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Temeljni problemi 
zavirajo razvoj podrobnosti 

Popravilo plašča jaška na plavžu 

V z d r ž e v a l c e m letos 
ž e 6 .650 N d in 

novaeorskih o d š k o d n i n 
Strojni in elektro vzdrževalci so v naši železarski skupnosti 
motor in udarna sila inovacijske aktivnosti. Redno dnevno 
se pri svojem, delu srečujejo z mnogimi nerešenimi problemi 
pri vzdrževanju in v proizvodnji, ki j ih poskušajo z raznimi 
posegi odstranjevati. 

V svoji mandatni dobi je 
imela komisija za izume in 
racionalizacije v DE vzdrže
vanja že sedem zalo uspešnih 
Bej, na katerih so člani komi
sije obravnavali vrsto izboij-. 
sevalnih predlogov, ki so bi-
Ji v zadnjih dveh letih izve
deni in uvedeni v proizvodne 
procese skoraj v vseh obra
tih naše Železarne. 

Letos je komisija za izume 
in racionalizacije v DE vzdr
ževanja zasedala že štirikrat 
in sicer 24. januarja, 2. apri
la in 30. maja, četrta seja pa 
ie bila 17. septembra. 

Komisija ima po zaslugi iz
redne aktivnosti strojnih in 
elektro vzdrževalcev velike 
:n odgovorne naloge. Letos 
so člani komisije pod vod
stvom predsednika komisije 
in šefa DE inž. Mira Noča 
prizadevnim in uspešnim av
torjem tehničnih izboljšav 
priznali na osnovi prikazanih 
in potrjenih prihrankov in 
koristi 6jS5Q M din spodbud

nih odškodnin, kar je lepo 
in veliko priznanje vsem 
vzdrževalcem. 

Na zadnji seji je komisija 
obravnavala in ocenjevala 
deset v zadnjem času izve
denih izboljšav. Člani komi
sije vseh predlogov niso mo
gli dokončno oceniti, ker je 
manjkalo še nekaj mnenj 
in ocen ter priporočil pri
stojnih in odgovornih stro
kovnjakov in izvedencev. 

Dodatna odškodnina v vi
šini 300 N ' din je bila prizna
na delovodji vzdrževanja v 
valjarni debele pločevine 2400 
na Javorniku Venčeslavu 
LAPAJNETU za tehnično iz
boljšavo št. 1932 »Uspešno 
prekritje mehanizma valjčnic 
pred progo v valjarni 2400.« 
Avtorju je uspelo z novo iz
vedbo prekritja valjčnic znat
no znižati kvare, zastoje in 
vzdrževalne stroške, veliki pa 
so tudi prihranki na ležajih, 
zobčenikih in mazilu. Dodat-

(Nadali na 5. str.) 

Več ali manj pogosto be
rem ali slišim razne kritike 
o tem, kako zastoji žerjavov 
in počasnosti pri odpravi 
okvar bistveno vplivajo na 
slabše proizvodne rezultate 
posameznih obratov. K temu 
je treba samo še prištet ; ne
ustrezna pomožna nosilna 
sredstva. Vse malo zaviti v 
subjektivnost in objektivnost 
pa še pomešati nekaj težav 
s transportom in z nabavo' 
repro-materiala in prešteti, 
kaj je narobe z energetskimi 
parametri. Tako se dobi kar 
uporaben recept za čudovit 
izgovor, kako so tisti, ki ne 
proizvajajo neposredno, več 
krivi, kot proizvodni obrati. 

Pa dajmo šaljive bodice na 
stran, čeprav bo vsak vzdr
ževalec zatrdil, da je to bolj 
anekdota iz vsakdanjosti v 
naši tovarni. 

Veliko sem že napisal o ne-
utemeljenosti takih izgovorov 
in še bi lahko, pa je vpraš
ljiva učinkovitost takega pi
sanja. Zdi pa se mi nekaj 
stvari le potrebno omeniti. 
Le nekaj logičnih misli, k i 
se mi tako mimogrede pora
jajo, ko razmišljam o med
sebojnih odnosih med proiz
vodnjo in vzdrževanjem, 

Upam, da mi bo vsak verjel 
in dal prav, da verjetno še 
noben vzdrževalec ni nameno
ma in z vednostjo poškodoval 

Kadar obravnava
mo osebne dohodke 
O osebnem dohodku se v Železarni precej razpravlja, nemalo
krat pa je to na dnevnem redu na sestankih delovnih skupin 
in se zaradi različnih tolmačenj in komentarjev ugotavlja, da 
je še precej članov kolektiva, ki so premalo seznanjeni z neka
terimi osnovnimi vprašanji o oblikovanju in delitvi osebnih 
dohodkov. 

Sredstva za osebne dohodke 
črpamo iz dohodka Železarne 
in j ih razdeljujemo posamez
nim obratom na osnovi meril 
za formiranje, ki j ih imenuje
mo »ceniki«, posameznikom 
pa na osnovi meril za delitev: 
obračunska postavka, norma, 
premija, otežkočeni in nočni 
dodatek, nagrade, stimulacije 
itd. 

Višina osebnega dohodka je 
torej odvisna v prvi vrsti od 
uspeha Železarne, od uspeha 
obrata in posameznega člana 
kolektiva. 

Pri doseganju planiranega 
dohodka bi praviloma ne 

smelo biti problemov v zvezi 
z osebnim dohodkom. Zaradi 
subjektivnih in objektivnih 
razlogov v posameznih mese
cih doseženi osebni dohodek, 
izračunan po cenikih, presega 
znesek, ki izhaja iz dohodka, 
zato ga moramo uskladiti ta
ko, da ga znižamo za določen 
odstotek. 

Poseben problem predstav
lja primerjava in odnosi oseb
nih dohodkov med posamez
nimi obrati. Za primerjavo se 
poslužujemo takoimenovane-
ga indeksa, ki ga dobimo z 
izračunom odnosov popreč-

( Nadalj. na 2. str.) 

Stoodstotno 
v e č j i vpis k a k o r l an i 

Kaj se lahko doseže že ob najmanjšem posegu na osnovne 
šole v pogledu poklicne orientacije, nam nazorno potrjuje le
tošnji presenetljivo dober vpis na poklicno industrijsko šolo 
pri železarskem izobraževalnem centru Železarne. Čeprav je 
vpis dosegel le polovico razpisanih učnih mest pa je kljub 
temu 100% višji kakor lani. 

Letos pomladi je železarski 
izobraževalni center ob pod
pori kadrovske službe Žele
zarne izdal ličen prospekt z 
naslovom K A M PO KONČA
NI OSNOVNI SOLI? V njem 
predstavljajo z besedo in 
sliko vse poklice, k i se j ih 
lahko absolventi osnovnih 
šol izučijo v njihovem učnem 
zavodu. V sodelovanju s ka
drovsko službo in zavodi za 
zaposlovanje, je ekipa preda
vateljev iz šole, pod vod
stvom ravnatelja strokovnih 

šol inž. Toneta Zevnika, obi
skala vse osnovne šole, v je
seniški in radovljiški občini 
ter nekatere šole na Primor
skem, Dolenjskem in Štajer
skem. Učencem osmih razre
dov so govorili o železarskih 
poklicih in pogojih šolanja 
na Jesenicah ter j im razde
l i l i omenjeni prospekt. To je 
bil sicer šele skromni zače
tek organiziranega in načrt
nega dela pri kadrovanju 

(Nadalj. na 2. str.) 

stroja, kar se npr. na žerja
vih in drugih napravah vsa
kodnevno dogaja, tudi z ved
nostjo odgovornih oseb v pro
izvodnji in v kolikor sera 
pravilno seznanjen, tudi vod
stva tehničnega sektorja in 
SVD, ki pa sta zaradi starih 
parol o planu in tonah do
stikrat prisiljena te zadeve 
pozabiti ali potlačiti na stran. 
Tovariši, ali je na oltar ne
kih dobrih odnosov in ob
čutkov demokracije treba 
žrtvovati tudi takojšnje in 
energično ukrepanje nasproti 
resničnim krivcem, ki so za 
moje pojme vedno lahko sa
mo osebe najvišjega ranga, 
ki so z nepravilnostjo sezna
njene in ne ukrepajo. In 
končno, osnovna sredstva so 
še vedno dana v rokovanja 
in uporabo proizvodnemu 
obratu in ne vzdrževanju. 
Vzdržuje j ih končno lahko 
vsak, ki ima zato opremo in 
delavce. Za stroj pa skrbi la 
tisti, ki z njim dela. V svojih 
razglabljanjih grem še naprej 
in predlagam obratom, ki j im 
sedanji nivo vzdrževanja ne 
ustreza, da si vzdrževalce po-

(Nadalj. na 2. str.) 

