, 
v jeklovleku in žičarni. Ta 
dva obrata izkazujeta najniž
jo realizacdjo v odnosu na 
plan, kar pa je posledica ta-

(Dalje na 4. strani) 

Dve spodbudni 
odškodnin i novatorjem 

(Nadalj. s 1» str.) 
s ti vlečnih bobnov na ameri-
kanskih Vaughn žičarskih 
strojih, k i omogočajo eno
stavno nemoteno obratovanje 
brez zastojev. Člani kmisije 
so na osnovi ocen in priporo
čil avtorjem tehnične izbolj
šave priznali triletno rento v 
višini 99825 N din. Prva ren
ta se avtorjem izplača takoj, 
ostali dve pa po preteku dru
gega in tretjega leta uporab
nosti novih reostatov. 

Pozitivno je b i l ocenjen in 
stimulativno nagrajen tudi 
izboljševalni predlog št. 1934 
avtorja inž. Matkota POBRE-
KARJA, ki je po dolgoletnih 
preizkušnjah uvedel novo teh
nologijo za ekonomično ogre
vanje in valjanje elektrokva-
litet v valjarni debele ploče
vine 2400 na Javorniku. Z 
novo tehnologijo pr i ogreva
nju in valjanju -so bili dose
ženi znatno nižji stroški pri 
valjanju elektrokvahtet, pre
prečeni so bih pogosti lomi 
valjev in dosežena večja go
spodarnost. Avtorju so člani 
odbora za poseben dosežek in 
izredno aaspešno prizadevnost 
priznali enkratno odškodnino 
v višini 3.890 N din. 

Člani odbora niso mogli do
končno oceniti tehnično iz
boljšavo št . 1941 avtorjev An
dreja H L E B A N J A in Antona 
SITARJA iz obrata SV valjar-
ne Bela, k i sta predlagala 
nujno potrebno zamenjavo 
olja Sraida Nyvac 20 s cenej
šim in boljšim Mobil DTE 
Medium za mazanje lamelnih 
črpalk na steklu. Vodstvo 
strojnega vzdrževanja in ko
misija za izume in racionali
zacije pri svetu D E strojnega 
vzdrževanja mora ugotoviti 
avtorstvo te koristne in nuj
no potirebne .zamenjave o l j . 
Na osnovi teh ugotovitev bo 
odbor za izume in racionali
zacije pri DS železarne po
novno -obravnaval predlog. 

Člani odbora so na deseti 
seji tudi zadolžili službo, da 
stalno spremlja razvoj in na
predek inovacijske aktivnosti 
na vseh nivojih. V to aktiv
nost mora vključevati nove 
iznajditelje in novatorje, k i 
so poklicani, da dvignejo 
strokovnoznanstveno aktiv
nost. Na osnovi danih navo
dil i n smernic razširjene seje 
republiškega odbora sindika
ta Slovenije ter tolmačenj 
višje šole za organizacijo dela 
v Kranju fn zaradi vedno več
jih potreb znanstvenotehnič-
nega raizskovalnega dela, se 
mora naš trenutno obstoječi 
pravilnik o izumih, tehničnih 
izboljšavah in koristnih pred
logih nenehno izpopolnjevati 
in prilagajati potrebam ino
vacijske aktivnosti. 

Služba mora v tem smislu 
navezati najtesnejše stike s 
DIAT1 in tovarniškim odbo
rom sindikata in drugimi pri
stojnimi in odgovornimi služ
bami v Železarni. 

Bližnjega zveznega posveta 
o tem vprašanju v Beogradu 
v dneh 22. in 23. septembra 
se bo udeležil predsednik na
šega DIATI tov. Stane TGR-
KAR. 

"V nov pravilnik o izumih, 
tehničnih izboljšavah in ko
ristnih predlogih se mora 
nujno vnesti spopolnjeni 
osnutek o KNOW HOW pred
logih in izpopolnjeni organi
zacijski predpis o postopku 
prijavljanja, reševanja in na
grajevanja notranjih in zuna
njih razpisov. V novem pra
vilniku, k i mora biti sestav
ljen do 1. januarja 1971 se 
mora razčistiti pojem službe
ne dolžnosti, lestvica nagra
jevanja pa se mora prilagodi
ti sedanjim potrebam in 
zahtevam. 

Nagrajenim avtorjem se za
hvaljujemo za njihov delovni 
in ustvarjalni polet in za do
sežene uspehe ter j im iskrene, 
čestitamo. 
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Izvršitev programa skupne 
in blagovne proizvodnje 
ter odprava za julij 1970 

O b r a t : Skupna proizvodnja Blagovna proizvodnja Odprava 
program izvršb % program izvrš. % 

Plavž 
Martinarna 
E l . jeklarna 
Livarne 
Samotama 

12.100 
26.800 
13.570 

340 
1.650 

11.083 
24.614 
11.372 

344 
1.526 

91.6 
91.8 
83.8 

1012 
92.5 

20 
290 

59 
317 

297.— 
109.4 

59 
317 

TALILNICE: 54.460 48.939 89.9 310 376 121.5 376 

Bluming 
Linija rez. 
H O P 
Valj. žice 

34.100 
10200 

560 
8.900 

30.017 
8.611 

652 
4.548 

88.— 
84.4 

116.4 
51.1 

850 
3.095 

555 
2.290 

747 
3.969 

643 
922 

87.9 
128.2 
115.8 
40.3 

747 
4.091 

663 
922 

VALJ. BELA: 53.760 43.S28 81.5 6.790 6.281 92.5 6.423 

Težka proga 
Lahke proge 
Valj. 2400 
Valj 1300 
Jeklovlek 

3.400 
2.270 
8.200 
2.980 
1.630 

1.102 
2.355 
8.240 
2.966 
1.200 

32.4 
103.8 
100.5 
99.5 
73.6 

460 
994 

8.000 
2.920 
1.625 

307 
877 

8.192 
2.895 
1.200 

66.7 
88.2 

102.4 
99.1 
73.8 

306 
938 

8.647 
3 026 
1292 

VALJ. JAVORNIK: 18.480 15.863 85.8 13.999 13.471 96.2 14.209 

Hlad. valj. 
Zičarna 
Žebljarna 
ElektrocI: 
Prašek 

2.440 
4.705 
1.020 

870 
60 

2.468 
4.387 

726 
795 
54 

101.1 
932 
71.2 
91.4 
89.7 

2.430 
3310 

987 
865 
60 

2.455 
3.318 

716 
793 
54 

101.— 
100.3 
72.5 
91.6 
89.7 

2.504 
3.305 

796 
849 
64 

PREDEL. OBRATI: 9.095 8.430 92.7 7.652 7.336 95.9 7.518 

ŽELEZARNA: 135.795 117.060 86.2 28.751 27.464 95.5 28.526 

Planirane proizvodnje za dom je 245 ton, izvršene pa 221 ton. 

28.500 ton odpravljenega 
blaga v juliju je v primer-
javii z lanskim istim mese
cem za 3500 ton večje in tudi 
za 200 ton večje od lanskega 
avgusta, ko smo ugotavljali, 
da se kljub veliki odsotnosti 
da dobro delati. Pri slabem 
deki valjarne žice in pri 
4380 tonah mainj proizvede
nega jekla, je rezultat ugo
den. Ta uspeh v blagovni 
proizvodnji lahko pripišemo 
tudi dobavi 3000 ton slabov 
iz Romunije in seveda ta
kojšnji realizaciji prek de
bele pločevine. Vlečni stroj 
Schumag je v prvem mesecu 
rednega obratovanja proiz

vedel 170 ton vlečenega jek
la, kar je okrog Vs njegove 
kapacitete. 

TALILNICE: Jeklarni pri 
poprečni odsotnosti 20% na 
dan, nista mogli proizvesti 
kaj več. Zato je bii tudi pre
tok materiala skozi bluming 
zmanjšan. Pri normalnem 
odvzemu jekla iz valjarne 
žice, bi nam za redno proiz
vodnjo jekla še bolj primanj
kovalo. Za H V so izdelali 
3 chg, za valjarno 1300 pa 
20 chg v martinarni in 18 chg 
v el jeklarni. Izgleda, da je 
problem Ni v vložku zaustav
ljen, da je staro železo bolj

še sortirano, saj zaradi vseb
nosti N i ni bilo treba me
njati programa. Ostal pa je 
prisoten problem Sn m v 
zadnjem času tudi S. Zelo 
pomembno za program je 
tudi to, da je menjanje for
matov zaradi predpriprav 
kompozicij, lahko poljubno. 
Pri tako raznolikih formatih 
in izdelkih, je to tudi nujno 
potrebno. 

V A l J AR NA BELA: Proiz
vodnja HOP narašča in vse 
kaže_ da smo največji navad 
kupcev na hladno oblikovane 
profile prebrodili. Med me
secem smo zaradi romun

skih dobav slabov preusme
riš del jekla prek linije re
zanja, zato je realizacija plo
čevine dosti visoka. Bluming 
ni zadostil planiranim koli
činam predvsem zaradi sla
bega dela brusilnih strojev. 
Proizvodnja na vseh štirih 
brusilnicah je bila julija 
2100 ton, kar je le za 500 ton 
več od poprečja lanskega 
leta, ko brusilni stroji še 
niso polno delali. 

Valjarna žice je dočakala 
remont z zelo nizko proiz
vodnjo, ker je biia peč uspo
sobljena delati samo na eno 
gredo. Kumulativno pomeni 
slabo delo valjarne žice oz. 
13.744 ton manj žice v sed
mih mesecih, kot smo si plan 
zastavili za letošnje leto. Ob 
dobro izvršenem remontu 
bomo ta minus znižala, nado
knaditi ga tako ne moremo. 

VALJARNA JAVORNIK: 
Težka proga je obratovala le 
osem dni, sicer je izmena 
delala na lahkih progah. Pri
merjava s planom zato ni 
realna. Pospešeno delo do 
konca avgusta j i zagotavlja 
skoraj sigurno ustavitev že 
1. septembra. Na lahkih pro
gah je položaj preskrbe jek-
lovleka ugodnejši. Realiza
cija kompietne prodaje je še 
daleč, z ustavitvijo težke 

proge pa se lahko zavleče 
celo v I. kvartal. Valja a a 
2400 je imela odpravo 8&47 
ton, ki je za 200 ton večja 
od letos največje mesečno 
dosežene. Valjarna tanke plo
čevine je bila v dovolj ni meri 
preskrbljena z vložkom; pre
jela je tudi 1110 ton ploče
vine, ki jo finalizira s ter
mično obdelavo. Jeklovleku 
manjka proizvodnja z nove 
naprave. 

PREDELOVALNI OBRATI: 
Kljub dobri proizvodnji, je 
hladna valjarna realizirala 
le 110 ton dinamo trakov, 
kljub zadostni oskrbi z vlož
kom. Žicama je zaradi re
monta valjarne žice reduci
rala proizvodnjo. Zaradi po-
manjtkanja osnovne žice, se 
bo vzporedno manj proiz
vedlo tudi v žebljarni. Ob 
ponovnem startu vaijarne 
žice bomo imeii rekordno 
nizko zalogo kolobarjev žice 
in deklasiran asortiment. Za 
normalno oživitev bo potreb
no vsaj mesec dni. Nižja 
proizvodnja v elektrodnem 
oddelku izvira iz nizke sto
rilnosti v oplaščevalnici za
radi pomanjkanja »Alginata« 
ki daje masi večjo plastič
nost, ter pregoretih tokovni-
kov, zaradi česar je delno iz
padla proizvodnja EP pra
ška. — ec 

O usklajevanju plana za leto 1970 
in medsebojnih dobavah 

slovenskih železarn 
V petek 31 julija je generalni direktor združenega 

podjetja Slovenske železarne Gregor Klančnik sklical 
sestanek po vprašanju medsebojnih dobav vloženega 
materiala v zvezi z izvrševanjem proizvodnega ulana za 
naslednje leto. Iz posameznih železarn so se sestanka 
udeležili glavni direktorji, direktorji proizvodnje in 
direktorji plansko-ekonomskih sektorjev. 

Osnovna izhodišča sprejeta na sestanku so bila, da 
se optimalizirajo lastne kapacitete začenši s proizvod
njo jekla, kakor tudi ostale faze predelave. V zvezi 
z ukinitvijo valjalniških prog in na drugi strani z novi
mi kapacitetami valjarne v Štorah ter kapacitet v vroči 
valjarni Ravne, so bili mnenja, da je potreba tudi v 
bodoče obdržati zunanje kupce, k i so za združeno pod
jetje interesantni in z medsebojnimi dobavami kriti 
potreben vložek za tiste finalne obrate, ki so vezani 
na ukinitev prog. 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 

Dežurna služba 
telefon 

v pisarni doma 

V juliju so naši sodelavci kljub veliki odsotnosti in znanim težavam dobro delali 

SOBOTA, 8 avgusta: 
inž. Alojz K A L A N , SM jeklarna 

NEDELJA, 9. avgusta: 
Jože KOŠIR, transport 

PONEDELJEK, 10. avgusta: 
Ciri l ODLASEK, valj. Jav. 

TOREK, 11. avgusta: 
inž. Franc M L A K A R , elektrodni 

SREDA, 12. avgusta: 
Zvone LABURA, žebljarna 

ČETRTEK, 13. avgusta: 
inž. Avgust KARBA, dir. proizvodnje 

P E T E K , 14. avgusta: 
Anton K O M U A N C , HOP 
Dežurna služba traja od datuma nastopa ob 7. uri do na

slednjega dne do 7. ure. Kolikor dežurnega ni v pisarni ali 
doma, kličite glavnega vratarja 410. 

Morebitne spremembe dežurnih so razvidne iz obvestil, ki 
jih vsako soboto objavljamo na razpisnih deskah pri vseh 
vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

360 359 

451 80022 
(državni) 

620 776 

543 790/35 

738 749 

270 693 

851 871 
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Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

Predsednik TK ZMS Železarne 
Miro Ipavec o delu konference 

Navada je. da se v takoimenovani »mrtvi sezoni«, ko 
mlado in staro komaj čaka, da se po napornemu delu 
v tovarni, katerega otežkoča še letna vročina, odpočijejo 
in ohladijo v senci in vodi, naredi nekakšen pregled dota-
kratnega dela družbenopolitičnih organizacij ali društev 
itd. Ugotavljajo se napake, pomanjkljivosti in uspehi, ter 
kujejo novi načm za jesensko sezono. V rubriki za mltule 
smo do sedaj govorili oziroma pisali pretežno le o delova
nju obratnih aktivov ZMS Železarne, tokrat pa smo na raz
govor o dosedanjem delu, težavah in načrtih T K ZMS Že
lezarne, zaprosil njenega predstavnika Mira IPAVCA. 

Za začetek razgovora smo predsedniku Ipavcu postavili 
že večkrat uporabljeno in standardno vprašanje: povej 
splošno oceno dosedanjega delovanja T K ZMS Železarne! 

— Uspehe ah neuspehe posameznih akcij ne bi našte-
val, saj je bila javnost o njih sproti in pošteno obveščena, 
pač pa bi takoj na začetku omenil, da osebno smatram, 
da smo mlad. govorim za čas mojega predsedovanja, 
naredili korak naprej. Tu mislim predvsem na izpolnje
vanje osnovnih nalog ZMS. Kljub temu, da smo v zadnjem 
času malo več pozornosti posvečali predvsem večjim akti
vom ZMS v Železarni pa menim, da smo glede na stagna
cijo drugih družbenopolitičnih organizacij, zabeležili celo 
višji napredek in vzporedno tudi opravičili svoj obstoj. 
Omenim naj, da smo kljub včasih zelo neurejenim finanč
nim razmeram obdržali tradicionalne dejavnosti kot so 
npr: uspešno zastopanje mladih jeseniških železarjev na 
majskih srečanjih mladine težke industrije in peteroboj 
kot najširše srečanje mladih tekmovalcev različnih panog 
slovenske industrije, kjer smo zapovrstjo osvajali prva 
mesta v skupnih razvrstitvah. Mnogim bo nedvomno osta
lo v spominu plodno in prijateljsko sodelovanje z mladimi 
iz češke železarne POLDI, nadalje udeležbe na pohodih 
»po poteh prijateljstva in spominov«, »svobodno Pohorje«, 
razne ekskurzije v delovne kolektive, seminarji pa tudi 
športne in kulturne prireditve ter proslave. 