P r e s l i š a n o 
v p r a š a n j e 
delavcev 

Že dalj časa med vrsticami 
sestankov delovnih skupin 
lahko zasledujemo, v nekate
rih primerih že celo ponav
ljajoče vprašanje neurejenih 
ali neustreznih higienskih 
prostorov v posameznih obra
tih. Nekje primanjkuje tople 
vode, drugje je premalo umi-
valnih mest ali neustrezne 
garderobe in podobno. Pr i 
tem najbrž res ne gre za ve
like investicije ali nerešlji-
vost vprašanja, verjetno js 
po sredi bolj zanemarjanje 
ali »preslišanje« tega vpraša
nja ob množici drugih proiz
vodnih, kadrovskih, organi
zacijskih in drugih vpraša
njih. 

Vsekakor pa vprašanje za
služi vsaj odgovor obrato-
vodstva oziroma delovne eno« 
te, če ga ni moč v krajšem 
času rešiti. Tako pa se eno 
in isto vprašanje v istih de
lovnih skupinah ponavlja že 
dalj časa. Saj vendar to sodi 
v okvir skrbi za delovnega 
človeka, k i nam ravno v Že
lezarni vsak dan pomeni več
jo vrednoto. Rešitev takih 
drobnih vprašanj tudi pri
speva k boljšemu počutju 
delavcev v kolektivu in so 
del delovne in splošne kul
ture. 

1 



Kako dolgo še tako? 
Od sveta delovne enote upravnih služb sem prejel odločbo, k i 
se nanaša na obravnavo kršitve delovnih dolžnosti kvalitetne
ga kontrolorja OTK. Da bom jasen naj direktno citiram- nekaj 
odstavkov: 

Temeljni prob lemi zavirajo razvoj podrobnost i 

Delavci - komunis t i iz 
V idemske pokraj ine 

na ob i sku v Ž e l e z a r n i 
Jutri, v soboto, bo našo Železarno obiskala delegaci

ja delavcev - komunistov iz Videmske pokrajine - Itali
ja. Ta obisk sodi v okvir poglabljanja sodelovanja med 
komunisti iz naše občine in komunisti iz Videmske po
krajine in je nadaljevanje dosedanjih stikov med vod
stvom našega občinskega komiteja ZKS in pokrajin
skim vodstvom K P I iz Vidma. 

Gostje iz sosednje Italije si bodo dopoldan ogledali 
bluming in stekel valjamo ter tehnični muzej, popoldan 
pa bodo s predstavniki Železarne imeli razgovor o sa
moupravnem sistemu v Železarni, kadrovskih vpraša
njih oziroma šolanju in štipendiranju kadrov, o skrbi 
podjetja za družbeni standard in drugo. Na tem raz
govoru bodo utrdili tudi datum, kdaj bodo delavci iz 
naše Železarne vrnili obisk v njihovih podjetjih. 

»Svet delovne enote uprav
nih služb je obravna
val na seji predlog komisije 
za ugotavljanje kršitev delov
nih dolžnosti v DE T K R za 
izklučitev delavca Draga Če-
lesnika zaradi kršitve delovne 
dolžnosti na podlagi zahtevka 
za vodenje postopka šefa od
delka kontrole kvalitete OTK 
dipl. inž. Zaletel Janka z dne 
10. 6. 1970 in predloga komi
sije z dne 11. 8. 1970 ter po 
končani seji dne 7. 9. 1970 v 
prisotnosti kršitelja delovne 
dolžnosti Draga Čelesnika ter 
šefa oddelka kontrole kvalite
te OTK dipl. inž. Zaletel Jan
ka izglasoval naslednjo 

o d 1 oč b o 
Delavec Drago Čelesnik, za

poslen v oddelku kontrole 
kvalitete OTK, rojen 15. 6. 
1937 na Jesenicah, razvezan, 
oče 1 otroka, sedaj stanujoč 
na Jesenicah, C. Maršala Tita 
št. 87. kaznovan z javnim opo
minom dne 24. 2. 1967, z zad
njim javnim opominom dne 
15. 12. 1967 ter z zadnjim jav
nim opominom dne 16.4. 1970, 
zaposlen v podjetju od 26. 7. 
1956. 

j e k r i v , 
da je kršil delovno dolžnost 

ter mu zato svet D E 
upravnih služb na podlagi 
čl. 21 citiranega pravilnika 
izreka ukrep 

zadnji javni opomin 
Pravni pouk: zoper to od

ločbo ni dopustna pritožba. 
Z ozirom na pravni pouk, 

ki je dovolj jasen imam torej 
pravico izreči samo osebno 
mišljenje, katerega na ta na
čin posredujem celotnemu 
kolektivu. 

Pred nedavnim smo slavili 
20 letnico našega samouprav
ljanja. Brez dvoma je to 
dolga, prehojena pot, k i nas 
je marsikaj naučila In bi pri
čakoval, da je v slehernem 
članu kolektiva vzgojila dolo
čen odnos do samoupravnega 
sistema in tudi do kolektiva 

(Nadalj. s 1. strani) 
učencev na šolo pa vendar 
uspeh ni izostal. 

V šolskem letu 1970/71, je 
v I. letnik poklicne industrij
ske šole vključenih 100 učen
cev (lani 45) — možen vpis 
210) in sicer 39 ključavničar
jev, 28 elektrikarjev in 33 
valjavcev, žičarjev in hladno 
valjavcev. Pretežna večina 
novih učencev je iz Gorenj
ske, nekaj pa tudi iz Pri
morske, Dolenjske in štajer
ske. . Tudi vpis v tehnično 
srednjo šolo je pod vpisnimi 
možnostmi. Na metalurškem 
oddelku je skupaj s ponav-
ljalci 22 učencev I. letnika, 
na strojnem ^oddelku pa 27 
učencev (možen vpis 30 plus 
30) in je vpis približno enak— 
lanskemu. 

Pod vsemi pričakovanji pa 
je vpis na oddelke za od-

kot takega. V tem času smo 
se spoznali z vsemi pravicami, 
katere nam sistem daje, sma
tram pa tudi z dolžnostmi do 
skupnosti. In če gledam iz te 
ga stališča, me je odločba ze
lo presenetila. 

Članu naše delovne skupno
sti, kateremu je b i l od strani 
samoupravnih organov izre
čen že trikrat zadnji javni 
opomin zaradi neresnega od
nosa do dela in vinjenosti, na 
delovnem mestu, izrekamo če
trti javni opomin. Po sedanji 
praksi torej lahko pričakuje-
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iščejo drugje in DE vzdrževa
nja v ta namen proporcio
nalno odtegnejo namenska 
sredstva. Mimogrede, zdi se 
mi dokaj sporno, pod koga 
naj spadajo asistenti za vzdr
ževanje po obratih. 

Kako tehnično primitivni 
in staroverski smo v naši to
varni, nam najlepše kažejo 
pritožbe čez nova nosilna 
sredstva, k i se zadnje leto 
nabavljajo, čudno, za JUS 
standard, k i je povzet po 
nemških in francoskih stan
dardih in torej pri njih upo
rabljenih, so verjetno nosilna 
sredstva dobra. No, v Nem
čiji res ni v navadi, da bi na 
8-tonskem žerjavu z verigo 
nosilnosti 10 Mp, prenašali 
12 Mp. Pa sploh ne pretira
vam. 

V tolažbo priznam, da so 
vzdrževalni delavci glede tega 
še slabši in če j im kdo okoli 
tega kaj pripomni, dobi kveč
jemu zelo pomenljivo razum
ljiv, prizanesljiv nasmeh. N i 
pa to nič čudnega, če po
mislim, da so vsakemu teh
ničnemu kadru pri nas po
možna nosilna sredstva vse 
drugo, samo bolj bistven 
element od samega žerjava 
ne. Sicer se pa zadnje čase 

rasle. Medtem ko je bi l vpis 
na metalurški oddelek tako 
neznaten, da se oddelka ne 
splača odpreti, se je na 
strojni oddelek vpisalo le 15 
kandidatov. V strojni odde
lek je še vedno možen vpis. 
Temu vprašanju bo potreb
no posvetiti več pozornosti 
tudi na naši kadrovski službi 
oziroma v kadrovski politiki. 
Kandidatom, na ^metalurškem 
oddelku železarne plačujejo 
ukovino, medtem, ko se za 
določene ugodnosti slušate
ljem strojnega oddelka dogo
varjajo s kadrovsko službo. 
Ob dejstvu, da še tehnologija 
stalno spreminja, da stremi
mo za vedno večjo finaliza-
cijo iri višjo kvaliteto, bo 
potrebno razmišljati o more
bitnem notranjem razpisu v 
Železarni za sprejem na v e 
černe oddelke z navedbo 

mo, tudi petega ali celo več. 
Pri tem izgleda se ne zaveda
mo, da s takimi odnosi ruši
mo disciplino v železarni, 
rušimo osnovni odnos do de
la, katerega bi moral imeti 
sleherni član kolektiva, na 
drugi strani vinjenost človeka 
na delovnem mestu, kakor je 
v jeklarni, privede do najbolj 
tragične nezgode. 