Torej splošna ocena dejavnosti TK ZMS železarne je 
pozitivna. Vseeno pa je bilo izrečenih nekaj pikrih na 
račun aktiva ZMS Železarne ob samem sodelovanju mla
dih železarjev v minulem mesecu mladosti. Pripombe 
s strani vodstva ObK ZMS Jesenice v mnogočem niso 
bile neosnovane, pa nas zanima, kako »zagovarjaš« ome
njeno (ne)sodelovanje pri izvedbi programa ob praznova
nju meseca mladosti. 

— Z ozirom na tako velik mladinski aktiv kot je TK 
ZMS železarna, je bila prisotnost mladih železarjev v sami 
izvedbi meseca mladosti resnično premalo opazna. Kljub 
vsemu pa bi poudaril, da je bila T K ZMS Železarne kot 
aktiv ZM v občini v programu samem kljub vsemu še 
najbolj zastopana in angažirana. Gotovih prireditev se 
resda nismo udeležili predvsem zato, ker od organizatorja, 
k i je določeno prireditev oziroma tekmovanje organiziral, 
ponavadi nismo pravočasno dobili obvestila in osnovnih 
propozicij. Ob zaključku prireditev v mesecu mladosti, 
smo izvršeno delo oziroma svoje akcije tudi analizirali 
na seji predsedstva in obenem sprejeli sklepe, k i naj bi 
eventuelno podobne pomanjkljivosti preprečili. Ugotovili 
smo tudi, da so bile nekatere zadolžitve aktivom tudi 
prepozno oddane in premalo precizirane. Sicer pa naj 
tudi omenim, da je predsedstvo T K ZMS Železarne v 
pomladanskem času veliko delalo na formiranju koordina
cijskega odbora ZM Slovenske železarne, v tem času pa 
smo bili tudi nekoliko preokupirani ob sami izvedbi ciklu
sa predavanj za družbeno politično izobraževanje delavske 
mladine in s pripravami na peteroboj in majsko srečanje. 
Ce vključim uspešno sodelovanje mladine iz Železarne na 
slednjih dveh prireditvah v programu meseca mladosti, 
potem lahko rečem, da so omenjene akcije dobile tolikšne 
razsežnosti, kot jih ni zajel noben aktiv Z M celo v gorenj
ski regiji. 

Samoumevno je, da tako obširne akcije zahtevajti spo
sobno vodstvo, pa nas zanima, kako ocenjuješ samo 
predsedstvo in v kolikšni meri se odhajanje mladih v 
druga podjetja odraža v samem predsedstvu TK ZMS Žele
zarne? 

— žal s sestavo predsedstva kljub vsem prizadevanjem 
nisem popolnoma zadovoljen. Sam program dela je bil po 
mojem mnenju dovolj pester in širok, vendar smo morali 
predsedstvo stalno dopolnjevati z novimi neizkušenimi 
močmi, ki so zamenjevale dosedanje neaktivne člane. To 
menjavanje pa nam je povzročalo dodatno obremenjenost, 
k i pa jo na zunaj nismo mogli opravičiti. Pri tem pa se 
osebno nikakor ne čutim krivega, saj sem želel, da bi sle
herni član predsedstva deloval samostojno. Aktivni člani 
niso kar tako brez motivov odhajali v druga podjetja. V 
ilustracijo naj povem, da je bik) še pred kratkim v Žele
zarni zaposlenih okoli 2100 mladih (do 27 let), po zadnjih 

podatkih pa jih je v delovnem razmerju še okoli 1150. Taka 
fluktuaoija mlade delovne sile pa se pozna tudi-v samem 
predsedstvu T K ZMS, saj je za delo po poletni sezoni in 
za sestavo in izvedbo novega programa, trenutno »zrelih« 
samo šest mladih sedanjih članov predsedstva. Problem 
je resen in v kolikor bomo lahko pritegnili nove mlade 
delavoljne ljudi, bo naše delo vsekakor v mnogočem prido
bilo na kakovosti. 

Omenil si program dela, pa bo verjetno zanimivo izve
deti, kaj ta program vsebuje in v čem naj bi se odražale 
bistvene spremembe? 

— Akcijski program se do letne konference bistveno ne 
bo spremeni!. Potrebno bo ponovno poživiti dejavnost 
posameznih aktivov, ki zaradi močne fluktuacije čestokrat 
zamirajo. S tem pa bi tudi dosegli osnovo za našo afirma
cijo. Delo komisij pri T K ZMS je tako pestro in zanimi
vo, da sleherni mlad človek lahko prav tu najde področje 
svojega udejstvovanja, zato bomo tudi posvetili nekaj več 
časa in dela vključevanju mladih v te komisije. Tudi :.amo 
predsedstvo naj bi bilo v bodoče drugače sestavljeno, delo 
pa bo moralo biti bolj strokovno in ne tako zaletavo, kot 
je bilo večkrat opaziti do sedaj. Prav tako osebno nisem 
zadovoljen z danimi možnostmi kulturno zabavnega živ
ljenja jeseniške mladine in razmišljam, da bi mladinski 
klub, ki je trenutno zaprt, prevzelo predsedstvo TK. ZMS 
Železarne, ga uredilo in mu dalo bolj strog in urejen režim 
delovanja kot je bil pred letom dni. V program dela, ki 
nas še čaka, vključujemo tudi sodelovanje mladih v pri
pravah na II. kongres samoupravljalcev in bližnjih volit
vah v samoupravne organe Železarne. 

In še zadnje vprašanje — Miro kako si razlagaš 
to, da razgovori z mladimi iz obratnih aktivov ZM 
kažejo na to, da mladi premalo delujejo v samoupravnih 
organih in družbenopolitičnih organizacijah? 

— Mislim, da tako vprašanje zasluži pravzaprav širšo 
anketo, ki naj bi dala bolj točen odgovor. Vsekakor pa 
tako nezanimanje z ene in druge strani po mojem izvira 
predvsem iz nestalnosti mladih ljudi, ki si lažje ^privošči
jo« menjavanje delovnega okolja, kot pa starejši, ki so v 
podjetje že vložili svoje znanje in trud. Prepričan pa sem, 
da bo tudi delo v težki industriji in konkretno v železar
stvu dobilo tisto mesto, ki ga zasluži. Z. E. 

Ž e l i m . . . 
Pred občinskim praznikom, prvim avgustom, sva s pri

jateljem obiskala enega od mnogih zaslužnih borcev NOB 
v naši občim. Tovariš Klemen ROBIC s Hrušice pravza
prav ni bil borec v gozdovih, s puško v roki. Zganjarjeva 
domačija, kakor se pravi pri hiši po domače, je oila vsa 
leta okupacije kurirska javka, zbirališče in zatočišče 
partizanov, skladišče za hrano, ki so jo skrivaj prevažali 
na Mežakljo Cankarjevi četi. 

Večni strah pred policijo, ki je imela nišo na sumu, 
negotovost, grožnje in zasliševanja, sovražna propaganda, 
nobena težava ni mogla omajati domačih, da bi se spre
menili. Poznali so svojo nevarno in težko pot in na njej 
vztrajali do konca. Le iznajdljivost, pogum in požrtvoval
nost so j im pomagali, da so dočakali lepših dni. 

Cestokrat pozabljamo na ljudi, k i so mnogo pomagali, 
da je bilo partizanom v gozdovih lažje. Lažje zato, ker so 
vedeli, da so v dolini ljudje, k i j im bodo v vsakem trenut
ku in nesebično pomagali. Robičevi so bili takšni. Ponosni 
so na to, pa vendarle skromni. 

Prav posebno sva bila s prijateljem presenečena, ko 
sta Robičeva omenila žarišča današnjih spopadov: Viet
nam, Kambodžo, ZAR. Ostro sta obsodila nasilje nad 
narodi, k i se morajo še vedno boriti za svoj obstoj. Pre
pričana sta, da se morajo kakršnikoli spori reševati in 
rešiti na miren način, z dogovori. 

»Želim samo, da bi naš današnji mladi rod nikdar ne 
doživel grozot in trpljenja, k i smo ga mi spoznali in pre
življali. Želim, da bi živeli v miru in razumevanju, saj le 
v tem vidim napredek vsakega posameznika in naše druž
be. Želim, da bi se mladi zavedali dolžnosti do družbe, k i 
vam je omogočila mnogo boljše življenje, kot je bito kdaj 
koli prej.« Soglašam z Vami, tovariš Klemen! 

Ob tem obisku sem si postavil naslednje vprašanje: 
Kaj nismo mladi dostikrat krivični do starejših, k i nas 
včasih zares neupravičeno obsojajo, pri tem pa nas sploh 
nočejo poslušati in razumeti? 

Morda smo prav mi tisti, k i bi morali najti stikov z 
njimi, namesto da preradi trmasto vztrajamo pri svojih 
zahtevah. Prav pri obravnavanju vprašanj, k i zadevajo 
vseljudski odpor, bi nam nekatere izkušnje starejše ,tene-
racije močno koristile. 

Zavedati se moramo, da je vseljudska obramba eden 
od najvažnejših dejavnikov v borbi za svoboden razvoj in 
neodvisnost naše države, za napredek ljudi, ki so krvavo 
plačali svojo svobodo. - Milan 

Polletno 
poslovanje 
(Nadalj. z 2. strani) 

di manjše proizvodnje v va
lj arnah profilov oz. val jarmi 
žice. 

Zanimiva je primerjava re
alizacije naročil v I. polletju 
v odnosu na isto obdobje la
ni. Lani smo imeli v I, pol
letju 204.721 ton naročil in 
j ih realizirali 179.742 ton 
(87,8%), letos v istem obdob
ju pa smo prejeli 196.021 ton 
naročil, realizirali pa 168.117 
ton ali 86 °/o, torej je bila bla
govna realizaoija letos za 
11.625 ton nižja kot Jani v 
istem obdobju. 

Zaostanki iz I. polletja v 
višina okrog 29.000 ton pred
stavljajo dobro enomesečno 
blagovno proizvodnjo in so 
kritični predvsem v jeklovle-
ku in valjarni žice. Zaradi 
tega in zaradi konjunkture iz
delkov 114 panoge moramo 
dodatna naročila odklanjati 
tudi za nas interesantne izdel
ke in poslovne partnerje. Na 
zaostanek pa je vplivala tudi 
večja proizvodnja izvenpro-
gramskih izdelkov, z nižjo fi
nančno realizacijo. 

Kupci so nezadovoljni z 
našimi dobavami, ker so ne
kateri s svojo proizvodnjo 
skoraj izključno vezani na 
naše podjetje. V bodoče bo 
potrebno več prizadevanj za 
pravočasne dobave kupcem 
s katerimi imamo dolgoroč
nejše poslovno sodelovanje 
in ki pravočasno pokrivajo 
svoje finančne obveze. 

Reklamacije 
V prvem polletju letos je 

skupaj prispelo 462 reklama-
oij (lani 558 v istem času), 
od tega 280 kvalitetnih (lani 
388), 76 količinskih (lani 92), 
74 dimenzijskih (lani 43) in 
32 ostalih (lani 35). Od pri
spelih reklamacij smo pri
znali 261, odklonili 109. nere
šenih pa je še 92. Reklama
cije na sploh so v upadanju, 
razen dimenzijskih, k; kaže
jo znaten porast {90%). Gle
de na zmanjšan dimenzijski 
in kvalitetni asortiment ter 
na manjšo blagovno proiz
vodnjo, poročilo ugotavlja, 
da kvaliteti naših izdelkov 
posvečamo še vedno prema
lo pozornosti. 

Raziskava tržišča 
Pri analizi tega je bilo delo 

v tem času osredotočeno na 
kompletiranje in razne do
datne analize s področja cen. 
Vse dokumentacijsko gradi
vo, ki je bilo zbrano in obde
lano že lani, uporablja Zdru
ženje jugoslovanskih žele
zarn v zahtevah za povišanje 
cen proizvodom črne meta
lurgije. Vzporedno s tem pa 
se anailnzira trg kot sestavni 
element izračuna optimalnih 
programov in srednjeročne
ga programa. Pripravlja pa 
se tudi ustrezno dokumenta-
tarno gradivo in analize za 
komisijo repubV-ške skupšči 
ne, ki obravnava devizni re
žim. Naša železarna le iz>---
na kot re-Tv-v?- -::n V>.o r .i 
jetje za sestavo omenjene ko
misije. . . •. 
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Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

Skupna seja odbora za poslovno 
politiko, odbora za plan in finance ter 

odbora za dohodek in sistem 
nagrajevanja 

Ob zaključku I. polletja, neposredno pred sejo delavskega 
sveta Železarne, je predsednik odbora za poslovno politiko 
sklical skupno sejo odbora za poslovno politiko, odbora za 
plan in finance ter odbora za dohodek in sistem nagrajevanja 
z namenom, da bi obravnavali poslovno poročilo za I. polletje 
letošnjega leta in na podlagi rezultatov sprejeli določena sta
lišča in ukrepe. - v 

Po temeljiti razpravi po
slovnega poročila za I. pol
letje, so ugotovili določen 
uspeh poslovanja kljub veli
k im težavam z nabavo in ce
nami surovin, rezervnih de
lov in zaradi pomanjkanja 
delavcev. Uspeh se kaže v 
tem, da smo letos v I. pol
letju dosegli 4 milijone 
ostanka dohodka (dobička), 
kar se ni zgodilo že nekaj let 
nazaj, ko smo vedno L pol
letje zaključili z izgubo. 
Glede na težave s katerimi 
se je kolektiv bor\I celo le
tošnje leto, je pomembno po
udariti, da so rezultati bolj
ši kot smo j ih planirali in 
jih prav glede na težave ni
smo pričakovali, boljši so 
tudi od rezultatov I. če
trtletja. Na podlagi takšnih 
ugotovitev so potem odbori 
sprejeli tale stališča oziroma 
predloge: 

1. Uspeh je brez dvoma 
glede na naštete težave re
zultat dobrega dela in inten
zivnega prizadevanja celotne
ga kolektiva, posebno pa 
proizvodnega in komercialne
ga sektorja ter uprave pod
jetja, k i se je prizadevala 
tudi pri zunanjih faktorjih 
doseči izboljšanje našega po
ložaja. Uspeh je tudi delno 
rezultat konjukture proiz
vodov črne metalurgije na 
tržišču. 

2. Sklepi, k i j i h je delav
ski svet Železarne sprejel ob 
zaključku I. kvartala letoš
njega leta, ko je obravnaval 
poslovno poročilo, so izvrše
ni in se po njih dela, razen 
sklepa, k i nalaga zaostreva-
nje discipilne in racionalnega 
izkoriščanja delovnega časa 
in naprav, ker je to dolgo
trajnejši proces. 

3. Sklepe, k i so bili spreje
ti ob zaključku I. kvartala 
je treba tudi v bodoče 
izpolnjevati, da bi tudi v II. 
polletju dosegli rezultate mi
nulega polletja. 

4. Rezultati v naslednjem 
polletju morajo biti vsaj 
takšni, kot so bil i v I. pol-
letu,. če hočemo, da bomo 
1970. leto zaključili z mini
malnim dobičkom, ker se v 
II. polletju že predvidevajo 
izdatki (kritje izgube GPŽ, 
topli obroki, regresi, podra
žitve surovin in podobno), k i 
bodo skoraj v celoti izčrpali 
ostanek čistega dohodka ,fjz 
prvega polletja. 

5. Organizatorji proizvod
nje k i vzdrževanja ter ostali 

odgovorni delavci v tovarni 
se morajo tudi v bodoče pri= 
zadevati in usklajevati svoje 
proizvodne in delovne pro
grame tako, da bi dosegli 
čim večji učinek. 

6. Glede na to, da se ne iz
boljšuje stanje po vprašanju 
kvalitete materiala in termin-
skih dobav kupcem, je treba 

z a odbor z a poslovno politi
ko pripraviti obširnejše poro-

, e£Ta> jta anallizo te problemati
ke še pred zaključkom III. 
kvartala. 

7. Glede nat dosežene rezul
tate in uspehe v minulem 
polletju bodo odbori predla
gali delavskemu svetu Žele
zarne, naj v naslednjem pol
letju ne velja več omejitev 
osebnih dohodkov na popreč
ju po zaposlenem, temveč 
naj bodo osebni dohodki ve
zani na planirano maso oseb
nih dohodkov, k i bo uskla
jena z dohodkom. 