Odločbo lahko smatram kot 
zasmehovanje, bodisi obrato-
vodstva, k i zahteva red in di
sciplino, bodisi samoupravne
ga sistema; in če je to res, 
si postavljam resno vpraša
nje »s kakšno pravico in od
govornostjo?« 

Dr. inž. Marin Gabrovšek 

menda tudi tehnik za nosilna 
sredstva ukvarja z nekimi po
sebnimi posli okoli remonta 
plavža. 

Kako so vse pri nas vedno 
omeji na vsakodnevno gaše
nje? 

Rad bi vam pa tudi zago
tovil, da s tako »vsevprek 
kritiko« ne mislim kaj poseb
no poudarjati razliko v kvali
teti in prizadevanjih pri delu 
med proizvodnimi in vzdrže
valnimi delavci. Kar poskusi 
naj kdo zapovedati kakšnemu 
delovodju vzdrževanja razli
ko med industrijskim in 
obrtniškim vzdrževanjem. Že 
vnaprej naj se sprijazni s 
porazom. Takšni so potem 
seveda podrejeni in takšni so 
prisiljeni biti nadrejeni. Da, 
na žalost, nekaj velja le for
malna avtoriteta. 

Pa se temu še ne čudim 
preveč. Na vzdrževanju je 
ogromno delavcev, k i so po 
triletne strokovnem šolanju 
in desetih letih prakse cenje
ni toliko, kot nekvalificiran 
delavec s šest razredi osnov
ne šole in dvomesečnim te
čajem. Potem pa naj od njih 
pričakujemo interes za stro
kovnim izpopolnjevanjem in 
da bi pri delu - živeli s to-

ugodnosti za perspektivne 
kadre. 

Tudi prvi uspehi doseženi 
v stikih z osnovnimi šolami 
letošnjo pomlad, naj bodo 
samo spodbuda za še bolj 
razširjene in še bolj kako
vostne stike v bodoče.' Stike, 
k i se morajo razširiti na vse 
šolsko leto in zajemati raz
lične oblike. Od srečanj z 
mentorji za poklicno usmer
janje osnovnih šol na pobu
do železarskega izobraževal
nega centra ali kadrovske 
službe, do bolj poglobljenih 
ekskurzij učencev osmih 
razredov z razgovori o na
daljnjem razvoju Železarne 
itd. Začetek, k i pravzaprav ni 
začetek, ker so se take oblike 
v preteklosti že uporabljale, 
je pokazal prve rezultate in 
na njih bo potrebno graditi 
poklicno prosvetijevanje in 
vzgojo tudi v bodoče. 

varno, kjer so stalno v polo
žaju vnaprej določenih kriv
cev za neprijetnosti, k i se 
dogajajo vsekakor bolj po 
krivdi neurejenih razmer. Za
to tudi odhajajo in bodo še: 
tja, kjer j ih prištevajo med 
potrebne in koristne in pla
čane po efektu in konjukturi, 
ne pa po merilih uravnilovke. 
In če se bo to nadaljevalo, 
bodo morali njihovi sedaj 
nadrejeni, za njimi, ker bodo 
v vedno bolj mučnem polo
žaju, saj še minimalno ne 
bodo izpolnili osnovnih zah
tev vzdrževanja. Kdo bo po
tem kriv malomarnosti in 
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nih obračunskih postavk z 
upoštevanjem dodatkov, k i 
po zakonu ali s določili inter
nih predpisov pripadajo po
sameznikom: otežkočeni do
datek, nočni dodatek in pri-
bitek za nadurno delo. 

Z indeksom se določa viši
na osebnega dohodka obratov 
z ozirom ha doseženo popreč
no višino v Železarni. Stalni 
večji odstopi so signal za 
anaiizo in eventuelno korek
turo cenikov. 

Zaradi pomanjkanja vložka, 
remontov, večjih zastojev za
radi nepredvidenih okvar in 
drugih objektivnih in subjek
tivnih vzrokov, niha proizvod
nja v posameznih obratih" in 
mesecih tudi do 25 %, kar po
vzroča istočasno tudi veliko 
nihanje osebnih dohodkov. 
Odbor za dohodek m sistem 
nagrajevanja je sprejel ukre
pe, k i naj taka nihanja omili
jo v korist članov kolektiva. 

Obratu, k i doseže manj kot 
95 % osebnega dohodka, k i 
mu pripada po indeksu, se 
do 95% daje posojilo. Če je 
doseženi osebni dohodek več 
kot 7,5 % nad osebnim dohod
kom po indeksu, se razlika 
odvede v rezervni sklad, s ka
terim razpolaga komisija za 
nagrajevanje v delovni enoti. 
Dotacijo prejme obrat v slu
čaju, če je nizek osebni do
hodek posledica fiizke proiz-

pomanjkanja rezervnih de
lov? 

Lahko bi še razglabljal, pa 
naj bo za danes dovolj. Toli
ko bi želel, da bi se sodelavci 
v proizvodnji in vodilni v 
Železarni malo zamislili in 
da bi si člani delovnih skupin 
proizvodnih obratov malo iz
prašali vest, preden izrečejo 
svoje ozke obsodbe čez teh
nični sektor, oziroma, da b i 
odgovorni na vzdrževanju 
kdaj pa kdaj bolj energično 
nastopili v prid svojih pod
rejenih, pa tudi pred svojim 
pragom naredili red, ampak 
drugačen kot smo ga vajeni. 

F. J. ml. 

vodnje izključno zaradi ob
jektivnega vzroka, npr. po
manjkanje koksa. 

Ti ukrepi na eni strani pre
prečujejo, da bi se ob jlabib. 
mesecih znašli v prevelikih fi
nančnih težavah, na drugi 
strani pa vzbujajo vtis, da 
uspeh v proizvodnji nima no
benega vpliva na višji ali niž
j i "osebni dohodek, kar se 
večkrat sliši. 

Jasno je, da s sistemom na
grajevanja ne moremo že V 
naprej izgladiti vseh odsto
panj, k i so kot posledica di
namike v proizvodnji, zviša
nja življenjskih stroškov in 
vprašanja delovne sile, pojav
ljajo v gibanju osebnih do
hodkov. 

Končno naj omenimo, da 
bi se marsikateri problemi 
nagrajevanja lahko rešili, če 
bi se samoupravni organi, 
predvsem komisije za nagra
jevanje v delovni enoti, v več
j i meri posluževale pravic in 
pristojnosti, ki j im pripadajo. 

Vsi se moramo zavedati, 
da je osebni dohodek nas* 
vseh odvisen od ustvarjenega 
dohodka, k i je rezultat vest
nega dela nas vseh in da za
stoj v proizvodnji ali manjši 
proizvodni rezultati pomenijo 
tanjši kos kruha tako za de 
lavca v obratu, kot v pisar
nah. 

Stoodstotno v e č j i vpis k a k o r lan i 

K a d a r o b r a v n a v a -
mo osebne d o h o d k e 



V p l i v moderne tehnologije, raz iskav 
i n delavske ter socialne s trukture 

zaposlenih n a osebne dohodke 
n a J a p o n s k e m 

Rekons trukc i ja 
p l a v ž a I. v t e ž a v a h 

Gospodarstvo Japonske je izredno zanimivo, še posebno nje
ne industrijske panoge, k i se ponašajo z vrhunskimi dosežki 
Vendar težko je podati celotno sliko o tem v enem članku, 
zato pričenjam z aspekta osebnih dohodkov zaposlenih na Ja
ponskem. V Železarni Jesenice obravnavamo te stvari zelo 
spontano in morda bo ta članek prispeval k temu, da si nekje 
postavimo širši okvir reševanja osebnih dohodkov ter tako 
neposredno življenjskega standarda zaposlenih. Načelo poslov
ne politike tako Železarne kot japonskih podjetij je zagotovi
ti zaposlenim stabilne in dobre OD, podjetju uspešnost po
slovanja v daljšem in dolgem časovnem razdobju ter deželi 
usklajeno in uspešno gospodarstvo. 

Vendar v dejanjih je šla Ja
ponska v svetu verjetno naj
dlje, saj so dosegli sedanjo 
Stopnjo industrijske razvito

sti v 100 letih, ko se je japon
ski cesar odločil za novo 
smer razvoja Japonske takrat 
še fevdalne družbe. Japonska 

V Sloveniji ima še vedno 
18 °/o zaposlenih osebne dohodke 

pod 800 dinarjev 

Poprečni osebni dohodki so se v prvih šestih mese
cih letos, po podatkih zavoda za statistiko SRS, pove
čali za 17 % nasproti osebnim dohodkom v enakem ob
dobju lani (v Železarni 16,0%). Iz marčevskega popisa 
zaposlenih pa je razvidno, da je v Sloveniji še vedno 
17,7 % zaposlenih ali približno 77.000 takih, ki imajo 
osebne dohodke pod 800 dinarji za normalni delovni 
čas (do 600 dinarjev mesečnega OD prejema še vedno 3 
odstotke zaposlenih). Največji odstotek takih z oseb
nim dohodkom do 800 dinarjev mesečno v svoji panogi 
je v kmetijstvu 31% (4.500 zaposlenih), v gradbeništvu 
28,9% (7.876) sledijo obrt 23,6% (6.073), industrija 18,6 
odstotka (38.272 zaposlenih) itd. 

V mesecu marcu letos je v Sloveniji imelo 17,7% za
poslenih osebne dohodke do 800 din, nad 2.400 pa 4,9 % 
zaposlenih in sicer je v gospodarstvu zaposlenih 18,8 % 
z osebnimi dohodki do 800,00 din in 4|0% z osebnimi 
dohodki nad 2.400,00 dinarjev. V negospodarstvu pa je 
11,9 % zaposlenih z osebnimi dohodki do 800 din in 
9,2% zaposlenih z osebnim dohodkom nad 2.400 di
narjev. 

Poprečni osebni dohodki so bili v Sloveniji v juni
ju letos 1.346, v juliju pa 1.438 dinarjev. Gospodarstvo 
je doseglo v juniju poprečje 1.299, v juliju jpa 1.407 di
narjev, negospodarstvo pa v juniju 1.619, v juliju pa 
1.624 dinarjev. V našem kolektivu pa so -znašali popreč
ni osebni dohodki v juniju 1276, v juliju 1.356 dinar
jev. 

danes je dežela rekordov. Ima 
najbolj izpopolnjen železni
ški sistem na svetu, saj raz
vija že raketne vlake z brzi
no modernih potniških letal. 
Japonci razvijajo robote in 
velemesto, proti kateremu bo 
celo Tokio majhen, čeprav je 
s prek 11 milijonov prebival
cev največje mesto sveta. Ja
ponska gradi največje ladje 
v najkrajšem času in naj
manjše in najbolj čiste barv
ne televizorje. Poiskuša z raz-
svetlitvijo morskega dna, 
vzpostavlja določene vrste 
stanovanj za ribe, zaposluje 
elektronske bolniške sestre 
ter Computer zdravnike in je 
s kamero za kirurgijo trebu
ha vodilna v zgodnji diagnozi 
raka. Japonski izvoz je na ši
roki franti uspešen, od voja
ških mostov do vžigalnikov, 
od koncertnih klavirjev do 
mikroskopov in vsemirskih 
igračk. 

To daljnovzhodno otočje, k i 
je pred sto leti zapustilo 
»srednji;; vek in pred 25 leti 
doživelo najhuši polom v svo
j i 2000 letni zgodovini, je pre
kosilo v mnogočem stari in no
vi zapad. Japonska je skozi 
prizmo dejanj v znanosti, teh
niki in gospodarstvu postala 
na številnih področjih števil
ka ena sveta in dela odločno 
za še uspešnejšo prihodnost. 

Kljub temu veljajo proti
slovja na Japonskem za tako 
nekaj normalnega kot je to, 
če se poročijo v Shinto cere
monialu, ali se dajo pokopati 
po budistično. Ta protislovja 
in nasprotja pravilno spoznati 
je prav tak nujno kot to, da 
se poslovimo od starih kliše-
jev, kaj je Japonska z nizki
mi zaslužki. Japonska fascini-
ra v treh smereh: z dinamiko, 

(Nadalj. na 10. str.) 

Rekonstrukcija in redno 
popravilo plavža sta v pol
nem razmahu. Vsi hite, da 
bi čimprej e pristopili k za
ključnim delom. Metalna Ma
ribor je zaključila še eno ve
liko delo — montažo venčne 
cevi vročega zraka, čaka pa 
jih še zelo zahtevna monta
ža osmih kolen proti veter-
nim šobam, ki so jih izdelale 
naše strojne delavnice. Pra
vočasna montaža šobnih ka
pel in žlindrnikov je omo
gočila tudi pravočasen priče-
tek obzidave talilnika s kar
bonskimi bloki, ki kljub 
manjši spremembi načina ob
zidave lepo napreduje. Rešen 
je bil tudi istočasen način 
obzidave talilnika in jaška 
plavža, tako da so se pri
čela zidarska dela tudi v ja
šku, vendar z zakasnitvijo, 
ker RIŠ Arandelovac ni pra
vočasno dobavil ognjevzdrž-
nega betona za nabijanje 
hladilnega območja trebuha 
plavža. 

Vzporedno z ostalimi deli 
na ureditvi samega plavža 
poteka tudi montaža novega 
odvoda dimnih plinov, ki bo 
zaradi svoje višine in -izved
be dal rekonstruiranemu 
plavžu povsem drugačen zu
nanji videz. 

Vsekakor sloni sedaj naj
večje breme rekonstrukcije 
plavža na Vatrostalni Zeni
ca, ki mora do roka dokon
čati obzidavo cevovoda vro
čega zraka, venčne cevi s ko

leni vročega zraka iz same
ga plavža, čeprav j im velike 
težave povzroča predvsem ze
lo zamudno in naporno delo 
pri obzidavi razvodov vroče
ga zraka ter nepravočasna in 
nesmotrna dobava ognje-
vzdržnega samotnega materi
ala RIŠ Arandelovac za ob
zidavo jaška plavža. V ča
sovno stisko prihaja tudi na
ša instalacijska delavnica, k i 
zaradi ostalih montažnih del, 
še ni mogla pričeti z razvo-
dom hladilne vode na samem 
plavžu, čeprav ima že pri
pravljeno vso potrebno opre
mo. Poševno dvigalo, na ka
terega strojnici poteka obla
ganje konstrukcije kabine z 
aluminijasto pločevino, bodo 
naši vzdrževalci uredili in 
preizkusili do 5. 10. 1970. 

Čeprav je bil program re
konstrukcije plavža dobro 
pripravljen in obdelan, so sa 
zaradi večjega naknadno do
ločenega obsega del, pred
vsem na talilniku kot kritič
ni fazi rekonstrukcije, težav 
pri adaptacij,! nosJlnega 
obroča jaška in kasnitve do
bave ognjevzdržnega materi
ala, pojavile velike težave za 
pravočasen zaključek rekon
strukcije plavža po termin-
skem planu, to je 9. 10. 1970. 
Zato se kljub majhni površi
ni gradbišča skuša do maksi
muma uskladiti istočasno de 
lo vseh skupin in tako pospe
šiti potek vseh še nedokon
čanih del do predvidenega 
roka. 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 
DEŽURNA SLUŽBA 
SOBOTA.3. oktobra: v pisarni doma 
inž. Stanko ČOP, talilnice 328 76537 
NEDELJA, 4. oktobra: 

Anton GROŠELJ, valj. žice 852 790/17 
PONEDELJEK, 5. oktobra: 

Jože KOŠIR, transport 451 80022 
TOREK, 6. oktobra: 

inž. Vladimir SENČAR, valj. Bela 850 83247 
SREDA, 7. oktobra: 

inž. Jaka SOKLIČ, strojne del. 556 888 
ČETRTEK, 8. oktobra: 

inž. Avgust KARBA, dir. proizvodnje 270 693 
P E T E K , 9. oktobra: 

Bogo HOMOVEC, teh. direktor 302 766 
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 
j ih vsako soboto objavljamo na razpisnih deskah pri vseh 
vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 
ORDINACIJE OBRATNIH AMBULANT V OKTOBRU 1970-

od 5— 9. 10.: 
dr. Čeh dopoldan 
dr. Šemrov-Novakova dopoldan 
dr. Vilmanova popoldan 

I. Obratna ambulanta 
IV. Obratna ambulanta 
II. Obratna ambulanta 

od 12.—16. 10.: 
I. Obratna ambulanta 
II. Obratna ambulanta 
IV. Obratna ambulanta 

od 19.—23. 10.: 
I. Obratna ambulanta 
IV. Obratna ambulanta 
II. Obratna ambulanta 

od 26.-30. 10.: 
I. Obratna ambulanta 
II. Obratna ambulanta 
IV. Obratna ambulanta 

dr. Čeh dopoldan 
dr. ViVTianova dopoldan 
dr. Šemrov-Novakova popoldan 

dr. Čeh dopoldan 
dr. Šemrov-Novakova dopoldan 
dr. Vilmanova popoldan 

Vodje služb, ki so zaposleni pri rekonstrukciji plavža 

dr. Čeh dopoldan 
dr. Vilmanova dopoldan 
dr. Šemrov-Novakova popoldan 

Ob sobotah ima službo samo ena ambulanta dopoldan, iz
menično po vrstnem redu. 