Ob koncu seje je odbor za 
poslovno politiko na ločeni 
seji obravnaval še predlog za 
rešitev inozemske reklamaci
je. Rešitev so sicer odobrili, 
so pa zahtevali poročilo od
govornih služb o vzrokih 
nastale reklamacije. 

12. seja delavskega sveta Železarne 
Predsednik delavskega sveta Železarne Franc Kobentar, je 
sklical 12. sejo delavskega sveta v četrtek, 30. julija 1970 in 
v obravnavo predložil tale dnevni red: 
1. pregled sklepov zadnje seje, 
2. poslovno poročilo za I. polletje letošnjega leta, 
3. sprejem statuta Železarne in 
4. poročila odborov, komisij ter tekoče zadeve. 

Poročilo k prvi točki dnev
nega reda so člani delavske
ga sveta sprejeli pred seja, 
na seji pa je predsednik to
varniškega odbora osnovne 
organizacije sindikata Žele
zarne informiral navzoče o 

(Preložitvi II. kongresa samo
upravi j a vcev v prihodnje le
to, ker so na prejšnji seji za 
ta-kongres izvolili dva svoja 
predstavnika — delegata. 

Tudi k drugi točki dnevne
ga, reda so člani sprejeli po
ročilo že z vabilom na sejo, 
kljub temu pa je direktor fi-

' nančno računovodskega sek
torja na sami seji tolmačil 
važnejše postavke tega poro
čila. Predsednik odbora za 
poslovno politiko je člane se
znanil s stališči odborov za 
poslovno politiko, za plan in 
finance ter za dohodek in si
stem nagrajevanja. Po teme
lji t i razpravi poročila, so 
tudi člani delavskega sveta 
Železarne ugotovili uspešno 
poslovanje v I. polletju letoš
njega leta, v celoti sprejeli 
stališča odborov, (glej poro
čilo s skupne seje odborov), 
sprejeli predlog, da se osebni 
dohodki vežejo na maso 
osebnih dohodkov in se ne 
omejujejo več na poprečju 
po zaposlenem ter naročili 
upravi tovarne, da za delovne 
skupine pripravi izvleček po
ročila, k i ga bodo vodje de
lovnih skupin obravnavali na 
prvih naslednjih sestankih 
svojih skupin. 

V nadaljevanju seje so ob
ravnavali predlog«statuta Že
lezarne, M " ga je pripravila 
posebna delovna skupina, s 
tem da je bil osnutek tudi v 

javni razpravi od 10. aprila 
do 10. maja letos. Člani de
lavskega sveta so' pred sejo 
sprejeli poročilo delovne 
skupine, o sprejetih predlo
gih sprememb osnutka sta
tuta, k i j ih je skupina pred
lagala delavskemu svetu v 
potrditev i n pa poročilo o 
vzrokih zakaj skupina neka
terih' predlogov sprememb i n 
pripomb ni sprejela. Obe 
poročili so sprejeli brez pri
pomb, zavrnili pa so predlog, 
da bi ukinili v obratih komi
sije za varstvo pri delu, pri 
delavskemu svetu Železarne 
pa komisijo za varstvo žena, 
invalidov in mladoletnih de
lavcev ter odbor za tovarni
ški tisk in informacije. Skle
nil i so naj ostane organiza
cijska struktura samouprav
nih organov v železarni 
takšne kot je. Sprejeli pa so 
naknadni predlog kadrovske
ga sektorja za dopolnitev 170. 
člena statuta v tem smislu, 
da se za posebno hudo krši
tev delovne dolžnosti, zaradi 
česar sledi izključitev iz de
lovne organizacije, smatrajo 
neopravičeni izostanki štiri 
zaporedne delovne dni, ne pa 
kot je bilo dosedaj pet zapo
rednih koledarskih dni. De
lovni skupini so naročili, da 
pripravi čistopis statuta in 
njegovo končno redakcijo, ne 
sme pa pri tem spreminjati 
njegove Vsebine. 

V zadnji točki dnevnega 
reda so obravnavali nekaj 
tekočih zadev: sprejeli so 
"sklep o spremembi registra
cije "podpisnikov v zveži s 
sprejetim 'statutom in ime
novan" novega upravitelja 
vojnega načrta Železarne. 

Poraba energije 
v prvem polletju 1970 

(Nadaljevanje z 2. strani) 
MARTINARNA 

1969- 1970 plan 
Proizvodnja 
v prvem polletju 
Poraba mazuta 
Spec, poraba 

169173 t 
25340 t 

149,8 kg/t 

149587 t 
21772,5 t 

145,5 kg/t 137 kg/t 

To znaša v denarnem iznosu: 
nasproti letu 1969 
nasproti planu 1970 

37.607 Ndin izgub 
259.595 Ndin izgub 

ELEKTRIČNE PECI 
1969 1970 plan 

Proizvodnja 
Poraba el. energije 
Spec, poraba 

62346 t 70105,6 t 
43613 MWh 47513,4 MVVh 
670 kWh/t 678 kWh/t 

V denarnem iznosu to znaša: 
nasproti letu 1969 
nasproti planu 1970 pa 

182.078 Ndin prihranka 
74.696 Ndin izgub 

Pri tem je upoštevana planirana spec. poraba 
za ASEA in L M peči 650 kWh/t 
za BBC peč pa 820 kWh/t 

VALJARNE 
Bluming 

1969 1970 plan 
Proizvodnja 
Poraba mazuta 
Spec. poraba 

182330,71 185903 t 
6968,3 t 7911,9 t 

38,2 kg/t 42,7 kg/t 36 kg/t 

To znaša: 
nasproti letu 1969 
nasproti planu 1970 pa 

20.408 Ndin prihranka 
307.537 Ndin izgub 

Valjarna žice 
1969 1970 plan 

Proizvodnja 
Poraba mazuta 
Spec. poraba 

37178,51 42307 t 
3367,4 1 2927,6 t 

90,6 kg/t 69,3 kg/t 65 kg/t 

..To znaša: 
nasproti letu 1969 
nasproti planu 1970 pa 

145.928 Ndin prihranka 
25.928 Ndin izgub 

Valjarna 2400 
1969 

» 
1970 plan 

Proizvodnja 
Poraba mazuta 
Spec. poraba 

47753J t 47096 t 
5408,81 5217 t 
113,3 kg/t 110,8 kg/t 105 kg/t 

To znese: 
nasproti letu 1969 
nasproti planu 1970 

68.489 Ndin izgub 
121.659 Ndin izgub 

Lahke proge 
1969 1970 plan 

Proizvodnja 
Poraba mazuta 
Spec. poraba 

26985 t 
1198 t 

44>4 kg/t 

17071 1 
986 t 

57,8 kg/t 

To znese: 
nasproti letu 1969 
nasproti planu 1970 

14.245 Ndin izgub 
9.966 Ndin izgub 

če ugotavljamo prihranke in izgube na te večje potrošnika 
koksa in mazuta ugotovimo, da smo v polletju 1970 imeli: 
nasproti letu 1969 prihranke v višini 418.634 Ndin 
nasproti planu 1970 pa izgube v višini 1,591.553 Ndin 

Podrobna analiza pa bi sliko še spremenila. 

Specifične porabe različnih vrst energije na tono proizve
denega surovega jekla v Železarni'v polletju nasproti lanske
mu polletju so: 

1969 
Koks 
Premog 
Mazut! 
Propan butan 
Elektro energija 

247,2 kg/t 
147,4 kg/t 
227,4 kg/t 

7,2 kg/t 
585kWh/t 

1970 
227.6 kg/t 
129 kg/t 
232.7 kg/t 

8,4 kg/t 
621,6 kWh/t 

Razen koksa i n premoga, k i ga nadomešča mazut in pro» 
pan-butan vse vrste energije naraščajo. •" 

Ta nepopolna analiza kaže, da so stroški energije močan 
faktor, s katerim pomembno lahko zmanjšujemo oz. zboljšu-
jemb finančni efekt železarne. Ker pa hočemo to doseči, b o 
potrebno pripraviti ostrejšo akcijo za dosega boljših rezulta
tov pri porabi energije. j k 



(Nadaljevanje in konec) 
O, Lisjak se vse-. 

ga spominja, celo iz leta v 
teto večje Petrove jeze nad 
neko profesorico — Frlinči-
čevo suli Furjančičevo ali ka
ko se je že pisala in ki je 
Peter ni mogel in se čeznjo 
nenehno pridušal, češ da je 
pravi strah božji in da vsako 
leto vrže toliko in toliko di
jakov zaradi tiste preklete 
nemščine, ki se človeku gnu
si že zaradi lajanja, ki ga je 
njuna nekdanja gospodinja 
in sedanja folksdojčerica ta
ko rada poslušala, kadar je 
lajal po radiu, onadva pa sta 
v tistem času, ko je Hitler 
grozil Cehom, v njeno jezo 
nalašč nosila češke trobojni-
ce, kakor so jih tiste dni no
sili skoro vsi ljudje v mestu, 
čeprav nekateri med njimi 
ne toliko zaradi jeze nad 
Hitlerjem, kakor zaradi če
ških tovarnarjev, ki so me
stu rezali beden kruh. 

O še na marsikaj je hotel 
spomniti Petra, a Peter mu 
ni pustil, marveč ga je samo 
potrepljal po rami, nato pa 
mu rekel, da ga je vesel in 
da je kakor nalašč prišel v 
brigado. 

— Kakor nalašč? In to mi 
t i praviš? — je občutil Pe
trove besede kot posmehlji-
vost in privoščljivost, dokler 
mu Peter ni rekel, naj utih
ne, da mu bo lahko povedal 
do konca. 

— Ustanovili bomo brigad-
ni list, — je r eke l . . . In t i si 
tiskar, človek, k i ga ni tako 
lahko dobiti in k i ga potre
bujemo. 

— Da, tiskar in človek! 
Dobro, da tudi tega nisi po
zabil, — je rekel navidez še 
vedno užaljeno, čeprav so ga 
Petrove besede o njegovi po
membnosti, izrečene pred 
drugimi, še malo prej po-
smerhljivci, tako prijetno za-
božale. 

— Potreben s i nam kakor 
sol ino6niku, — ga je dvigal 
Peter. 

— Kadar jo seveda imamo, 
— je Petru segel v besedo 
nekdo drug. 

— Ne mislim na naš vsak
danji močnik, marveč na naš 
brigadni list, k i ga bomo 
naložili Lisjaku na pleča, če 
bo seveda hotel. 

— Zakaj pa ne, — je zgra
bil , da bi se Peter ne pre
mislil. > 

Toda Peter ga je opozoril, 
C M je urejati in tiskati bri
gadni -list precej težje kakor 
v kaki terenski tehniki. 

— Dobro premisli! Napori 
v brigadi niso majhni! 

Kaj bi premišljeval? Ce 
zmorejo drugi, bo tudi on, 
je rekel srečen in bil že v 
mislih pri brigadnem listu, 
sebe pa videl v vlogi priza
devnega brigadnega tehnika, 
kako ureja in kako tiska bri-
gadno glasilo, ki bo po Pe
trovih besedah moralo biti 
čim lepše izdelano, v njern 
pa bodo sodelovali vsi, pred
vsem tisti, ki znajo sukati 
pero in ki j ih je nekaj tudi 
v brigadi. List bo moral biti 
seveda tudi zabaven in zaso
ljen na račun vsakdanjih na
pak. Čim bolj bo zbadljiv, 
tem boljši bo in, seveda, tudi 
zabavnejši. 

— Marsikaj takega je med 
nami, kar bi lahko odpravili 
prav z bodicami in zbadljiv
kami. 

Tako je rekel Peter in on, 
Lisjak, je o tem razmišljal 
vso pot do tega vrha,' mislil 
vse do včeraj, ko so vse nje
gove misli ugasnile v tem 
peklu, k i j im grozi z uniče
njem in iz katerega se ne 
morejo in ne morejo izmo
tati. 

Da, včeraj je vse, kar je 
razmišljal o brigadnem gla
silu, ugasnilo v njem. Strah 
in utrujenost in smrt, k i je 

Miha Klinar 

U T R I N E K 
Spomini iz NOB 

prežala iz vseh strani nanje, 
je izbrisala iz njega sleherno 
misel, kako naj bi izgledal' 
list in kaj naj bi bilo -v listu 
natisnjeno. Od včeraj, ko Je 
smrt sklenila okrog njih 
ognjeni obroč, se je zavedal 
samo tega, da mora ostati 
živ in da se ne sme oddaljiti 
iz štabne bližine, če hoče, da 
ga bo komandant imel vsak 
trenutek na očeh in da ga ne 
bo pozabil. Prav gotovo je v 
brigadi še več takih, k i bi se 
radi ponudili za urednike 
brigadnega glasila, čeprav ni
majo pojma ne o urejanju 
ne o tisku. 

Tudi to ga je priklepalo 
na prištabsko kolono vse do 
te hoste, skozi katero se vzpe
njajo. Prebijal se je in se 
prebil z drugimi, čeprav je 
marsikdaj mislil, da ne bo 
zmogel niti koraka več. Po
tem pa, ko je začelo zopet 
pokati in ko je slišal žvižgati 
in sikati nemške krogle 
okrog njega, se je poganjal 
za drugim in mimogrede 
opazil, da so nekateri še bolj 
utrujeni in izčrpani kakor 
on, k i doslej še ni niti en-

i krat, potem ko so se prebili, 
zaostal za kolono ali izstopil 
iz nje, da bi počival vsaj 
toliko časa, da bi počakal za-
čelje kolone in se mu pridru-

-žil. 
Pa je bi l utrujen, na smrt 

utrujen. In vendar je utruje

nost, proboje, izmike, lakoto 
in vse druge nadloge prema
goval vse do tega gozda, ko 
je nenadoma začutil nepre
dirno temo pred očmi, kakor 
da je oslepel. Neka čudna 
slepota je bila to, k i je bila 
nekaj časa popolna tema, po
tem pa se je drobila v me
glene kolobarje. Razen teh 
kolobarjev ni videl ničesar 
več i n je opotekaje se kakor 
slepec taval za koraki, k i so 
šušteli pred njim, se spoti
kal ob koreninah in se lovil 
bodisi za debla ali pa za str
mino, k i je bila ponekod 
strma, da bi lahko ugriznil 
vanjo, in k i je nakaj čr&a 
sploh ni hotelo biti konca. 
Ko pa je postala položnejša, 
so ga noge še težje nosile, 
saj si je prej pomagal na
vkreber tudi z rokami, zdaj 
pa, kadar se je opotekel in 
se zamajal naprej, se je sko-
ro vselej ujel za nahrbtnik 
predhodnika, M ni bil prav 
nič manj utrujen kakor on. 
Zato ni nič čudnega, če je 
človek, za katerega se je 
ujel, utrujeno zaklel in zago-
drnjal ali pa se celo ujezil, 
kakor se je jezil sam, kadar 
se je ujel zanj borec, ki je 
korakal za njim. Že sam do
tik ga je obtežil s težo kakor 
s težkim, pretežkim breme
nom, da se je vsakokrat za
majal in se potem pod težo 
izčrpanosti in utrujenosti 

opotekel, kakor da mu je oni 
za njim obesil na nahrbtnik 
s svojim dotikom težko utež. 

In takih dotikov je bilo če
dalje več. 

In vsak tak dotik je slabil 
njegovo moč. 

In tudi sam je vedno po
gosteje s takimi dotiki obe
šal nevidne uteži na tovariša, 
k i je stopal pred njim in ki 
je moral biti vseeno pri več
jih močeh kakor on, saj je 
lahko, kadar- se je zadel 
obenj ali ujel za nje
gov nahrbtnik, še vedno pol
glasno zaklel ali ga nahrulil 
s cepcem ali nerodo. š e je 
imel glas, k i ga je on že do
cela izgubil, ker ni imel niti 
te moči več, da bi lahko spo
roča! po »živem telefonu« 
šepetajoča povelja, ki so pri
hajala do njega od spredaj 
in se potem kot odgovor še
peta je vračala z začel j a ko
lone. 

»Hitreje!« 
»Hitreje!« 
»Je veza?« 
»Tišina!« 
»Najstrožja tišina!« 
Taka povelja so ga preska

kovala ali pa šumela mimo 
njega kakor veter, mu jemala 
zadnje moči. Noge ga niso 
več ubogale, da bi lahko v 
skladu s povelji stopal hitre
je in ne trgal kolone. 

Zaman si je dopovedoval, 
da mora vzdržati z mlaj-

(Nadaljevanje in konec) 

Vsiljeval se mu je 
strah in lomil ga je obup, 
vztrajno in odločno je odga
njal te in take misli, pošiljal 
j i h je z viharji in snežnimi 
meteži, ki so majali krušljive, 
globoko zasnežene stolpe in 
stolpiče, ki so mu postajali 
vedno bolj tuji in ne?*iani. 
Kako zelo si je zaželel, da bi 
se vsaj malo zjasnilo, da bi 
skozi neznatno okence sredi 
oblakov in megla zagledal 
obrise gore, tako bi vedel kje 
je, kaj mu je storiti. 

Belina megla, oblakov in 
snegov se je zavila v temam 
svinčen mre-, k i je žugal in 

pretil, snežni metež je po
metal snegove in j ih metal z 
vso ihto in furjo v obraz in 
za vrat. Snežni metež se je 
razvnemal v pobesneli sneg, 
še in še je Klemen nekje po 
notranjosti iskal, srkal in čr
pal razsodnost, voljo in moč. 
Z zadnjimi napori je obupno 
iskal izhoda, grom se je od
daljeval za gorami in bliski 
so samotno trepetali skozi 
zlovešči svinčeni mrč, k i se 
je utapljal v žugajočo noč. 

Gotovo je bilo že pozno, 
ko se je slabotna dnevna luč 
prevesila v temo, da sedaj 
je razločno slišal znan in va
beč glas, jy mu je dal novih 
moči. Ne, ^»j to ni glas Po

lonce, to je le glas vetra, ki 
zavija in se tesni okoli stol
pov in stolpičev in ga razbes-
nela vihra buta in cefra ter 
meče v zlovešče prepade, ki 

• se grezijo proti obrnjenemu 
nebu. 

Še in še se je moral Kle
men boriti s sto in sto po
besnelimi pošastmi, še so ga 
napadali ledeno mrzli, gosti 
roji snežink, še mu je veter 
hromil ravnotežje in še in še 
so mu oblaki in megle tuje, 
zlovešče risali podobo zasne
ženih, krušljivih stolpov in 
stolpičev, k i so se čredili v 
nedogled, še in še so se le
dene snežinke lepile in topile 
na razgretem čelu, še in še 

je občutil utrujenost v miši
cah. Vse to ga je pestilo, gro
zilo in žugalo, da se to pot 
ne bo srečno izvlekel in rešil 
iz objema razbesnelih gora. 

Toda Klemen je z neizmer
no jekleno in prekaljeno vo
ljo trdno veroval v samega 
sebe, niti trenutek ni hotel 
pomisliti na nevarnost, na 
hudo in najhuje. 

Ni več duškal, ni več pri
sluškoval, na si dal miru, hi
teti, pohiteti je hotel, pre
hiteti sto in sto žugajočih in 
pretečih pošasti, vedel je, da 
samo jeklena in neizprosna, 
neustrašena volja rešuje v 
takih trenutkih najbolj koč
ljive-in težko rešljive situa
cije. Mora naprej, mora re
šiti ta problem, mora prema
gati ledeni mraz, hromečo 
utrujenost in prebiti se mora 
skozi snežni metež, skozi po
tuhnjene megle in skozi 
oblake. N i in ni si. dal miru, 
pripravljen je bil se odločno 
boriti proti vsem razbesne-
lim ujnam, k i z ihto napa
dajo in hrome samo slabiče. 

Mrko okolje se mu je na 
mah zazdelo znano, prijazno.. 

toplo in svetlo. Klemen je 
skoraj podvomil v resničnost 
iega užitka, bolje in bolj od 
blizu je hotel pogledati tej 
lažni resnici v obraz. A l i je 
to res, ali je to mogoče, prav 
sedaj, ko je bilo vse tako 
blizu koncu, ko sam ni bil 
več v stanju odločati, ko so 
noge že globoko gazile po 
mokrem snegu in so ledeno 
mrzl; prsti trepetaje iskali 
Ln tipali prijeme, ko je bila 
obleka premočena do kože 
in kosti in je ledenela na 
grebenskem vetru, ko ni več 
vedel, kje je, ali naj išče poti 
in smeri na levo aH desno, 
čudno prav sedaj se mu je 
zazdelo, da je opazil, zagle
dal in spoznal že dolgo znan 
skalni bolvan, ki je sameval 
tik pod samim vrhom Škr
latne gore. Ali je to res, ali 
je to mogoče, da je narava 
tako neizmerno bogata in 
radodarna, da svojim ljub
ljencem ponudi roko rešitve 
prav tedaj, ko vse kriči in 
preti z uničenjem. 

Napetost v Klemenu je v 
tem spoznanju in tej pre
šerni radosti popustila,, po
pustila samo. za trenutek, 
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no, še vedno prebijale sku
pine razbite brigade. Ko so 
prišli na neko jaso, se mu 
je zopet vrnil vid. Videl je 
zopet zvezde in ozki lunin 
srp. Iz gostosevcev se je utr
nil utrinek, se začrtal v noč 
in ugasnil podobno kakor ra
kete ki so nekje daleč kdaj 
pa kdaj švignile pod nebo. 
Potem pa, ko je kolona vno
vič vtonila v gozd, je na Lis-
jakove oči zopet legla nepre
dirna tema. Zopet je bil slep 
in se s tisto čudno slepoto 
na očeh vlekel za drugimi, 
dokler ga ni nenadoma zajela 
slabost, boleča tesnoba v 
srcu je postala še bolj bo
leča, tako da se je moral 
ustaviti in se nasloniti na 
bližnje drevo. Hotel je zajeti 
sapo, a je samo zahropel. 

»Ne morem več,« je izso-
pel, čelo, takoj nato pa vse 
telo mu je oblil ledeni pot, 
vzel zadnjo kapljo moči mi-" 
šicam, k i so popustile. Po
tem se mu je zazdelo, da se 
pogreza, zadet od bolečega, 
a takoj nato naglo pojema
jočega sunka ostre bolečine 
v glavi, ne da bi se zavedal, 
da se pogreza v smrt. 

»Prekleti štor,« se je nekdo 
spotaknil ob Lisjakovo trup
lo in šele ko je padel, opa
zil, da leži na tleh človek. 
»Nekdo je omagal. Bolničar
ja, hitro bolničarja!« 

»Bolničar!« 
»Bolničar!« 
»Bolničar!« je romal šepet 

po koloni, toda bolničar je 
lahko ugotovil samo še smrt. 

»Mrtev,« je rekel. 
»Mrtev,« so nekateri utru

jeno ponovili, kakor da mrt
vemu zavidajo, ker mu ne 
bo več treba nadaljevati tež
ke, do smrti naporne po t i . . . 

(»Partizanski krokiji«) 

Mi ha K l l n a r : L U C Í V S I V E M M E S T U 

bala v nemiren, krčevit sen, 
k i ga je rešil vlage, mraza, 
utrujenosti in strahu, ki je 
že kruto in neusmiljeno glo
dal in napadal njegovo no
tranjost. 

Klemen je sanjal in še v 
snu je iskal in klical Polon
co in se otepal sto in sto 
žugajočih težav in nevarnosti. 

Premočen od dežja in zno
j a , razbolen od trdega leži
šča iin krčevitih bolečin se je 
trgoma prebudil; ko je nov 
grom pretresel temelje gora 
in porušil do temeljev bliž
nji stolp, da je trušč prevpil 
vse druge farje in je slepeč 
blisk prižgal novo luč opra
nemu dnevu. 

Dopisujte 

v Zelezarja 

132. 
Ih tako prav gotovo misli in čuti tudi tale fant. 
Mati mu je sveta kakor njegova njemu. 
»Hja, zločinec bi bil , ko bi ubil to vero v fantu!« 
Naj fant veruje v svojo utvaro in lepo misli na 

mater. 
Življenje je vsota utvar. Le te delajo življenje 

znosno in lepo. Ko se razblinejo, potem je konec. 
Nobene vere v lepo, človeško in pošteno ni potem 
več v človeku. 

Razbita utvara zgloda človekovo dušo do okost
njaka. Človek potem ni več človek, marveč živi mr, 
lič, ki sicer še hodi in diha, živi pa nič več, zakaj 
življenje brez vere v človeško lepoto, poštenost in 
dobroto ni več življenje, marveč je samo še žalost
na tožba razničencev in obupancev. 

»Naj te varuje življenje pred spoznanjem utvar!« 
Mihol gleda za Tinetom. 
»Samo utvare o lepem, dobrem in poštenem so 

pravo življenje. Ko minejo in ko jih človek spozna, 
začne naglo drseti proti niču. Naj ti bo razničenje 
še dolgo, dolgo prihranjeno!« 

Tako želi Tinetu Mihol. 
Tinetova bolečina nad mrtvo materjo bo počasi 

splahnela. 
Sleherna rana se zaceli, če ni pregloboka in smrt

na. 
Tinetova se bo zacelila. Pustila bo le rahlo braz

gotino. 
Njegova, Miholova, pa se ne bo nikoli. Na smrt 

mu jo je zasekala ženina nezvestoba. Ne bi mu je, 
ko bi je ne ljubil. 

In ljubi jo še vedno. Ko bi se vrnila in mu re
kla, naj j i oprosti, kar mu je storila, in ko bi pri 
tem pokazala resnično bolečino in obžalovanje in 
ne samo hinavske ženske zvitosti, bi j i odpustil. 

Pa se ne bo vrnila. 
»Hja, pa kaj bi tožil. Cipa ostane cipa,« vzdihne 

Mihol, potem pa nategne harmoniko, a se iz nje 
izlije žalostna melodija, bolj žalostna od pogrebne 
koračnice . . . 

8 
Tema. Vlažno mrzla tema prebudi drhtečega 

Vrega. Prvi hip ne ve, ali je zares prebujen, ali sa
mo sanja. Toda prična v samici policijskih zaporov 
je dovolj trdna, da se zave kje je. Podzavestno išče 
z roko odejo, ker ga mrazi, potem pa se spomni, 
da mu odeje niso dali. 

Vreg pozna to prično. Razteza se od ^tene do 
stene. N i prvič tu, da bi tega ne vedel. Precej širo
ka je ta arestantska postelja-v samici policijskega 
komisariata. N i še leto, ko je ležal na njej. Potem 
so mu vzeli pravico bivanja v sivem mestu in ga 
konfinirali v Brežice. Samo tamkajšnjemu srezke-
mu načelniku se ima zahvaliti, ker se je protivil 
njegovi konfinaciji v bojazni, da bo kljub nadzor
stvu zasejal rdeče seme med tamkajšnjo revščino. 
Protivil toliko časa, dokler ga niso vrnili v sivo 
mesto z utemeljitvijo, da je v tem mestu, kjer ga 
poznajo vsi žandarji in policijski agenti še najbolj 
na očeh oblasti, sam pa je bil prav tako zadovo
ljen, saj je tudi on poznal tu vse oči, ki oprezajo 
za njim in se jinTje izogibal. 

Vsaj mislil je tako, še včeraj mislil in ni niti 
slutil, da bo danes tu v tej mrzli, vlažni in smrad-
ljivi luknji. 

Morda je policija zvedela za včerajšnji sestanek 
in za tajne prvomajske priprave. 

Morda jih je celo kdo izdal in bodo žandarji po-
lovili zdaj drugega za drugim in ga pripeljali sem? 

Morda je bi l celo Tine nesrečnik izdajalski. 
»Morda?« Razmišlja Vreg, čeprav ne bi Tineta 

rad prehitro obsodil in čeprav bi zato najraje odvr
nil misli od prijateljevega sina, saj bi ga rad, mno
go bolj rad kakor druge vzgojil v zanesljivega in 
neukrotljivega komunista. 

Toda fant v novi obleki, kakor da bi- ga vzel iz 
izložbe! 

Denarja ni imel, da bi se lahko tako po gosposko 
oblekel od nog do glave. 

Tudi Tinetov povešeni in zbegani pogled je sum
ljiv, pa najsi se Vreg še tako prizadeva, da bi si 
dopovedal, da je s sodbo prenagel in da so njegova 
sumničenja brez osnove. 

»Fanta ni bilo na sestanek!« 
To je dejstvo, ki ga ne more zanikati. Še včeraj 

je mislil, da je to samo nediscipliniranost, k i jo bo 
treba pri Tinetu odpraviti. O tem je razmišljal, pre
den se je lotil po sestanku drugega, za gibanje in 
delavski boj v sivem mestu mnogo nujnejših stvari, 
kakor naj -bi bilo demonstrativno prižiganje prvo
majskih kresov v četrtek zvečer. Danes je šele ne
delja. A l i pa je že ponedeljek, če so se zvezde nad 
sivim mestom že premaknile čez polnoč. 

Kdo bi to vedel?« 
Vreg ne ve, ker mu je spanec vzel občutje za čas. 

In tudi v tej celici je dan komaj kaj manj teman 
kakor noč. Gosto zamreženo okno je meter pod 
zemljo m gleda v vlažni in celo podnevi komaj za
znavni beton, oddaljen za dve ali tri pedi od uma
zanega, blatnega stekla in rešetk. In še ta odprtina 
je v višini ceste pokrita z gosto železno rešetko, 
da po svetlobi niti podnevi ni mogoče uganiti časa. 
Kaj šele sedaj, ko je zunaj že tema, večer, noč, kdo 
bi uganil. 

Ko bi Vreg ne zaspal kmalu potem, ko so ga za
prli sem, bi morda približno vedel, koliko je ura. 
B i l pa je neprespan. Neprespan od prejšnje noči, 
saj je vso noč računal iz vseh mogočih virov in po
datkov letošnje dobičke delničarjev industrijske 
družbe, ki so bili kljub svetovni gospodarski krizi 
še vedno taki, da bi j im ne bilo treba valiti vseh 
bremen na delavska ramena. 

»Ja, tako je,« se Vregu posreči pozabiti, da zdaj 
misli na Tineta, Prišel je do presenetljivih podat
kov, ki j ih tudi direkcija družbe ne bo mogla zani
kati in bodo zato prišli članom kakor nalašč za pri
hodnji delavski shod, na katerem bo treba delavstvo 
opozoriti da Marej že dalj časa navaja delavstvu 
take podatke, ki opravičujejo znižanje delavskih 
mezd. Žandarji njegovih računov niso dobil. 
Še pravočasno j ih je skril v skrivališče pod oken
sko polico, potem pa je legel, a ga je začel mučiti 
stari kašelj, da ni mogel zaspati. Zopet je pljuval 
kri, a ga to ni preveč zastrašilo, saj je bil tega že 
vajen in se je s tem že zdavnaj sprijaznil, da je v 
teh krvavih pljunkih napoved njegove smrti, ki pa 
bo prišla šele tedaj, ko bo nehal pljuvati. 

Tudi sedaj Vrega muči kašelj in tudi sedaj čuti 
v ustih okus po krvi. Ko bi ne bilo drhtavice, bi si 
ne delal nobene skrbi zaradi tega. . -'• 

Drhtavica pa je vedno bolj nagnusna in morda 
celo morilska. Ogreti bi se moral, znebiti se tega 
mraza, ki mu pije moči. pa bi morda odleglo. 

Vreg se skuša dvigniti, da bi se s hojo, s tremi 
kratkimi koraki tja in tremi kratkimi koraki na
zaj, ogrel in utišal to neprijetno šklepetanje z 
zobmi, pa mu zmanjka moči. 

»Prekleto sem zanič.« 
Vreg si pomaga z rokami, da se lahko pobere s 

cementnih tal, kamor je bil zdrsnil. Vlažno mrzla 
tema se zopet spremeni v ledene nože, bodala, igle. 
Mraz se mu zabada v kožo do kosti. Pa nima moči, 
da bi se s hojo in gibanjem ogrel. Ne preostane 
mu drugega, kakor da se skrči in zvije, kolikor se 
pač more zaradi zbadanja v križu, v klobčič. Z 
rokami se oklepa nog, glavo pa tišči med ovratnik 
suknjiča, ki si ga je bil zavihal čez tilnik. Pa vse 
skupaj komaj kaj zaleže. Zobje mu še vedno škle
petajo. Telo se mu še vedno stresa; Samo spanec 
bi ga še lahko odrešil. 