Obvestila kolektivu Obvestila kolektivu • 



M l a d i o sebi , svo j ih p r o b l e m i h , 
n a l o g a h i n p e r s p e k t i v a h 

Objekt ali subjekt politične akcije 
Že v zgodnji mladostni dobi se razvije zanimanje z a po

litiko, probleme družbe in človeka. Mladost j e obdobje 
socialne ekspanzije in razširjanja zanimanja s privatnega 
na javno področje. Radovednost mladih se postopno raz
širja iz svoje najožje sredine — družine, v širše socialno 
okolje — mladinske skupine in gibanja. V družbeni real
nosti se mladi srečujejo z .vsemi procesi, odnosi in pro
blemi družbe, postajajo zavestni nosilci akcij oblikovanja 
družbenih odnosov in svoje vizije prihodnosti. 

Mladi ljudje sprejemajo izkušnje starejših generacij, 
spoznavajo ustvarjene vrednosti družbene oblike in načine 
mišljenja. Socialna dediščina omogoča mladim, d a se hi
treje vključijo v družbeni ambient. Vendar pa je situacija 
mladine protislovna. Mladina je med preteklostjo in bodoč
nostjo, med tradicijami in novostmi. Poleg prizadevanja, 
da spoznajo in sprejmejo socialno tradicijo, mladi težijo 
tudi k zanikanju utrjenih družbenih vrednosti in k preobli
kovanju oblik družbenega življenja. 

Mladina j-i na startu socialnega angažiranja in je »od
prta« do družbe in sveta. Mladi so manj kot odrasli obre
menjeni s tradicijo, predsodki in preživelimi družbenimi 
normami. Starejši so že dosegli določeni socialni status, 
prestiž in mir, zato se borijo za ohranitev obstoječega 
stanja. Mladi pa so v glavnem na dnu socialne lestvice in 
se prav zato lahko najbolj odločno borijo za ustrezne druž
bene odnose, možnosti vsestranskega uveljavljanja itn. 

Odnos mladine k spremembam oziroma inovacijam 
bistveno določijo naslednji socialni činitelji: _ 

a) socialna struktura 
b) splošni socialni činitelji: industrializacija, urbaniza

cija, migracijska gibanja, izobraževalni sistem itn. 
c) politični sistem: karakter odnosov političnih organi

zacij do mladine, koncept mladinskega gibanja itn. 
Socialna struktura bistveno določa vlogo in položaj 

mladine. Mladi imajo v naši družbi pravno in družbeno 
določen položaj, k i omogoča ustvarjanje največje stopnje 
samostojnosti, vloge in pozicije v obstoječem procesu druž
benega dela in odločanja. Kot posebna socialna skupina 
ne more biti pasivna, marveč aktivne vključena v obstoječi 
sistem. 

Nekateri splošni socialni procesi imajo velik vpliv na 
položaj in vlogo mladine v sodobni družbi. Industrializa
cija, urbanizacija in razvoj izobraževanja, so močno vpli
vali na afirmacijo mlade generacije. Široke možnosti šola
nja in delovne aktivnosti so postavili današnjo mladino v 
položaj pomembne družbene in ekonomske sile. 

Upoštevati pa moramo še druge elemente, k i vplivajo 
na življenjsko vlogo mladine v družbi. Izredno važno vlogo 
ima izobraževalni sistem v določanju možnosti mladih k 
inovaciji. Mladost je obdobje telesne in umske rasti, 
oblikovanja osebnosti. Zato lahko prav sistem izobraževa
nja in vzgoje v veliki meri določi možnosti in smer social
nega angažiranja mladine, zlasti pa njeno razvojno pot v 
bodočnost. 

Socializacija je dejavnik oblikovanja človeške osebno
sti ter stimulira razvoj miselnih in ustvarjalnih moči in 
nudi pogoje za družbeno delovanje. Vendar pa je lahko 
v procesu socializacije prisotna tudi realna nevarnost kon-
formističnega oblikovanja mladine. Družbeni činitelji s o 
zainteresirani, da se mladina prilagodi obstoječemu si
stemu vrednot, institucijam in oblikam socialnega življe
nja. Starejši pogosto projecirajo mladini svoj sistem vred
nosti, svojo situacijo, sebe. Tu se lahko srečamo z objek
tivno možnostjo zamenjave resničnih z lažnimi vrednotami 
in podobno. 

Družbeni činitelji obravnavajo mladino v glavnem kot 
objekt, a ne tudi kov socialni subjekt. Skoraj splošen 
pojav je, d a se vrečkrat politične organizacije pokrovitelj
sko obnašajo dG mladine in da nimajo velikega zaupanja 
v njeno samostojne politično delovanje in opredelitev. Živ
ljenjsko in resno družbeno vprašanje j e : kako se lahko 
mladina najhitreje pozitivno in učinkovito afirmira kot 
socialni subjekt. V sistemu samoupravljanja se morajo 
ustvarjati vsi pogoji za vsestransko uveljavljanje mladine. 
Potrebno je razviti zavest in prakso, k i b o priznavala samo
stojnost in posebnost mladine kot specifične socialne sku
pine, katera ima široko zanimanje potrebe in interese ne 
samo v politični marveč tudi v družbeni sferi: Vključevanje 
raznovrstnih socialnih problemov, potreb in zahtev mladi
ne v središče politične akcije, je eden o d pogojev preobli
kovanja klasično političnega značaja ZM v vse bolj redno 
zvezo mladih. 

Zveza mladine mora v enakopravnem dialogu z drugimi 
političnimi subjekti razpravljati o vseh socialnih vpraša
n j i h . Razlike v stališčih niso ovira temveč pogoj za dosego 
stvarne enotnosti družbeno političnih sil. Vodilna vloga 
Z K pa se mora ustvarjati kot sinteza najbolj naprednih 
teženj združenih proizvajalcev in potrošnikov. 

prof. Srečko Krč 

Mladi več o sebi in manj o drugih, 
ali obratno? 

To vprašanje sem si zastavil, ko sem prebral članek 
F R E N K A v 37. številki Železarja. Mnenja sem namreč, da 
se F R E N K popolnoma neupravičeno razburja nad član
kom MILANA, objavljenim v 35. številki Železarja, ker je 
le-ta še kako realen, najmanj'pa je teoretičnega značaja, 
kot to trdi avtor. 

Dejstvo je, da je~~zadnji čas, da se tudi mladina vključi 
aktivno v družbenopolitična dogajanja in s tem dobi v 
družbi mesto, ki j i pripada. Zdi se mi, da F R E N K nima 
prav, ko trdi, da ZMS nima svojega idejno-političnega je
dra, kajti iz zadnjih razgovorov z mladinskimi aktivi v 
občini je bilo nedvoumno videti, da si mladina še kako želi 
delati v družbenopolitičnih organizacijah, da se mladi za
nimajo za dogajanja okrog sebe, da pa žal nemalokrat ni
majo možnosti, da bi v določenih važnih odločitvah aktivno 
sodelovali. Strinjam se z ugotovitvijo, da mladi malo ali 
sploh ne sodelujejo na zborih volivcev ali na podobnih po
dročjih, vendar sem mnenja, da bi bilo stanje popolnoma 
drugačno, če bi mladi vedeli, da lahko vplivajo na dogaja
nja okrog sebe s tem, da so tudi njihovi predlogi upoštevani v 
sprejetih sklepih in odločitvah. Drugo, kar je, pa je ravno 
to, da bi morali ravno starejši v K S skrbefi za politično 
vzgojo mladine in si s tem zagotoviti tudi mlade kadre, ki 
bodo sčasoma sposobni zamenjati starejše kadre. Žal pa še 
vedno marsikje preveč velja pregovor, da »pišče ne more 
več vedeti od koklje«. S tem se vsekakor napredni človek 
ne more strinjati, kajti jasno je, da je ravno mladina vir 
novih moči, novih idej ter da je prihodnost danes odvisna 
bolj od nas mladih kot kdaj koli prej. 