Toda spanca ni. Noče se ga usmiliti. Najbrž bo 
moral takole ležati in bedeti vse do jutra, ki je 
bogvekako še daleč, saj je s ceste, vsaj tako se 
mu ta hip zdi, še vedno slišati korake mimoidočih. 
Tudi neko kričanje pronica skozi" temo v to .grob
nico'. 

To kričanje se nosi vedno bliže, dokler se ne 
zasidra tik nad mrežo celice, potem pa se sprevrže 
v pijani krohot. 

»Hoho! Hoho!« 
Krohot se zdi Vregu znan. 
»Hoho, pa smo pristali, »spozna Verkmanov 

glas. »Prekleto, ta je pa lepa, h k . . . Saj to je 
brlog, hk . . . brlog pandurjev Aleksandra Krvave
ga, hk . . .« 
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PLAVŽ — APNENICA — Sestanek so imeli 
27. julija. Razpravljanji so o> popravilu higienskih 
prostorov, dopustih ter o odvozu apna. Rečeno, je 
Ml® da so načrti za popravilo garderob izdelani 
in tudi vremenski pogoji so ugodni za delo. BLiža 
se jesen, v sedanjih' garderobah pa ne bo več var
no, saj so steme umočno razpokane. Zaradi nepred
videne bolezenske odsotnosti imajo precej: težav 
pri odrejanju dopustov. Manjka j im pet ljudi, pro
bleme pa bodo reševala s prostimi delavci, dokler 
se delavci ne bodo vrnili z dopusta. Proizvodnja 
apna je normalna, odvzem za potrebe martinarne 
in elektrojeklarne pa je še vedno neenakomeren, 
V kolikor je bila zaloga porabljena zaradi popra
vila žerjavov, naj bi pa sedaj porabili več njihove
ga apna. 

MARTINARNA — PEČI — Na sestanku 25. juli
ja so obširneje razpravljali o proizvodnem načrtu 
za junij in julij ter o delovni disciplini. V juniju 
in juliju proizvodni načrt ni bil dosežen, vendar ne 
samo po krivd: obrata. V juniju sedem dni niso 
imeli na razpolago kisika, vložek je bil neustrezen 
in dolgi vlagaini časi zaradi okvar vlagalnih stro
jev. Vzdrževanje je bilo le za silo opravljeno. Tako 
je bilo tudi v juliju, ko so morale peči čakati na 
vložek in zaradi tega so dnevno izgubili eno do 
dve šarži. Trenutno razpolagajo samo s tremi vla-
galnimi stroji in še ti so večkrat v okvari. Vodja 
delovne skupine Je glede izkoriščanja delovnega 
časa pojasnil, da je treba delati tako, kot zahteva 
delovni proces pri pečeh. 

SPLOŠNI SEKTOR — Sestanek delovne skupi
ne je bil 24. julija. Obravnavali so osnutek pred
loga reorganizacije registrature -s foto službo, 
razmnoževalnico, ekonomatom in arhivske službe 
s tekači ter tehničnega muzeja. 

Del delovne skupine na osnutek predloga reor
ganizacije registrature s službami, kar naj b i v 
bodoče bilo organizirano v sklopu oddelka za 
splošne zadeve, ni imel pripomb. Sprejet je b i l 
sklep, da bi po novi organizaciji, sistemizaciji, kar 
je vezano tudi na prekategorizacijo, začeli delati 
s prvim septembrom. To velja tudi za tehnični 
muzej. Pojasnjeno je bilo tudi, da je reorganiza
cija gasilske in reševalne službe ter splošno var
nostne službe že v teku, pripravljen pa je tudi 
predlog za informacijski center, medtem ko v 
oddelku pravne službe predvidevajo le kadrovske 
spremembe do konca leta zaradi upokojitve dveh 
delavcev. 

STROJNO VZDRŽEVANJE — MONTAŽA JA-
VORNIK — Vodja delovne skupine je na sestanku 
24. julija dal več pojasnil v zvezi z remontom 
valjarne žice. Sporazumeli so se, da bodo med 
remontom delali dvakrat 12 ur in tako izkoristili 
poln štiriindvajseturnik. Med remontom ne bodo 
odobrili nobenih dopustov zaradi pomanjkanja 
delavcev, če bo potreba, bodo poklicali na delo 
tudi delavce, k i so sedaj na dopustu. Seznanjeni 

so bil i tudi s pogoji za izvedbo remonta v valjaroi 
žice in s tem, da vsako osemurno skrajšanje 
remonta pomeni 400.000 starih dinarjev. 

MARTINARNA — 03RATOVOBSTVO — Na se
stanku, dne 16. 7'. so razpravljali o delovni sili in 
ugotovili, da je stanje zelo kritično. Pristojni fo
rumi naj uredijo vse potrebno, da bi proizvodnjo 
obdržali na primerni ravni tudi v poletnih mese
cih. V prvem polletju rezultati niso bili najbolj 
zadovoljivi, vzroki pa so tudi znani. Navedli so 
težave, k i so jih imeli zaradi vremenskih razmer, 
pomanjkanja surovin z vzdrževanjem strojev, 
elektronaprav itd. Zaradi omenjenih težav so bili 
preseženi tudi proizvodni stroški. V poletnih 
mesecih bo treba posvečati čim večjo pozornost 
varnosti pri delu. ' 

E L E K T R O J E K L A R N A — PRIPRAVA VLOŽKA 
— Na sestanku delovne skupine 28. julija je bilo 
prisotnih 17 delavcev. Ponovno so razpravljali o 
disciplini, o točnem prihajanju na delo, o predaji 
dela ob koncu izmene. Kaže, da so nekateri že 
pozabili na okrožnico. Žerjavovodje, k i nakladajo 
košare, predčasno zapuščajo delovno mesto in tako 
povzročijo težave pri nadaljnem nakladanju ali 
celo zastoj pri pečeh. Ker je bila pod »Sava« žer
javi izvedena čistilna akcija, so opozorili žerjavo-
vodje, da je v glavnem odvisen red le od njih ko 
prenašajo bremena in da z vestnim delom odla
gajo material na določeni prostor. Žerjavovodje 
in ostali delavci so predlog z razumevanjem spre
jeli. Govorili so še o prehodih, k i j ih je treba 
čimprej urediti, da bodo čisti in varni za prebod. 
Pojasnjena je bila okrožnica št . 18 glede plačanih, 
dopustov, bolezenske odsotnosti in izostankov. 
Vsebina okrožnice je bila dobro obrazložena in so 
jo delavci brez večjih pripomb tudi vzeli na 
znanje. 

JAVORNIK I — TEHTNICA — Vodja delovne 
skupine je na sestanku 29. julija prebral informa
cijo obratovodstva za zadnja dva meseca. Vpraša
nja v zvezi z ukinitvijo težke proge, ter glede dela 
v avgustu so bila navzočim delavcem takoj po
jasnjena. Strinjali so se s stališčem sindikalnega 
odbora Javornik I glede draginje in menijo, da so 
zaradi vedno večjega porasta cen premalo plačani. 

JAVORNIK I — TEŽKA PROGA — Sestanke so 
imeli 27. julija. Razpravljali so o proizvodnem 
načrtu za junij in julij ter o zapisniku seje sindi
kalnega odbora in ostalih problemih obrata. Teža 
blumov še vedno ne ustreza in tako ne morejo 
izpolnjevati proizvodnega načrta in tudi ne norme. 
Strinjajo se z vsebino zapisnika seje sindikalnega 
odbora. Vodja delovne skupine je opozoril, naj 
delavci ne zapuščajo predčasno delovnih mest in 
naj ne postopajo pred vratarjem. -Asistent tov. 
Ljuta je govoril o ukinjanju težke proge in pove
dal, da naj b-" tudi v avgustu delali ob sobotah in 
ob nedeljah. Tako, da bi imeli ustrezno stimula
cijo. S predlogom, da bi delali tudi ob sobotah 

so se strinjali^ Vendar menijo, da v nedeljah, ne b i 
delala« ker so itajc preobremenjeni zaradi pomanj
kanja delavcev. Delavci zaposleni na dvižnih mizah 
im pr i IV ogrodju zahtevajo odgovor na njihovo 
vlogo o delovni dobi s podaljšanjem. 

OTK — KEMIČNI LABORATORIJ — Na sestan
ku 28. julija so bil i vsi sodelavci seznanjeni z vse
bino okrožnice št. 18 ter njenim izvajanjem v 
sedanjih pogojih dela. Zaradi padca občutljivosti 
nekaterih kanalov pr i kvantometru, so bile uvede? 
ne začasne spremembe pri odčitavanju. Zaradi 
enotnega načina dela so seznanili vse analitike. Po 
zadnji menjavi dig. voltmetra pr i LEČO aparatu 
je potrebna bolj pogosta kalibracija aparature,, da 
bi zagotovili potrebno točnost rezultatov. Vsi, k i 
so zaposleni pri aparaturi so bili opozorjeni na 
morebitne napake in način kako jih je odpravitL 

OTK — KEMIČNI — ŠAMOTARNA — Sestanek 
je bil 30. julija. Kljub temu, da so poizkusi s pon-
vično opeko izredno uspeli, ugotavljajo, da nadalj
nje delo pri vlivanju v martinarni ni bilo najbolje 
izvedeno. To zmanjšuje vrednost poizkusov. V la
boratoriju uvajajo postopek za določanje plastič
nosti pri glinah in masah. 

OTK — TEHNOLOŠKI LABORATORIJ — Na 
sestanku 29. julija so skupaj z analitiki pregledali 
oceno polletnih rezultatov v Železarni. Zaradi veli
kega nihanja S v mazutu za obrat martinama, so 
uvedli kontrolo po dninah, in sicer dva vzorca na 
eno dnino. Kljub močni kontroli so še vedno uha
jale cisterne z visokim S, k i j ih ni bilo mogoče 
reklamirati. Zato nadaljnjo kontrolo po izmenah 
ukinjajo, povečali pa jo bodo direktno iz cistern. 
Kontrolirali bodo vsako drugo cisterno. Analitiki 
pripominjajo, da se vzorci ne dostavljajo vedno 
dovolj hitro in so rezultati zaradi tega precej 
pozni. 

OTK — GLAVNI LABORATORIJ — Obravnavali 
so vsebino okrožnice št. 18 in vzeli na znanje opo
zorilo varnostne službe zaradi odhajanja z dela. 
Najprej so razpravljali o prostih sobotah, k i se 
štejejo v dopust dokler posameznik ne izkoristi 
predpisane kvote. Varnostna služba je opozorila, 
da nekateri delavci zaposleni v OTK odhajajo z 
dela pri vratarju na plavžu ali pa pri kadrovskem 
sektorju, namesto pri glavnem vhodu. Prisotni so 
bili seznanjeni s predvideno prezidavo nekaterih 
prostorov v laboratoriju. Analitiki želijo pred
vsem dobro zračenje in soliden pod v delovnih 
prostorih. 

MARTINARNA — LIVNA JAMA — Na sestanku 
delovne skupine Bauman, dne 28. julija, je vodja 
delovne skupine obrazložil kako izpoln^ijejo pro
izvodni načrt. Plan je sicer dosegljiv, v veliki 
meri pa je to odvisno od vložka, k i ga v zadnjem 
času primanjkuje. V zvezi s cenami so bili mnenja, 
da proizvajalci ne morejo direktno vplivati naije, 
vendar menijo, da je treba s surovinami, s kate
rimi razpolagajo koristno in varčno delati. Zaradi 
pomanjkanja delavcev in letne sezone, je v še 
večji meri potrebna medsebojna pomoč, da pre
mostijo težave, k i so za martinarje velike zaradi 
vročine. Prisotnim je posredoval tudi vsebino 
okrožnice št. 18, Tudi v prihodnje je zaželjena 
večja previdnost na delovnih mestih, da ne bi 
imeli poškodb. 

VALJARNA je imela v juniju 2.391 ton finih profilov 
(7,9% letnega plana) in 71 ton hladno vlečenih in brušenih 
profilov (10,9 odstotkov). Obrat je ostal pod operativnim 
planom pri finih profilih za 5,7% zaradi izpada električnega 
toka in spremembe plana valjanja. Delali so več specialnih 
profilov za izvoz in finih profilov za predelavo. V razdobju 
januar—junij je imela valjarna letni plan presežen za 609 ton 
ah za 4,0 %. 

LIVARNA SPECIALNE LITINE je imela v juniju 278 ton 
proizvodnje, kar je 5,6 % letnega plana. Pod plansko dvanaj
stino je ostala za 140 ton (33,6%). V kumulativi zaostaja za 
letnim planom za 712 ton ali 28,5 %. 

LIVARNA VALJEV IN K O K I L je imela pri surovih valjih 
dvanajstino -letnega plana preseženo za 50,2 % pri litini in 
kokilih za 2,2%, pri obdelanih vaijih pa je zaostajala za 
plansko dvanajstino za 26,4 %. Tudi operativni plan je bi l 
presežen pri surovih valjih za 17,1 %, pri kokilah/in litini za 
14,6%, pri obdelanih valjih pa je ostal neizpolnjen za 25,1 % 
zaradi zahtevnejše obdelave valjev, kot je bilo predvideno po 
operativnem planu. M 

SAMOTNA je v juniju presegla operativni plan za 88 ton 
(20,9%). Dvanajstina letnega plana je bila-presežena- za 
91 ton (21,8 %) in kumulativa januar—junij za 393 ton (15,7%). 
Kapacitete so bile v juniju koriščene s 84,8%. - -

(štorski Železar — št. 7 — 
25. l i l i j 1970) 

AVSTRALIJA Letos bodo 
izvozili avstralski lfadniki 
približno 40 milijonov tpn 
železove rude. To predstavlja 
približno 30% potreb japon
skih plavžev in 16 milijonov 
ton več kot v letu 1969. V 
prihodnjih letih računajo, da 
bodo japonske železarne na
bavite v Avstraliji približno 
40% celotnih potreb po žele
zovi rudi. 

JAPONSKA Japonske žele
zarne izvažajo iz leta v leto 
več svojih izcjelkov. Tako so 
izvozili v letu, 1965 — 10 mi-
ffijonov ton, 1968 — 13 mili
jonov ton in leta 1969 — 16 
milijonov j ton. Za letos ra
čunajo še na nadaljnje po
večanje za okrog dva midmjo-
ria ton. 

Sestanki delovnih skupin 

Novice 
iz železarne Store 

Proizvodnja v juniju 
V juniju je znašala proizvodnja £.875 ton, kar predstavlja 

7,1 odstotek letnega plana in zaostaja za 1.792 ton za plansko 
dj/ahajstino. Pod plansko dvanajs-tino so ostali vsi obrati 
razen Livarne I pri litini in surovih valjih ter šamotaa. V 
kuarujativi januar—junij j,e bila praizvodnjja presežena z a 
1,730 ton. Operativni plan. v juniju ni b i l dosežen za 49» tor*. 
Pod operativnim planom so ostali: elektroplavž, valjarna, 
livarna II in obdelani valji. : , . _ 

ELEKTROPLAVŽ je imseL'. v juniju 1220- ton proizvodnje, ali 
7;ft odstotka letnega plana., operativni plan ni' b i l dosežen za 
531 ton (15,3%). Vzrok za to-pa je b i l podaljšanje planiranega 
remonta in lom elektrode. 

J E K L A R N A je imela v juniju remont. Operativni plan je 
presegla za 32,5 % ali 488 ton, ker so se pričela dela na remon-

1 tU namesto 13. junija šele 25. junija. V kumulativi ima jeklar-
na 18.894 ton dosežene proizvodnje. Letni plan je presežen 
za 4,9%. 

ft 



Sindikalni odbor raziskovalnega oddelka 
O delu sindikalnega odbora na RO nam je pripovedoval pred
sednik Lado Zaveljcina. V njihovem kolektivu je zaposlenih 
38 ljudi, vsi s srednjo ali višjo oz. visoko strokovno izobrazbo. 
Tudi raziskovalni oddelek spada k manjšim obratom v Žele
zarni in se zato tudi problematika razlikuje od obratov, k i 
smo jih že obiskali ter se pogovarjali s predsedniki sindikal
nih odborov. 

Prav z oziram na njihovo 
problematiko je način obve
ščanja nekoliko drugačen kot 
smo to vajeni v drugih obra
tih. Vodje oddelkov se sesta
jajo tedensko enkrat z obra-
tovodjem in tekoče obravna
vajo problematiko. Gradivo, 
ki ne zajema samo njihov 
oddelek ampak tovarno v ce
loti, v zadnjem času na pri
mer razprava o osnutku sta
tuta in podobno, nato obrav
navajo še na sestanku delov
ne skupine, ki jo sestavlja 
ves kolektiv. Tako so člani 
sindikata vedno sproti sezna
njeni s problematiko, k i je 
aktualna na samem oddelku 
aH pa v merilu tovarne. 

Na raziskovalnem oddelku 
so v glavnem zaposleni mlaj
ši ljudje pa tudi sicer niso 
imeli doslej primerov, da bi 
morali pomagati članom sin
dikata zaradi daljše bolezen
ske odsotnosti. Seveda bo 
sindikalni odbor, če bo tak 
primer v njihovem kolektivu, 
tudi o njem razpravljal in 
ustrezno ukrepal. 

Sindikalni odbor organizira 
letno enega do dva večja iz
leta. V ta namen člani sin
dikata vsakega 15. v mesecu 
prispevajo po ION dinarjev 
v blagajno sindikalnega od
bora. Za izlete je vedno do
volj zanimanja ter predlogov 
in so izleti tudi vedno dobro 
obiskani. Letos so bili že z 
fvtobusom v Poreču, v jeseni 
pa imajo v načrtu ogied ne

katerih zanimivosti v sosed
nji Avstriji. Podrobneje o or
ganizaciji izleta se bodo po
govorili v bližnji prihodnosti. 

Tudi za oddihe je vedno 
dovolj zanimanja, žal pa pre
malo mest. Mesta v naših 
počitniških domovih so j im 
na razpolago v glavnem v 
pred- in posezoni in v manj
ši meri med sezono. Zaradi 
tega nastajajo težave, kar 
imajo člani sindikata družine 
in šoloobvezne otroke in je 
dopust v pred- in posezoni 
težje planirati. 

Športni referent na razisko
valnem oddelku je Franci 
Crv, ki je zelo prizadeven. 
Zaradi prevelike zaposlenosti 
in majhnega kolektiva niso 
uspeli, da bi aktivno sodelo
vali v vseh športnih panogah. 
Največ zanimanja je za ke
gljanje na asfaltu, streljanje, 
plavanje, pozimi pa za keglja
nje na ledu in smučanje. La
ni so bili zelo uspešni, na 
tekmovanju v zimskih šport
nih disciplinah so bili na de
vetem mestu, v letnih šport
nih na tretjem mestu in v 
skupni oceni na četrtem me 
stu v Železarni. 

Kot vse predsednike sindi
kalnih odborov s katerimi 
smo se doslej pogovarjali in 
j ih pnosiSi naj predstavijo 
sindikalni odbor in njegovo 
delo, je tudi tovariš Zavelj
cina povedal nekaj več o 
osrednjem problemu razisko
valnega oddelka. Občutno 

j im primanjkuje delovnega 
prostora. Dejstvo je, da ne
kateri asistenti še vedno ni
majo ustreznih delovnih pro
storov, kakor tudi ni ustrez
nih prostorov za nove napra
ve. V nekaterih pisarnah je 
tudi po več članov kolektiva, 
zato ob takšni utesnjenosti 
ni primernih pogojev za stro
kovno raziskovalno delo. O 
tem problemu se bodo mo
rali še pogovarjati in poiska
ti ustrezno rešitev. 

Na koncu našega razgovora 
je tekla beseda še o medse
bojnem sodelovanju. Zelo so 
zadovoljna glede sodelovanja 
z obratovodstvom in proble
me, ki nastajajo rešujejo 
sproti. Prav tako tudi s to
varniškim odborom osnovne 
organizacije sindikata zelo 
dobro sodelujejo, le-ta pa jih 
seznanja s problemi, ki j ih 
je treba obravnavati na seji 
sindikalnega odbora ter j ih 
prek delovne skupine posre
dovati članom sindikata. 

Železarski 
globus 

TURČIJA Delegacija japon
ske železarske družbe Nippon 
Steel Co. je bila pred krat
kim v Turčiji. Z odgovornimi 
predstavniki turške vlade so 
se pogovarjali o možnosti 
zgraditve nove turške železar
ne z zmogljivostjo 5 milijo
nov ton surovega jekla letno. 
Lokacija te železarne je pred
videna ali ob Črnem ali pa 
ob Egejskem morju. 

V E L I K A BRITANIJA Pri
stanišče Port Talbot, k i ga 
sedaj gradijo bo omogočilo 
prevoz velikih količin uvozne 
železove rude direktno v Ve
liko Britanijo. Do sedaj so 
vozile velike ladje železovo 
rado za britanske železarne 
v nizozemsko pristanišče Rot-
terdam. Tam so jo preložili 
v manjše ladje in šele potem 
prepeljali v Britanijo. 

O B I S K A L I S M O . . . 

. Sodelavec -pri delu v patenti r niči 

Problemi zašči te 
mesta pred 

letalskimi napadi 
v. 

Če naj posamezne enote civilne obrambe izpolnjujejo 
določene naloge, morajo imeti na razpolago ljudi, ki so 
izvežbani in oskrbljeni z ustrezno opremo, zato je nuj
no, da razpolaga sleherna služba z določenim številom 
enot, pač v skladu z nalogami, k i naj j ih izpolnjuje. 

V zvezi s sestavo enot civilne obrambe nastane vpra
šanje, kako bi bilo treba te enote organizirati, da bi 
lahko ob pravem času učinkovito priskočile na pomoč, 
in pa vprašanje, kakšne ljudi je treba vključiti v te 
enote. Izkušnje so pokazale, da so nujno potrebne enote 
dveh vrst: krajevne in leteče. Krajevne enote bi sestav
ljali sposobni moški in ženske, bile pa bi razporejene 
na primernih krajih po vsem mestu, da bi po potrebi 
takoj priskočile na pomoč. Leteče enote bi imele sedeže 
izven mest ali pa v neposredni bližini, da bi bile v pri
meru napada kar najhitreje na kraju, kjer bi bila po
trebna njihova pomoč. Letečim enotam civilne obram
be pripisujejo v nekaterih deželah še poseben pomen; 
na splošno prevladuje mnenje, da si je mogoče obetati 
od njih najučinkovitejšo pomoč. Prav gotovo imajo te 
enote velike prednosti pred krajevnimi, ker so med voj
no stalno mobilizirane in živijo vojaško življenje ter so 
mnogo bolj disciplinirane, kar zagotavlja tudi boljšo 
izurjenost in strokovno priprvaljenost. Ker so nasta
njene izven mesta, niso izpostavljene zračnim napadom 
in jih torej tudi psihično ne doživljajo, zato je njihova 
pomoč razumljivo mnogo bolj učinkovita. 

Leteče enote niso navezane na eno samo mesto, mar
več so lazvrščene v bližini velikih mest in industrijskih 
središč, toda tako, da lahko po potrebi pomagajo tudi 
sosednim mestom. To pomeni, da jih je treba organi
zacijsko sestaviti, da niso navezane na eno samo mesto, 
marveč da se razteza njihova dejavnost na širše ozem
lje. Razen druge materialne opreme morajo imeti leteče 
enote civilne obrambe tudi potrebna motorna vozila, 
ki j ih brž pripeljejo na bombardirano področje. 

Razen poprej omenjenih služb obsega civilna obram
ba tudi številne druge organizacije; civilno obrambo 
v industriji, ustanovah, podjetjih in tudi hišno civilno 
obrambo. 

Industrijska civilna obramba organizira zaščito indu
strijskih podjetij in sicer z vsemi potrebnimi službami, 
ki so nujno potrebne za izkazovanje pomoči ogroženim 
ranjencem in nameščencem podjetij ter za ponovno 
usposobitev poškodovanih industrijskih naprav. Uprava 
industrijske civilne obrambe naj bo pod neposrednim 
vodstvom mestnega, oziroma sektorskega poveljstva 
civilne obrambe, k i vsklaja zaščitne ukrepe ter zago
tavlja enoten sistem zaščite mesta. Civlna obramba 
v ustanovah organizira zaposlene ljudi za njih obram
bo. Ta organizacija se prilagodi značaju ustanove in 
številčnosti zaposlenih ljudi. Ustanove posebnega pome
na, k i imajo važnejše arhive ter znanstveno, umetniško 
in drugo gradivo, morajo postaviti posebno organizaci
jo, k i bo spravila na varno dragoceno gradivo, da ga 
ne bodo uničile bombe. 

Ta članek naj bi nakazal nekatera osnovna vprašanja, 
ki so velikega pomena pri organizaciji civilne obrambe 
tega ali onega mesta. 

Konec 



Učni uspehi na osnovnih 
šolah v Kranjski gori in — 

Osnovno šolo Kranjska gora, k i ima v občini najslabše delov
ne pogoje, je minulo šolsko leto 1969/70 obiskovalo 282 učen
cev in sicer 134 učencev od 1. do 4. razreda, in 148 učencev 
od 5. do 8. razreda. V tem šolskem letu je šola prvič delala 
v novi organizaciji, ker so bili ukinjeni oddelki na podružnič
nih šolah (Rateče, Martuljk), učenci pa prešolani na matično 
šolo v Kranjsko goro. 

V začetku so imeli pred
vsem v prvem razredu težave 
zaradi neubranosti, ker so 
učenci prišli v šolo iz različ
nih krajev, razred pa je de
lal tudi v triizmenskem tur-
nusu, kar se je pokazalo na 
nekoliko slabšem učnem uspe
hu v tem razredu v primer
javi z letom nazaj. Tako je na 
nižji stopnji (1. do 4. r.) uč
ni uspeh za spoznanje slab
ši, na višji stopnji pa celo 
boljši kot lani. 

Na šoli je uspešno zaklju
čilo razred 247 učenk in učen
cev ali 87,5 % in sicer 54 učen
cev z odličnim, 72 s prav do
brim, 105 z dobrim in 16 z 
zadostnim uspehom. Na višji 
stopnji ima popravni izpit iz 
enega ali dveh predmetov 
17 učencev, štirje učenci iz 
nižje stopnje napredujejo po 
členu, eden je neocenjen, 13 
učencev ali 4,6 % pa mora 
razred ponavljati. Na nižji 
stopnji je izdelalo 125 učen-

. . . v Mojstrani 
Osnovna šola v Mojstrani sodi med takoimenovane organiza
cijsko nerazvite šole, tako zaradi majhnega števila učencev, 
kot tudi zaradi socialno zelo različne strukture učencev. Ra
zen tega pa osnovno šolo v Mojstrani obiskujejo otroci iz naj
različnejših krajev in naselij, kar seveda spet pogojuje 
določeno neenotnost. Kljub temu pa je šola v minulem šol
skem letu dosegla lepe učne in vzgojne uspehe, k i niso slabši 
od lanskih. 

Osnovno šolo v Mojstrani 
so obiskovali 203 učenci, od 
tega 91 v nižjih in 112 v viš
j ih razredih. Kot na vseh os
novnih šolah je tudi v Moj
strani v nižjih razredih bolj
ši učni uspeh, kjer je izdela
lo 87 učencev ali 95,5 odstot
ka. V višjih razredih je izde
lalo 93 učencev, to je 83 %. 
Seveda pa bodo ti uspehi v 
višjih razredih še nekoliko 
boljši, ko bodo koncem avgu
sta popravni izpiti. V višjih 
razredih je namreč padlo sa
mo 8 učencev, 11 pa j ih ima 
popravne izpite. Kakor na 
drugih osnovnih šolah tudi 
v Mojstrani učencem največ 
preglavic delajo glavni pred
meti: matematika, angleščina 
in slovenščina in je seveda 
prav v teh predmetih največ 
nezadostnih ocen. Obratno 
pa imajo v Mojstrani tudi 
nekaj odličnjakov. Na šoli jih 
je trideset in kar je najbolj 
zanimivo štirje v petem raz
redu, to je toliko kot v pr
vem ali drugem razredu. V 
šestem razredu so trije odlič-
njaki, v sedmem samo eden, 
v osmem pa dva. 

Zelo razvita pa je v Moj
strani izvenšolska dejavnost. 
Šola ima pevski zbor, k i z 
uspehom nastopa ne samo na 
šolskih, temveč tudi na kra
jevnih in drugih prireditvah. 
V okviru šolskega športnega 
društva pa šola dosega uspe
he predvsem v odbojki in ko
šarki, brodarsko-modelarsk: 
krožek je najboljši v občini. 
Že dolgoletno uspešno delo 
ima za seboj pionirski foto 
krožek, ki je v minulih letih 
prejel več republiških in celo 
zveznih priznanj. V minulem 
šolskem letu foto krožek na 
osnovni šoli v Mojstrani si
cer ni dosegel kakšnih pose*»-
nih javnih priznanj, je pa 

kot že dolga leta nazaj uspeš
no združeval in vzgajal vrsto 
mladih ljubiteljev fotograf
ske umetnosti. Dobra tretji
na učencev se je udeležila 
tudi tekmovanja za cicibano-
vo in Finžgarjevo bralno znač
ko, učenci pa so v minulem 
letu izdali tudi zvezek glasi
la »Glas Peričnika«, v katerem 
objavljajo svoje prispevke. 

Za prihodnje šolsko leto na 
šoli v Mojstrani ne predvi
devajo nobenih sprememb, 
saj je vpis v prvi razred, 
kljub rahlemu upadu v zad
njih letih, normalen. Vsi na 
novo vpisani učenci so opra
vil i malo šolo in testiranje, 
tako, da ni skrbi, da bi se 
ponovili primeri iz prejšnjih 
let, ko so v redno osnovno 
šolo prišli učenci, za katere 
bi bilo koristneje, da bi obi
skovali posebno osnovno šo
lo. 

Pedagoški kader bo seveda, 
kot v vseh šolah v občini, tu
di v Mojstrani imel z novim 
šolskim letom dovolj dela, da 
bo uskladil učni načrt z no
vim delovnim tednom, ko bo 
redni pouk le pet dni. Po
manjkanje pedagoškega ka
dra za določene predmete pa 
bodo skušali odpraviti in 
sploh doseči izboljšanje ka
drovske strukture, s pedago
gi iz osnovnih šol Kranjska 
gora in Jesenice z dopolnil
no obveznostjo. Dopolnjeva
nje strokovne zasedbe posa
meznih predmetov med ome
njenimi osnovnimi šolami, bo 
prav gotovo ugodno vplivalo 
na še boljše, vzgojao-izobraže-
valne uspehe na osnovni šoli 
v Mojstrani. Obenem pa je 
taka oblika tudi lep primer 
koristnega in smotrnega so
delovanja med urno vzgojni
mi zavodi v občini. 

cev ali 933 %, na višji stop
nji (5. do 8. r.) pa 122 učen
cev ali 82,5 %. Najslabši uč
ni uspeh so dosegli v 6. raz
redu, k i je nastal iz dveh 
lanskih paralelk in sicer 69,7 
odstotkov, najboljšega pa v 
osmem a razredu in sicer 100 
odstotno, sledi drugi s 97,4 %, 
nadalje prvi in tretji razred 
s 93,8%, peti z 91,2%, četr
ti s 87,1% itd. Tako kot na 
vseh šolah, je tudi na osnov
ni šoli Kranjska gora največ 
odličnjakov na nižji stopnji 
(35), skoraj polovico manj pa 
na višji (19). 

Na višji stopnji je bilo naj
več negativnih ocen iz angle
škega jezika (19), sledita pa 
slovenski jezik in matemati
ka (9), zgodovina (7) itd. Na 
nižji stopnji pa je bilo naj
več negativnih ocen iz mate
matike (6) in slovenščine (4). 

Za slabše učence so na šo
l i imeli organizirano dodatno 
pomoč, vendar je bila precej 
motena zaradi dvoizmenskega 
pouka in vezanosti na prevo
ze. Imeli so 451 ur dodatne
ga pouka, čeprav bi ga po šte
vilu oddelkov morali imeti 
561 ur. Učiteljev imajo na šo
l i dovolj, čeravno ni najbolj 
idealna zasedba predmetnih 
področij. V vseh razredih in 
pri vseh predmetih so v ce
loti realizirali učne ure, v ne
katerih primerih pa celo pre
segli od 30 do 75 ur. 