Sicer pa mi ni jasno, zakaj F R E N K omenja, da bi mo
rala ZMS biti enakovredna družbenopolitična organizacija. 
Mnenja sem, da ZMS ne bi morala biti, temveč da JE ŽE 
enakovredna vse od svojega nastanka. Drugo vprašanje, k i 
bi ga tu lahko zastavili je, koliko je bila ZMS aktivna v 
primerjavi z drugimi družbenopolitičnimi organizacijami. 
Mnenja sem, da pisec, ki se podpisuje MILAN, nikakor ni 
idealist, je pa optimist in realist. Čudim pa se F R E N K U , 
ko očita, da v člankih omenjenega avtorja še ni zasledil 
kakršnihkoli konkretnih predlogov za rešitev določenih 
vprašanj. Zato svetujem, da F R E N K še enkrat pazljivo in 
pozorno prebere omenjene članke in upam, da potem ne 
bo več trdil, da so le-ti samo teoretičnega značaja. 

Saša 

3. seja posvetovalnega organa ZM ZPSŽ 
Pobudniki za minulo sejo posvetovalnega organa Z M 

združenega podjetja Slovenske železarne, je^bilo vodstvo 
mladinskega aktiva železarne š tore, k i so v dogovoru s 
predsednikom posvetovalnega organa predlagali dnevni 
red, ki je obsegal v glavnem štiri točke in sicer: 1. Delo 
posvetovalnega organa, 2. Imenovanje komisij, 3. Srečanje 
mladine na Ravnah ob 350-letnici železarstva v Mežiški do
lini in 4. Priprave na obravnavo srednjeročnega programa 
ZP Slovenske železarne. 

Žal se pomembne seje, ki je bila v četrtek, 24. septem
bra v prijetnem počitniškem domu štorskih železarjev na 
Svetinji, niso udeležili predstavniki iz-Raven. Prisotni čla
nic posvetovalnega organa so se zato uvodoma dogovorili, 
da bodo točke dnevnega reda vseeno v celoti obravnavali, 
svoja stališča o teh vprašanjih pa bodo poslali v razpravo 
in eventuelno potrditev še predsedstvu mladine železarne 
Ravne. Nepojasnjena odsotnost članov posvetovalnega or
gana iz Raven, pa je bila rudi sicer edina senca, ki je padla 
na skrbno pripravljeno organizacijo seje. Po sklepu, da bo 
v prihodnjih dneh predsednik posvetovalnega organa Miro 
Ipavec obiskal aktiv ZM železarne Ravne ter se tam poza
nimal in pogovarjal z vodstvom železarne in mladini o de
lu aktiva ZM, so prisotni prešli na prvo točko dnevnega 
reda. Razpravljali so o dosedanjem delu PO in ugotovi
l i , da dosedanje delo ni bilo ravno najboljše in, da ni ste
klo predvsem zaradi povsem objektivnih vzrokov (kadrov
ske spremembe, obveznosti posameznih aktivov do ObK 
ZMS itd). B i l i pa so si enotni v tem, da bo potrebno v 
delo PO vložiti več truda, če bodo hoteli opravičiti svoj 
obstoj. Kot prispevek k dosegi tega cilja, je vodstvo mla
dine železarne Štore predlagalo, da bi imenovali dve novi 
komisiji — športno rekreacijska in komisija za gospodar
stvo in samoupravljanje. Prisotni so se s tem predlogom 
strinjali in ga tudi sprejeli. Domenili so se tudi, da bi ko
misiji sestavljali predsedniki enakih komisij v posameznih 
aktivih železarn in po potrebi še določeno število članov. 
Komisiji naj bi izdelali načrt dela ter se sestajali po po
trebi, najmanj pa enkrat ali dvakrat letno. 

..Nadalje so razpravljali o 
srečanju mladine ZPSŽ. 
Kljub zagotovilu predstavni
kov železarne Ravne na eni 
prejšnjih sej, da bodo sreča
nje organizirali pa so se ne
nadoma pojavile ovire. Kot 
kaže, srečanje mladih železar
jev iz neznanih vzrokov sploh 
n i zajeto v program priredi
tev ob 350-letnici železarstva 
v Mežiški dolini. Ta nespora
zum (?) naj bi se takoj rešil, 
v kolikor do srečanja na 
Ravnah ne bo prišlo pa bi 
bilo isto v oktobru mesecu 
na Jesenicah. 

Člani posvetovalnega orga
na železarne š tore in Jeseni
ce so se nato dogovarjali o 
pripravah na obravnavo sred
njeročnega programa ZP Slo
venske železarne. Mnenja so 
bili, da obravnavanje progra
ma ne bi smelo iti mimo mla
dih, k i pa 'naj bi se omejili 
bolj na človeka, njegovo vlo
go in mesto v srednjeročnem 
programu. Smatrajo namreč, 
da je človek — delavec in sa
moupravi j alec premalo jasno 
prisoten v množici številk. 
Premalo je poudarjen človek 
kot bistveni element od kate
rega je pravzaprav odvisen 
uspeh ali neuspeli plana. Več
j i poudarek mora biti na izo
braževanju, kadrovanju in 
standardu delovnega človeka. 
Srednjeročni plan naj bi v tej 
smeri obravnavali aktivi po
samezno, si izmenjali svoja 
gledanja in predloge, katera 
bi kasneje koordiniral še po
svetovalni organ in izkrista
lizira;! določena stališča mla
dine ZP. 

K uspešnemu delu seje PO 
je svoj delež prispeval tudi 
predsednik sindikata ZPSŽ 
tov. OCVIRK. Ko je bi l se
znanjen z dosedanjim delom 
nekompletnega PO, je dejal, 
da nikakor ni korektna pote 
za mladih ravenskih železar
jev, da se niso udeležili seje 
PO, k i ima tudi namen še 
bolj približati mlade in uskla
jevati njih delo v ZPSŽ. Taki 
ali podobni odnosi niso v 
prid zastavljenim - ciljem. 
Nadalje je tovariš Ocvirk go
voril o pomenu posameznih 
družbenopolitičnih organiza
cij pri obravnavanju sred
njeročnega programa in pri 
tem poudaril, da se morajo 
vse organizacije poglobiti in 
z vso resnostjo pristopiti in 
pomagati pri uspešnem obli
kovanju programa. Omenil • 
je tudi vprašanje fiuktuacije 
predvsem mlade delovne sile 
in pri tem poudaril nujnost, 
da se to zajezi. Po njegovem 
mnenju bi se vsaj delno re
šilo to vprašanje s poviša
njem štipendij,-načrtnim de
lom z mladimi strokovnjaki 
in pa realnimi osebnimi do
hodki. 

V nadaljevanju so prisotni 
člani PO tudi sprejeli predlog 
predsednika sindikata ZPSŽ 
tov. Ocvirka, da bi bila na
slednja seja PO, ko bodo izde
lali dokončna stališča mladih 
do srednjeročnega programa, 
istočasno, vendar ločeno s se
jo koordinacijskega odbora 
sindikata ZPSŽ, ki bo na Je
senicah. Kasneje pa naj bi se 
zbrali ter medsebojno uskla
dili stališča s katerimi bi 
skupno nastopili pred delav
skim svetom ZPSŽ. S tem in 
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Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

11. seja odbora za osnovna sredstva 
Na 11. seji odbora za osnovna sredstva, k i jo je predsednik od
bora sklical v četrtek, 24. septembra 1970 so obravnavali pred
ložene elaborate za nabavo raznih strojev ali naprav oziroma 
za razna dela, k i angažirajo sredstva investicijskega vzdrže
vanja ali sredstva amortizacije za zamenjavo. 

Na podlagi predloženih ela
boratov so odbrili nabavo na
slednjih novih osnovnih sred
stev: pakirni stroj za žičnike, 
stroj za proizvodnjo sekanca, 
postrojenje za proizvodnjo 
patentirano žice za predna
peti beton, brusilni in polirni 
stroj za brušenje in poliranje 
vlečenega jekla v palicah, spe
cialnih previjalnih strojev za 
previjanje VAC žice, Greiger-
jev čistilec v črpalnici na je
zu, brusilni stroj za brušenje 
orodja, horizontalni pihalni 
stroj, stroj za ploščinsko bru
šenje. Poleg tega so odobrili 
tudi tale dela: antikorizijsko 
zaščito cevovoda v Zasipu, 
antikorizijsko zaščito strehe 
v žebljarni, generalno popra
vilo parnega kotla K-101 na 
Javorniku, asfaltiranje cesti
šča do nove delavnice cestnih 
vozil na transportu in adap

tacijo garederob v HVŽ za 
zaposlene žene v tem obratu. 