V sedmih prostovoljnih de
javnostih, kolikor so j ih ime
l i na šoli organiziranih (lite
rarni krožek, klub OZN, ured- i 
ništvo lista Kekec, prometni 
krožek, foto krožek, dramski • 
krožek in šolsko športno dru- j 
štvo), je sodelovalo 145 učen- i 
cev. Najbolj uspešen je bil ; 

prometni krožek, ki je na tek- ', 
movanju v občini dosegel pr- j 
vo mesto in zastopal občino 
na republiškem prvenstvu. 1 

Lep uspeh so dosegli tudi ro-
kometaši, saj so se kot zmago
valci gorenjske conske Lige 
uvrstili v republiško ligo. 
Uspešni pa so bih tudi smu
čarji. Ob tem velja pripom
niti, da je šola brez telovad
nice in brez kakršnihkoli po
možnih ali rezervnih prosto
rov. Učenci šole pa so aktiv
ni tudi v izvenšolskih organi
zacijah in društvih. V minu
lem šolskem letu je na šo
l i 46 pionirjev doseglo cici-
banovo bralno značko, Finž
garjevo bralno značko pa 50 
učenk in učencev. Preveč bi 
bilo, če bi opisovali vse pri
reditve in akcije, k i so jih 
imeli oz. organizirali na šoli. 
Dosegli so mnogo več kot j im 
minimalni pogoji za delo to 
dovoljujejo. 

V novem šolskem letu ča
ka šolo vrsta nalog. Preseli
tev v novo šolo pogojuje pre
hod na kabinetni pouk, or
ganiziranje celodnevnega var
stva, prehod na petdnevni te
denski pouk itd. Vsekakor pa 
bo za učni kolektiv in za 
učence najlepše doživetje pre
selitev v nove delovne pro
store v jeseni letos. 

Seja skupščine 
občine ob občin
skem prazniku 

V soboto 1. avgusta je bila redna seja obeh zborov Skupščine 
občine Jesenice, ki je imela zaradi praznika dva dela, delovni 
in slavnostni. 

V prvem delovnem delu 
seje so odborniki razpravlja
l i najprej o informaciji te
meljne izobraževalne skupno
sti in zavoda za šolstvo o 
spremembi šolskih okolišev. 
Kot je znano je skupščina 
na prejšnji seji zavrnila pred
log za prešolanje otrok s 
Hruške v Mojstrano in otrok 
z Blejske Dobrave na Koro
ško Belo z utemeljitvijo, da 
je predlog premalo uteme
ljen, ter da predvsem manj
kajo mnenja staršev. Predlog 
so ponovno proučili, o njem 
pa je predhodno razpravljal 
tudi svet za šolstvo, prosve-
to, kulturo in telesno kultu
ro pri skupščini občine. Ker 
so starši na Hrušici proti te
mu, da bi njihovi otroci obi
skovali osnovno šolo v Moj
strani, so za sejo pripravili 
spremenjen predlog, ki so ga 
odborniki tudi potrdili. Da bi 
bil pouk na vseh šolah čim 
bolj kvaliteten, bodo posa
mezni predmetni učitelji po
učevali na dveh ali večih šo
lah, otroke z Blejske Dobra
ve bodo z novim šolskim le
tom prešolali na osnovno 
šolo Koroška Bela. s čemer 
bodo na Jesenicah pridobili 
nekaj prostora istočasno pa 
bodo tudi otroci s Kočne 
imeli v bodoče priskrbljen 
prevoz v šolo. 

Končno so z glasovanjem 
tudi sklenili, da naj v bodo
če Jesenice predstavljajo eno
ten šolski okoliš. 

V nadaljevanju seje so od
borniki brez pripomb potr
dili odlok za podelitev domi
cila Pokrajinskemu komiteju 
KPS za Gorenjsko in celotne
mu Pokrajinskemu aktivu 
OF, kar bodo storile tudi 
ostale gorenjske občine, ter 
nekatere spremembe in do
polnitve odloka o javnem re
du in miru v občini, pred
vsem v poglavjih kazenskih 
odločb. 

Za sobotno sejo skupščine 
občine sta bili predlagani tu
di dve dodatni točki dnev
nega reda. Stanovanjsko pod
jetje je vložilo zahtevo za 
razglasitev gradnje hotela A 
kategorije v Kranjski gori, 
katerega investitor bo podjet
je Kompas za gradbeni ob
jekt splošnega interesa s če
mer se po hitrejšem postopku 
lahko uredijo tudi zemljiške 
zadeve. Odborniki so se stri
njali s predlogom, kakor tu
di z manjšo spremembo loka
cije, kar pa ne ruši urbani
stičnega načrta Kranjske gore. 
Omenjeni hotel, katerega na
meravajo začeti graditi že 
kmalu, bo imel 280 ležišč, re
stavracijo s 400 sedeži, aperi-
tiv bar s 35 sedeži, družbenim 
prostorom s ice barom s 50 se
deži, nočnim barom s 150 se

deži, konferenčnim prosto
rom, zimsko-letnim bazenom, 
avtomatskim štiristeznim ke
gljiščem in garažami za 60 av
tomobilov. Hotel v Kranjski 
gori je vsekakor splošni druž
beni interes. 

V drugi dodatni točki dnev
nega reda pa so po dobri 
utemeljitvi brez glasu proti 
ali vzdržanega izglasovali, da 
skupščina občine najame kre
dit v višini 2 milijona novih, 
dinarjev za dograditev hale v 
športnem parku pod Meža-
kljo. Postavljen je bil pogoj, 
da mora odbor za gradnjo 
hale zbrati toliko odstopnih 
izjav delovnih in drugih orga
nizacij v občini, da ne bo 
prizadet proračun občine za 
več, kot pa je namenjeno, da 
bi zbrali iz tega naslova v de
setih,letih, ter da kredit ne bi 
presegel več kot 5 % obresti. 

Po odmoru pa je sledil dru
gi slavnostni del seje skupšči
ne občine, v kateri je imel 
predsednik skupščine France 
Žvan ekspoze o splošni po
trošnji n gospodarskih giba
njih v občini. S seje so po
nesli tudi vence k spomeniku 
NOB na Jesenicah in k obe
ležju na Obranci. 

Zatem pa so družbeno po
litičnim delavcem podelili ne
katera zvezna priznanja, za
služnim kulturnim in šport
nim delavcem pa Čufarjeve in 
Gregorčičeve plakete: 

Red republike s srebrnim 
vencem je dobil Anton Može, 
red zaslug za narod s srebr
nimi žarki Alojz Tišov in Ja
nez Pazlar, red dela z zlatim 
vencem Stane Torkar in 
Franc Talar, red dela s srebr
nim vencem Branko Bric, 
Bernard Jakopič, Aleksander 
Kotnik, Pavel Lotrič, Anton 
Zidan, Slavko Osredkar, Mi 
roslav Krkoč, Uroš Župančič, 
Jernej Pogačnik in Rozalija 
Pogačnik, medalje za zasluge 
za narod Franc Pungrčar in 
Ludvik Zaje, medaljo dela pa 
ing. Rudi Hlebanja, ing. Ja
nez Pšenica in Kristina 
Grandovec. 

Čufarjeve plakete, kot naj
višje občinsko priznanje kul
turnim delavcem so letos do
bili Joža Vari, Polde Ulaga, 
Stanka Geršakova, Peter Si
tar in Gimnazija Jesenice. 

Čufarjevo plaketo kot naj
višje občinsko priznanje 
športnim delavcem pa so do
bili Janez Lušina, Mirko Zu
pan, Greta Samar, Jože Šli-
bar, Športno šolsko društvo 
Žirovnica. 

V imenu vseh nagrajencev 
se je zahvalil Uroš Župančič. 
Po seji so si odborniki in go
stje ogledali nekatere obrate 
in gradbišča v občini. 

T. L 
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Kino RADIO 
8. in 9. avgusta amer. CS 

barvani S m L O V E C N A KR
VAVE NAGRADE, v režiji 
Spenser Benet, v glavni vlo
gi Den ŠDinea, Ob 17. i n 19. 
uri. 

10. avgusta foaipe. CS barv
ni Ulm S V E T N I K PRIPRAV
LJA PAST, v aKäjä Krasrian 
Jack, v gkwari vlogi Jane Mo
re, ob T7. in 19. ur i . 

11.. i n 12. avgusta amer. 
barvni f i lm DVOJNIK V T E 
ŽAVAH, v režiji Jerry Luis, 
v glavni vlogi Jerry Lastiš,, ob 
17. in 19. uri . 

13. avgusta ital. špan. CS 
barvni film ZADNJI SPO
PAD, v režiji Dusctoo Tesati, 
v glavni vlqgi Montgomery 
Vud, ob 17. im 19. uari. 

14. avgusta franc. i talij. CS 
barvni film B A R B A R E L A , v 
režiji Roger Vadim, v glavni 
vlogi Jane Fonda, ob 17. m 
19. uri. 

15. avgusta amer. CS barvni 
film NA OBALI R E K E , ob 17. 
in 19. uri . ^ , 

Kino PLAVŽ 
8. in '9. avgusta amer. barv

ni firm DVOJNIK V TEŽA
VAH, ob 18. in , 20. T i r i . 

10. in 11. avgusta amer. CS 
barvni film LOVEC NA KR

VAVE NAGRADE ob 18. in 
20. ur i . 

12. avgusta ital. špan. CS 
barvni film ZADNJI SPOPAD, 
©b 16. i n 20. ur i . 

13. n 14. avgusta fran. CS 
barvni ifilrn JETNICA, ob 18. 
in 20. ur i . 

15. avgusta amer. barvni 
f i lm ZBOGOM COLUMBUS, 
ob 18. in 20. ur i . 

Kino DOVJE 
•8. ( avgusta amer. barvni • 

film UGANI, KDO PRIDE 
N A VEČERJO 

9. avgusta amer. CS barv
ni film SVVINGERJI 

13. avgusita amer. C S barv-
•rfilam L O V E C NA K R V A V E 
NAGRADE 

15. avgusta fran. CS barv
ni fi lm JETNICA 

Kino K R A N J S K A GORA 
'8. avgusta fran. špan. nem. 

barvni firm LAS V E G A S 
% avgusta fraaa. CS barv

ni fi lm JETNICA 
LL avgusta fraim. CS barv

ni f i lm S V E T N I K PRIPRAV
LJA PAST 

13. avgusta amer. barvni 
film DVOJNIK V TEŽAVAH 
. 15. avgusta amer. CS barv

ni S r n LOVEC NA K R V A V E 
NAGRADE 

Kino DELAVSKI DOM 
JAVORNIK 
8. avgusta amer. CS barv

ni film SWINGERJI, ob 19. 
uri. 

9. avgusta fran. špan. nem. 
barvni film L A S V E G A S , ob 
17. ur i . ' • 

9. avgusta fran. CS barvni 
film S V E T N I K PRIPRAVLJA 
PAST, ob 19. ur i . 

12. avgusta fran. CS barv
ni film JETNICA, ob 19. ur i . 

15. avgusta amer. barvni 
film DVOJNIK V TEŽAVAH, 
ob 19. uri. 

ZAHVALA 
Ob težki izgubi mojega 

moža in najinega -očeta 
I R A N C A ZGONCA 

se vsem, k i ste ga spremiM 
k zadnjemu počitku, -se mu 
oddolžili s častno stražo, ga 
obsoali s cvetjem in lepimi 
venci, nam izrekli sožalje., 
nama pomagali i n nas tolažili 
iskreno zahvaljujemo. 

Prisrčna hvala za organiza
cijo pogreba sindikalaemu 
odboru in organizaciji Z K 
martiharne, ter za tople be
sede ob odprtem grobu tov. 
inž. Kalanu, tov. Zalokarju, 
Lotriču in Radiju. Naša za
hvala velja tudi pevcem zbo
ra Jeklar za ganljivo slovo. 

Hvaležna 
Hi!da Zgane z otrokoma 

Z A H V A L A 
Vsem, kateri so me efei-

skali in prinašali cvetje h i 
darila v času moje bolezni, 
odboru Društva upokojencev 
in članom Javornik-Koroška 
Bela, K O ZZB NOV, odboru 
Društva prijateljev mladine 
za knjižno darilo, O K ZMS 
za priznanje in knjižno da
rilo, OK ZKS, OK SZDL Je
senice in OO ZZB NOV za 
čestitke m denar, iskrena 
hvala. 

Prisrčna hvala pionirjem 
odreda Zupana Joža-Ježka 
osnovne šole Koroška Bela, 
kateri so me pismeno obve
ščali o njihovem pohodu-
Pionirčkave pošte in parti
zanskem pohodu na dan 
mladosti. Hvala celotnemu 
šolskemu kolektivu za po
zdrave in želje da čimprej 
okrevam. 

Lojze Tišov, 
Javornik 

Z A H V A L A 
Društvu opokojencev Ja

vornik in njihovemu pevske
mu odseku se najlepše za
hvaljujem za prekrasno da
rilo, k i so mi ga poklonili ob 
mojem odstopu kot pevovod-
ja. Darilo mi bo drag spomin 
za dolgoletno pevovodsko 
dejavnost. 

Cene Ambrožič 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru plin

ske in vodne energije se 
iskreno zahvaljujem za de
narno pomoč, k i mi je med 
dolgotrajno boleznijo zelo 
dobrodošla. 

Stanko Krmelj, 
PIV 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru obra

ta plavž se zahvaljujem za 
denarno pomoč, ki mi je bila 
v času dolgotrajne bolezni 
zelo dobrodošla. 

Avgust Maver, plavž 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru elek

trodnega oddelka se najlep
še zahvaljujeva za odobreno 
brezplačno letovanje v Bio 
gradu na moro. 

Hvaležni 
Novak Marija in Ladič 
Rezka 

Z A H V A L A 
Za denarno pomoč se naj

lepše zahvaljujem sindikal
nemu odboru, ki mi je bila 
zelo dobrodošla v času moje 
bolezni. 

Hasib Čatak 

Stanovanjska stiska oziro
ma pomanjkanje stanovanj, 
postaja dandanes vse večji 
problem. Iz statističnih po
datkov narn_ je poznano, da 
v Sloveniji kakor tudi Jugo
slaviji povpraševanje po sta
novanjih daleč presega po
nudbo. Temu stanju niso to
liko kriva gradbena in ostala 
podjetja, k i stanovanja gra
dijo, kot pomanjkanje f i 
nančnih sredstev za gradnjo 
oziroma kupovanje stano
vanj. Cas, v katerem so se 
stanovanja .delila brezplačno 
ali gradile stanovanjske hiše 
pod izredno ugodnimi pogoji, 
se danes vse bolj izgublja in 
postavlja na noge popolno
ma čiste računice-ekon omi
ke. 

Od vseh mogočih možnosti 
nakupa stanovanja oziroma 
graditve lastne stanovanjske 
hiše, je ostala samo še ena 
samcata in zaradi tega tudi 
najboljša, stanovanjsko var
čevanje pri področni banki. 

Zatorej si na kratko oglej
mo kakšne so vse oblike i n 
možnosti stanovanjskega var
čevanja. 

Za stanovanjsko posojilo 
lahko varčuje: 

— občan 
— pravna oseba 
— združeno varčevanje čla

na delovne skupnosti in de
lovne organizacije. 

Najkrajša srarčevatoa doba 
je 13 mesecev, privarčevani 
znesek pa mora bit i takó wi-
sok, da dobi ©hč&m posojilo 
najmanj 3Ü0Q N din. Možno 
je tudi vaičevamje v devizah. 

Od vseh teh možnosti var
čevanja za stanovanjsko po
sojilo, je po vsej verjetnosti 
najboljše, združeno varčeva
nje člana delovne skupnosti 
i n delovne organizacije. P r i 
tem varčevanju varčuje član 
delovne organizacije i n na tej 
podlagi pridobi pravico do 
stanovanjskega posojila, po
leg tega pa za njega varčuje 
tudi njegova delovna organi
zacija. Tako ima po poteku 
določene varčevalne dobe, 
član dlelovne organizacije na 
razpolago sredstva, k i j ih 
je privarčeval, na podlaga 

teh sredstev" pa je pridobil 
pravico do kredita, na vse to 
pa m u dodeli dogovorjeni 
znesek sredstev še njegova 
delovna organizacija. 

S stanovanjskim varčeva
njem dobijo varčevalci pravi
co do posojila, k i je tem več
je čim daljša je doba varče
vanja. 