Vzeli so na znanje informa
cijo o srednjeročnem razvoj
nem programu in dali načel
no soglasje za nabavo napra
ve za hladno oblikovane pro
file in v ta namen že odobrili 
angažiranje sredstev. Glede 
sanacije eiaktra naprav žerja
vov v jeklarni so naročili 
odgovorni službi, da v sred
stvih in programu prihodnje
ga leta predvidi potrebna 
sredstva. 

V nadaljevanju seje so 
odobrili likvidacijo lesene ba-
rrke na prostoru vaijarne Be
la, k i je brez sedanje vred
nosti, odobrili so nakup sta
novanjskega dvanajstoreka 
SGP Gorica in adaptacijo 
skladišča UOS v Trebežu za 
delavnice RTA. 

16. seja odbora za splošne zadeve 
Predsednik odbora za splošne zadeve Zdravko črv je sklical 
16. sejo v torek, 29. septembra in za dnevni red predlagal ob
ravnavanje poročil o uspešnosti in koristnosti izvršenih služ
benih potovanj v inozemstvo v letošnjem letu, odobritev na
daljnjih službenih potovanj in reševanje tekočih zadev. 

Poročila o uspešnosti in ko
ristnosti izvršenih službenih 
potovanjih v zamejstvo v le
tošnjem letu, so na zahtevo 
odbora dostavili direktorji: 
sektorja tehnične kontrole in 
raziskav, sektorja za proiz
vodnjo, tehničnega sektorja 
in komercialnega sektorja. 
Na podlagi teh poročil so 
ugotovili, da so bila. službena 
potovanja oziroma izkušnje 
pridobljene na službenih po
tovanjih v zamejstvo koristno 
uporabljene v Železarni, ra
zen nekaterih tistih potovanj, 
k i so bila vezana na novo
gradnje ali perspektivne grad
nje, ker njihove koristnosti 
sedaj še ni mogoče oceniti. 
Z zadovoljstvom so ugotovili, 
da smo v železarni zares pri
stopili k • predlaganju le takš
nih službenih potovanj v za
mejstvo, v k i imajo velik po

men ne samo za Železarno 
temveč za železarstvo na 
sploh. Po izkušnjah službenih 
potovanj smo marsikje spre
menili in izboljšali našo teh
nologijo. Zato odbor priporo
ča, da s takšnim načinom 
nadaljujemo in da se podob
na poročila v bodoče obravna
vajo polletno. 

V nadaljevanju seje so odo
bril i nadaljnjih pet službenih 
potovanj v zamejstvo, od teh 
sta dve komercialnega znača
ja, tri pa so čisto strokovni. 
Nato so odobrili spremembo 
sistemizacije delovnih mest 
v administraciji valjarn na 
Javorniku v zvezi z ukinitvijo 
nekaterih agregatov, odobrili 
so otvoritev novega delovne
ga mesta v jeklarni in sicer 
delovno mesto tehnologa in 
rešili še nekaj prošenj. 

pa še nekaterimi skupnimi 
pogovori o mladih in njihovi 
organizaciji, pa bi se lahko 
odstranjevale tudi mnoge 
prepreke med »staro in mla
do generacijo«. 

Uspešna seja posvetovalne
ga organa Z M ZPSZ se je 
končala s poročili o delu akti
vov Z M železarne Jesenice in 
Štore v obdobju med zadnji
ma sejama PO. Medtem ko je 
delo T K Z M železarne Jese
nice znano, omenjam samo 
delo T K Z M železarne Jese-
Povedali so, da večjih akcij 

niso organizirali, izvedli pa so 
volilno konferenco, ko so za
menjali prejšnje vodstvo, k i 
mu je potekla mandatna do
ba. Naredili pa so korak na
prej pri uvajanju mladih v 
samoupravne organe. Mladih 
je tokrat več v samoupravnih 
organih, kot j ih je bilo kdaj-
koli prej, vendar pa težijo za 
tem, da j ih bo ob prihodnjih 
volitvah še več takih, k i bodo 
v samoupravnih organih spo
sobni delovati. Sicer pa so 
delo pričeli resno in upajo, 
da bodo nalogam, k i so si j ih 
zadali, v celoti kos. E. Z. 

7. seja sveta 
DE talilnice 

Svet DE talilnice je imel 
22. septembra sedmo sejo. 
Na seji so pregledali proiz
vodne rezultate za osem me
secev. Z doseženimi rezulta
ti, še posebej v zadnjih dveh 
mesecih, niso povsem zado
voljni. Vzroke za to je treba 
iskati v tem, ker je plavž 
št. 1 v remontu in je zato na 
razpolago manj tekočega 
grodlja. Tudi staro železo ne 
ustreza, vendar pa bi se z 
večjo prizadevnostjo lahko 
bolj približali planirani koli
čini proizvodnje. 

Pričakujejo, da ho nova 
aglomeracija, ki sedaj po
skusno obratuje, dnevno po 
štiri ure, dala določene re
zultate, k i bodo prispevali k 
izboljšanju sedanjega stanja. 

Govorili so še o preusme
ritvi proizvodnje v livarni in 
sicer od proizvodnje livnih 
plošč na elektrode, večji po
udarek pa naj bi dali tudi 
jeklolitini. 

Na področju talilnic je pre
cej težav tudi zaradi pogo
stih menjav delavcev. Na se 
ji sveta DE so bili mnenja, 
da je treba prek ŽIC skrbeti 

za mlade Kadre. Neustrezna 
oskrba z vložkom, občutno 
pomanjkanje delavcev in 
drugi problemi narekujejo, 
da se bo moral vodstveni ka
der še bolj potruditi, da bi 
dosegli pričakovane rezulta
te. 

Ob koncu seje so razprav

ljali tudi o pnrrilniku o var
stvu pri delu za obrate in 
oddelke talilnic ter j ih potr
dili. O teh pravilnikih so že 
prej razpravljali na sejah ko
misij v posameznih obratih. 
Ker so nekateri sodelavci 
odšli iz tovarne, so namesto 
njih v posamezne komisije 
kooptirali druge člane. 

Seja odbora za dohodek in nagrajevanje 
Predsednik odbora za dohodek in nagrajevanje je v soboto, 
povabil vse šefe delovnih enot in vse predsednike komisij za 
nagrajevanje v delovnih enotah. Za dnevni red takšne razšir
jene seje je predlagal obravnavo osebnih dohodkov izpod SOO 
din, odnos osebnih dohodkov med kvalifikacijami in analizo 
obratov s kritičnim oblikovanjem osebnega dohodka. 

Seja ni bila namenjena re
ševanju konkretnih primerov, 
temveč skupnemu dogovoru 
kako te primere reševati na 
pristojnih organih samo
upravljanja v okviru svojih 
pristojnosti. Zato tudi niso 
sprejeli nobenih sklepov, so 
pa sprejeli k vsaki točki 
dnevnega reda nekaj zaključ
kov oziroma stališč in pripo
ročil. 

Glede zaslužkov izpod 800 
din so ugotovili, da so to pre
cej osamljeni primeri posa
meznih delavcev v najnižji 
kategoriji in jih je tako po
samezno treba tudi reševati. 
Vzroki za tako nizke zaslužke 
so nekateri že znani, na pri
mer dolgo bolovanje, majhno 
število opravljenih ur, nedo-
seganje norm in podobno. 
Vzroke, k i še niso znani, za
kaj nekateri delavci pri nor
malnem delovnem času ne 

V z d r ž e v a l c e m lelos ž e 
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(Nadalj. s 1. str.) 
na odškodnina je vsekakor 
upravičljiva za izvirni dose
žek avtorja. 

Nekateri izbol j sevalni pred
logi vzdrževalcev so bili na
grajeni v komisijah delovnih 
enot, v katerih so bili izve
deni. 

Kakor nekateri drugi av
torji, se tudi strojni in 
elektro vzdrževalci uspešno 
lotevajo reševanja težjih in 
zahtevnejših problemov, k i 
zavirajo in hrome nemoten 
potek proizvodnje ali pa pre
komerno obremenjujejo ma
terialne, proizvodne in vzdr
ževalne stroške. Zato komisi
ja za izume in racionalizacije 
pri svetu DE vzdrževanja ni 

mogla dokončno in objektiv
no oceniti vseh predloženih 
in izvedenih izboljšav in jih 
je predložila v dodatno pro
učitev, oceno in nagraditev 
ali šefu DE, pristojnim stro
kovnjakom in izvedencem, 
ekonomistom in računovod
jem ali pa odboru za izume 
in racionalizacije pri DSŽ. 

Vsi ti predlogi so kvalitet
ni in izkazujejo večje vred
nosti, prihranke in koristi. 