Možne so različne dobe 
varčevanja i n sicer: 13 mese
cev, 18 mesecev, 2 leti, 3 le
ta itd. ~ 

Nekoliko podrobneje si 
oglejmo primer samo za dve
letno varčevanje: 

1. Pr i varčevanj« z rednimi mesečnimi obroki znaša posojilo 
80 % i n je rok vračanja 12 let 

Mesečni 
varčevalni 

polog 
Privarčevani -

znesek 
Znesek 
posojila 

Mesečni 
obrok 

posojila 
200.— 
500.— 
750.— 

LD00.— 

4.800.— 
12 000,— 
18.000.— 
24.0ÖC — 

3.-840.— 
9.600.— 

14.400.— 
19200.— 

3029 
75,30 

1 1 3 , — 
150,70 

2. Varčevanje z .enlaatnina pologom 
Za dvoletno varčevanje z enkratnim pologom znaša posojilo 
120 °/o pologa. Rok vračila: 12 let 

Znesek pologa Znesek posojila Mesečni obrok 
odplačila 

5.000.— 
10.000,— 
20:000.— 
50.000.— 

6.000.— 
12.000.— 
24.000.— 
60.000.-

47,17 
94,17 

188,33 
470,83 

To je samo nekaj izvlečkov 
in misli o stanovanjskem 
varčevanju in obenemvvQaka-

• zana najkrajša pot do prido
bitve lastnega stanovanja aH 
stanovanjske Mše. Vsa po

drobnejša in natančnejša po
jasnila pa lahko dobit« pr i 
Gorenjski kreditni banki, ka
tera ima prav v ta iiamen 
organizirano posebno službo. 

Resman Božo 

Ob občinskem prazniku so na Blejski Dobravi slovesno 
odprli nov proizvodni oddelek Iskra Kranj, obrat ATR, 
Otvoritve so se udeležili: predsednika občinskih skupščin 
Kcamj Ara Jesenic Slavko Zalokar in Franc Žvan, direktor M a 
tičnega podjetja Iskre v Kranju Boris Kryštnfek, sekretarja 
občinskih komitejev Z K Kranj in Jesenice Franc Rogelj in 
Pavel lo t r i c ter ostali predstavniki družbenopolitičnih organi
zacij Jiesenic in Kranja. Tovariš Krvštufek je v uvodnem govo
ra dejal, da bodo v novem obratu lahko v dveh izmenan 
zaposlili 300 jeseniških žena. Obrat je odprl Franc Žvan, se 
zahvalil Iskri za uspešno sodelovanje m zaželel delavkam veli
ko uspehov v novem obratu, ter izročil ključe predsednifcu 
poslovnega odbora matičnega podjetja Iskre v Kranju inž. 
Francu Klemenčiču. 

Jeseniško občino ju z zunanjo ureditvijo objekt veljal 
doslej 2J000J00C dm. Iskra pa je -v njem namestila potrebne 
proizvodne naprave. Iskra si bo s tem pomagala pri odpravi 
ozkih grl v proizvodnji, za našo občino pa pomeni pomembno 
pridobitev v pogledu zaposlovanja žena. Trenutno je v obraiu 
zaposlenih 86 delavk. GoF 

Najhitrejša pot do lastnega sta
novanja — stanovanjsko varčevanje 

Nov obrat Iskre 
na- Blejski Dobravi 



Novo avtomatsko keglj išče 
v športnem parku Podmežakljo 

Podjetje Športmetal Jese
nice, k i vzdržuje športne ob
jekte v občini, je ob občin
skem prazniku odprlo pre
novljeno oz. modernizirano 

avtomatsko kegljišče. Takoj 
po svečani otvoritvi keglji
šča se je pričel kvalitetni 
medklubski turnir v keglja
nju, na katerem so sodelo-

Jesenice : Triglav 
66 : 69 (30 : 33) 

Preteklo soboto so naši 
košarkarji odigrali prvo pri
jateljsko tekmo pred začet
kom jesenskega dela repu
bliškega prvenstva proti 
kranjskemu Triglavu. Vod
stvo naših košarkarjev se je 
odločilo, da do začetka tek
movanja 22. avgusta, košar
karji Jesenic odigrajo še 
nekaj prijateljskih tekem in 
to z zveznimi drugoligaši 
Slovanom iz Ljubljane, Vrh
niko in Domžalami - ter s 
Krojem iz Škofje Loke. S 
temi moštvi so predvidena 
tudi povratna srečanja kot 
tudi s Triglavom. 

Vse kaže, da bodo naši gle
de uigravanja imeli dovolj 
priložnosti, da ta važen ele
ment skupinske igre tudi 
osvoje. Prvo prijateljsko sre
čanje je namreč pokazalo, 
da našim manjka prav uigra-
nost. 

Srečanje je morda bolj ra
zočaralo, kot zadovoljilo, ker 
smo videli pogostne napake 
na obeh straneh. Toda upo
števati moramo, da je to bi
lo prvo srečanje po poletnem 
odmoru obeh moštev in to, 
da v obeh ekipah ni nastopi
lo nekaj standardnih igral
cev. 

Naši, k i so izgubili tekmo, 

kar tudi ni tako pomembno, 
so pokazali poleg popolne ne-
uigranosti zelo slabo igro v 
obrambi, čemur bi v bodoče 
trener Katnik moral posve
čati . največ pozornosti. V 
predtekmovalni dobi bi bilo 
dobro, da bi čimveč forsirali 
obrambo mož na moža. Je
seniški košarkarji neradi 
igrajo to obrambno varian
to, ker zahteva maksimalno 
fizič*o pripravljenost, veliko 
koncentracijo ter veliko hi
trost obrambnih igralcev. 

Kranjčani so zmagali za
služeno,- čeprav bi zmaga 
lahko pripadla tudi Jeseniča
nom, k i so sredi drugega 
polčasa tudi vodili. Toda 
igra brez določenega sistema, 
neizpolnjevanje trenerjevih 
ukazov in slaba igra v ob
rambi, so botrovali končne
mu porazu. Kot že rečeno, 
poraz ni tako pomemben, če 
vodstvo moštva, posebej pa 
sami igralci, k i so izključni 
krivci za tako slabo igro, 
spoznajo svoje napake ter j ih 
skušajo na bodočih trenin
gih, predvsem pa na prijatelj
skih srečanjih odpravljati. 
Koše za naše so dosegli: 
Vauhnik 8, Božič 18, Pirih 17, 
Dragojevič 15, Čampa 7. 

Dragojevic 

vali tekmovalci Triglava, 
Gradisa Ljubljana, ter A in 
B ekipi Jesenic, medtem ko 
gostov iz Gradca ni bilo. 

Državni prvak Jože Turk 
iz Kranja je dosegel naj
boljši rezultat turnirja z 934 
podrtimi kegiji. Od naših 
tekmovalcev se je najbolje 
odrezal dolgoletni naš sode
lavec Miha Hafnar z 882 po
drtimi keglji i drugi je Drago 
Tarman z 855 in tretji Jože 
Šldbar. Ekipa Jesenice A, za 
katero so igrali: Šlibar, Tha
ler, Oblak, Črv, J. Hafnar in 
M . Hafnar je zasedla tretje 
mesto, na zadnjem mestu pa 
je Jesenice B, za- katero so 
kegljali: Železnikar, Košir, 
Lioof, Šmid, Jeklar in Tar
man. Tokrat lahko napišemo, 
da naši tekmovalci niso bili 
kos Kranjčanom kakor tudi 
ne Ljubljančanom. Slednji 
so presenetili in popolnoma 
zasluženo zasedli drugo me
sto. 

Med samim turnirjem je 
večkrat prišlo do prekinitve, 
kar ne gre zameriti niti orga
nizatorjem še manj pa služ
bujočemu na kegljišču^ ve
deti je namreč treba, da nova 
avtomatika še ni utečena in 
zato .pride do zastojev. Po
dobnih spodrsljajev je na 
ostalih kegljiščih pri otvo
ritvi še več. Zato je vsa jeza 
in vroča kri bila zaman. Te 
prekinitve niti malo niso 
vplivale na potek tekmova
nja. 

Rezultati: 1. Triglav 5087, 
2. Gradiš 5030, 3. Jesenice A 
4949, 4. Jesenice B 4819. 

' — ne 

Udeleženci tradicionalnega turnirja balinarjev , 
i 

Balinarji 
za občinski praznik 

V nedeljo ves dan so se 
odvijali v Bazi na Plavžu 
ostri boji na tradicionalnem 
turnirju bailLnairjev, k i ga 
vsako leto organizirajo v po
častitev občinskega praznika, 
letos pa še v počastitev 25 
letnice Športnega društva Je
senice. Letos je sodelovalo 
13 ekip in to šest iz Italije 
in Litostroj, šdška, Postojna, 
Radovljica in Jesenice. 

Po tekmovanju v štirih 
skupinah, so se zmagovalci 
uvrstili v zaključne borbe. 
To sta bili dve ekipi Jesenic, 
ekipa Litostroja in italijan
ska ekipa Bueris. 

—Prva ekipa Jesenic je pre
magala drugo ekipo Jesenic, 
v dvoboju med Litostrojem 

in italijanskimi balinarji pa 
so zmagali Ljubljančani. 
_ Finale je dvignil na noge 
ljubitelje balinanja. Lito-
sbrojčani so povedii kar s 
6:0, vendar je našim z odlič
nim metom Dornika uspelo 
rezultat v eni igri znižati na 
6:5. Zatem se je odvijala 
borba za vsako točko, tako 
da so končno naši zmagali 
z rezultatom 13:10. 

Končni vrstni red: 1. Jese
nice I. (Dornik, Vudrič, Gu-
čanac, Delač), 2. Litostroj, 
3. Jesenice II (Krive, Pavlic, 
Kozamemi, Bazo), 4. Bueris, 
8. Jesenice III. 

Prehodni pokal, k i so ga 
dvakrat dobili balinarji Ron-
ki_ in enkrat Radovljica, je 
tako prvič ostal na Jeseni
cah. T. L . 

Skupnosti 
glasbene mladine 

Morda smo Slovenci nekoliko z zamudo ustanovili skupnost 
glasbene mladine Slovenije in posamezne krajevne in pokra
jinske skupnosti. Z ustanovitvijo oziroma z organiziranim 
začetkom smo se tudi Slovenci priključili gibanju, k i je v ne
katerih jugoslovanskih republikah zabeležilo že izredno lepe 
uspehe. Prek glasbene mladine Jugoslavije pa smo se povezali 
tudi z mednarodno federacijo glasbene mladine. 

V svetu kot na primer v 
Belgiji, Franciji, Nemčiji, Ka
nadi, Madžarski, Čehoslova-
ški in na Poljskem organiza
cije glasbene mladine delu
jejo že eno ali dve desetletji. 
Te organizacije ali gibanja v 
teh državah pomenijo dejav
nost na glasbenem področju, 
za katero se mladina z vese
ljem opredeljuje. To gibanje 
pomeni nekakšno renesanso 
v vrednotenju glasbene umet
nosti in umetnosti na sploh. 
Pri nas v Jugoslaviji pa se je 
to gibanje že pred leti uspeš
no začelo predvsem v Srbiji in 
na Hrvatskem, ter so v dose
danjem delu dosegli že lepe 
spodbudne uspehe. Tudi pri 
nas na Jesenicah je občinska 
zveza kulturno prosvetnih or
ganizacij že sprejela sklep, 
da to gibanje organizira v 
okviru svoje organizacije. 

Akcijsko pa se bo lotila te 
naloge v septembru, ko se 
bodo znova odprla šolska 
vrata. 

Osnovne naloge tega giba
nja, ki j ih določa statut glas
bene mladine Slovenije so: 

— da med mladino v naj
širšem smislu budi in razvi
ja smisel in ljubezen do glas
be, do drugih umetnosti in 
kulture s tem, da j i omogoča 
čimveč neposrednega stika z 
umetniškimi stvaritvami in 
umetniki; 

— da omogoča mladini, da 
ne. glede na razvitost okolja 
v katerem živi čimbolje spo
zna kulturne dosežke tako 
naših, kakor drugih narodov; 

— da med mladimi ljudmi 
razvija njihove lastne umet
niške kriterije; 

— da prispeva k temu, da 
postanejo dobre umetniške 

stvaritve last naših narodov; 
— da omogoča mladini s 

pomočjo umetnosti iskati in 
uresničevati svoja umetniška 
razodetja, srečanja in prija
teljstva. 

Za uresničevanje teh nalog, 
in ciljev pravi statut, glasbe
na mladina nenehno: 

— spodbuja vse vrste ak
tivnosti gibanja in prispeva 
k intenzivnejšemu širjenju 
umetnosti in kulture med 
mladino, 

— skrbi za izmenjavo izku
šenj članov gibanja in njiho
vih organizacij s tem, da po
spešuje razvoj mladih umet
nikov in ljubiteljev umetno
sti. 

— podpira in spodbuja 
aktivno muziciranje svojih 
pripadnikov in aktivno vklju
čevanje mladih ljudi v dru
ge umetniške panoge, 

— organizira, spodbuja in 
podpira srečanja, tekmova
nja, festivale in druge vrste 
umetniških manifestacij mia-
dih ter'pripravlja druge akci
je, katerih smoter je širjenje 
kulture in umetnosti med 
mladimi, 

— razvija sodelovanje z 
družbenimi in ustreznimi 
strokovnimi organizacijami, 
k i imajo podobne cilje. 

Iz nalog' in smotrov giba
nja in delovanja glasbene 
mladine se vidi, da je osnov

ni namen gibanja, nuditi 
mlademu človeku prek glas
bene umetnosti svet višjih 
vrednot in mu s tem dati 
možnost, da se seveda ob 
drugih sorodnih družbenih 
dejavnikih, razvije v osvešče
no humano osebnost, na ka
kršni se oblikuje naša samo
upravna socialistična družba. 

Z drugimi besedami pove
dano, bo večji del aktivnosti 
glasbene mladine slonel na 
koncertni dejavnosti. Seveda 
bo potreben ustrezen pro
gram, ki bo med domačimi in 
tujimi deli izbral najprimer
nejše vsebinske značilnosti 
glasbenega izražanja. Za to 
so najprimernejši komorni 
koncerti, organizirani doma 
s komentarjem, razen tega 
pa naj bi mladi obiskovali 
tudi pomembnejše glasbene 
prireditve drugod. 

Program pa bo moral vse
bovati tudi predavanja z glas
beno tematiko, glasbena sre
čanja, razgovore oziroma sre
čanja s skladatelji, posluša
nje glasbe s plošč, glasbene 
kvize, glasbene križanke in 
podobno. Gibanje pa bo mo
ralo nuditi tudi izdatno pod
poro glasbenim amaterjem, 
mladinskim pevskim zborom, 
instrumentalnim ansamblom 
glasbene šole in društev ter 
šptoh pomeniti široko glas

beno gibanje na svojem ob
močju. 

Razumljivo, da tako giba
nje, ki ima nedvomno lahko 
ogromen delež pri vzgoji mla
de socialistične osebnosti, 
potrebuje tudi določeno ma
terialno bazo in široko mo
ralno podporo vseh prosvet
nih oziroma šolskih kultur
nih in družbenopolitičnih de
javnikov na terenu. Čeprav 
je občinska Zveza kulturno-
prosvetnih organizacij vklju
čila to gibanje v svoj organi
zacijski okvir in ga bo kasne
je vključila tudi v svoj pro-> 
gram dela bo gibanje in po
samezne skupnosti morale 
dobiti svoje žarišče, svoj cen
ter, ki bo v občini nedvomno 
moral biti, na glasbeni šoli. 
Le-ta bo morala tudi sicer 
nositi glavno breme te pestre 
in obsežne dejavnosti, k i jo 
lahko zasnuje in izvaja giba
nje. Posamezne postojanke 
pa bodo morale zaživeti tudi 
na vseh šolah, ravno tako pa 
bodo potrebna posebna pri
zadevanja, da se posamezne 
skupnosti osnujejo tudi v po
djetjih in na terenu. Izredno 
veliko pomoč pri tem bodo 
lahko nudile mladinske orga
nizacije in sindikati. 

Torej začetek je tu, v sep
tembru lahko le pričakujemo 
uspešen začetek glasbenega 
gibanja tudi v naši občini. 