S popolno, dodatno doku
mentacijo bodo tudi te teh
nične izboljšave- v najkraj
šem času ocenili, avtorje pa 
na osnovi pravilno izračuna
nih in potrjenih prihrankov 
in koristi stimulativno nagra
dili , kakor to določa pra
vilnik. 

dosežejo večjih osebnih do
hodkov, pa bo morala služba 
za nagrajevanje skupaj s ka
drovskim sektorjem ugotovi
ti in jih nato skupaj s priza
detimi obratovodstvi tudi re
ševati z določenimi ukrepi. 
Predvsem bo treba v teh pri
merih bolj aktivirati obratne 
komisije za medsebojne odno
se in nagrajevanje, ki v neka
terih obratih sploh nič ne 
delajo, pa čeprav imajo v teh 
obratih tudi probleme nagra
jevanja. Vso skrb za nagraje
vanje prenašamo največkrat 
le na centralne organe in 
manj na komisije v delovnih 
enotah, da ne govorimo o 
obratnih komisijah. 

Tudi glede odnosov osebne
ga dohodka med kvalifikaci
jami ni bilo konkretnih za
ključkov, ugotovili pa so da 
ta problem v Železarni obsta
ja. Nekazali so tudi možno 
rešitev na skupnem sestanku 
s komisijo za kategorizacijo, 
vendar so menili, da je treba 
razpravo o tem začeti v ob
ratih in delovnih enotah, za
časno bolj kritične probleme 
reševati v delovnih enotah s 
stimulacijo izven kategorije, 
predvsem pa je treba poeno
titi deloven čas v vsej žele
zarni. Predlogi z razprav v 
obratih bodo podlaga za lažje 
in pravičnejše odločanje star
ta za naslednje leto. 

Ko so obravnavali obrate s 
kritičnim oblikovanjem oseb
nega dohodka so ugotovili, da 
se v teh obratih stanje že 
umirja ali pa se mesečno re
šuje, dokler se oblikovanje ne 
umiri in ustali. Kritična je 
ostala le samotama, zato so 
naročili službi za nagrajeva
nje, da skupaj z obratovod-
stvom šamotarne analizira 
stanje in v najkrajšem času 
predloži odboru za dohodek 
in nagrajevanje ustrezno re
šitev. 

Elektrodni oddelek — proizvodnja varilnega praška 



S e s t a n k i d e l o v n i h s k u p i n 

LIVARNA — VISTER — K O K I L N A LIVARNA 
IN K A L U P A R J I — Na sestanku 25. septembra so 
obravnavali perspektivni razvojni program' sloven
skih železarn ter predvideno ustavitev proizvodnje 
kokil in livnega materiala v železarni Jesenice. 
Omenjena proizvodnja bo prenesena v Štore. V si
vi livarni je še 21 delavcev, od tega bo 11 delavcev 
zaposlenih pri proizvodnji elektrod, pri proizvod
nji jeklene litine pa deset delavcev. V nekdanji 
sivi livarni bodo zadnji šiht opravili 26. septembra, 
za ponedeljek, 28. septembra pa je predvideno, da 
bodo začeli s proizvodnjo po novem programu. Na 
sestanku je bilo rečeno, naj pristojne službe do 
15. oktobra rešijo vprašanje novega normativa ter 
predlagajo cenik za formiranje osebnih dohodkov 
za elektrode. Obratovodstvo livarne naj izdela 
predlog racionalizacije proizvodnje elektrod. 

VEN HVŽ — KAVČIČ — Sestanek so imeli 18. 
septembra in razpravljali o stanju v tovarni, inve
sticijah, organizacijskih vprašanjih, delovni disci
plini in varstvu pri delu. Vodja delovne skupine 
je na kratko seznanil prisotne s sedanjim stanjem 
tovarne, delavci pa so postavili vprašanje, zakaj 
takšne razlike pri gibljivem delu osebnih dohod
kov med upravnimi službami, proizvodnjo in vzdr
ževanjem. Zavzemali so se za pravilno vrednotenje 
dela. Delovna skupina priporoča vodstvu vzdrževa
nja, da odbitke osebnih dohodkov ureja po pra
vilniku o odbitkih, k i je b i l sprejet za vso enoto. 
Dosedanji primeri kažejo, da se tako ne dela, to 
pa povzroča nezadovoljstvo. Zaradi razširitve obra
ta bo treba v prihodnje na novo organizirati de
lo tako, da bodo zmogli vse naloge. Ponovno je bi
lo postavljeno vprašanje higienskih prostorov. Go
vorili so o varnosti pri delu. Kljub precejšnjim, 
prizadevanjem, da bi bile naprave usposobljene, 
ugotavljajo, da te večkrat niso v takšnem stanju 
kot bi morale biti. Tudi proizvajalci večkrat ne 
javljajo pravočasno vseh okvar. 

JAVORNIK I — ZUPAN — ADJUSTAŽA — Na 
dnevnem redu sestanka 23. 9. je bila informacija 
obratovodstva, govorili pa so tudi o nagrajeva
nju in delovni disciplini. K zapisniku in informa
cij i navzoči delavci niso imeli pripomb. Vod
ja delovne skupine je prisotne opozoril gle
de discipline in predvidene reorganizacije v 
normativu. Tov. Knafelj pripominja, da ne 
bo nikomur žal, če bo zapustil obrat za
radi osebnih dohodkov. Z osebnimi dohodki niso 
zadovoljni in vprašujejo, če je možnost za izbolj
šanje. Sledil je odgovor, da je to možno samo ob 
tehnoloških spremembah. V zvezi z nagrajevanjem 
so v razpravi sodelovali še sodelavci: Bernard, 
Knafelj in Anastasov. Slednji je invalid III. kate
gorije in ima petčlansko družino. Vprašuje, kako 
naj živi s plačo Žagarja in tretjo skupino. Dobil je 
odgovor, da so mu dodelili lažje delo, več kot to 
pa ni mogoče. 

JAVORNIK I — M AR KELT — L A H K E PROGE 
— Sestanek so imeli 24. septembra. Vodja delovne 
skupine je poročal o izpolnjevanju nalog za sep
tember, obratovodja pa je podal informacijo o 
predvidenih nalogah za oktober. Imajo na razpo
lago precejšnjo količino vložka, zato je bilo pred
lagano, da bi v oktobru delali normalno vse so
bote. S predlogom so se strinjali, vendar je treba 
to delo plačati kot nadurno delo. Na vprašanje 
tov. Kneževiča glede povišanja skupine je obra
tovodja povedal, da komisija za nagrajevanje to 
vprašanje še vedno obravnava. Ko so obravnava
l i naloge, ki jih čakajo v bližnji prihodnosti, je bi
lo rečeno, da bodo sedaj delali rudi ob sobotah, 
drugo leto pa se lahko zgodi, da ne bodo imeli de 
la tudi med tednom. Tudi na to vprašanje je da£ 
pojasnilo tov. obratovodja, ob koncu sestanka so 
pa kritično obravnavali disciplino oziroma nekate 
re sodelavce, ki ne prihajajo točno na delo. 

PLAVŽ — KAMNOLOM — TREBE2 — Na se 
Stanku 22. septembra so analizirali poškodbe, ki 

jih je v zadnjem času precej zlasti pri transportu 
z vagončki. Ugotovili so, da je vzrok tem poškod
bam iskati tudi pri neizkušenosti mladih delavcev, 
saj je med njimi precej mlajših od 18 let. Ne za
vedajo se še resnosti in nujnosti, da bi upoštevali 
varnostne predpise. Proizvodnja dolomita poteka 
normalno, so pa v precejšnjem zaostanku z ure 
janjem stene kamnoloma. Bliža se deževno in 
zimsko obdobje, v kamnolomu pa ni dovolj delav
cev, k i bi opravili zahtevno delo v steni in ohe-
nem reševali proizvodnjo. Precej proizvodnih pro
blemov bi lahko rešili z boljšo povezavo s kam
nolomom Mežaklja na Jesenicah in obratovodstvom. 
Vendar to ni mogoče, ker nimajo- telefona in so 
tako odrezani od ostalih obratov. 

JE KLAR NA — VISTER — JANŠA — III. IZME
N E PEČI — Sestanek so imeli 16. septembra. Inž. 
Skube je obrazložil problematiko obrata. Opozoril 
je, da slabo delo in zastoji vplivajo na osebne do
hodke. V livni jami bi se morali bolj potruditi, da 
ne bo toliko šarž brez zapiranja ali predorov. Ob 
tolmačenju okrožnice o dopustih se je razvila raz
prava. Delavci vprašujejo, zakaj se pišejo letni do
pusti tudi na nedeljo; zakaj se ure za manjkajo
če plačujejo le za črne ure oziroma naj se plača 2 
odstotka ali pa pišejo v prostih dneh. Zanima jih 
tudi, zakaj še ni napravljen nov tir za dovoz stare
ga železa v jeklarno. 

VALJARNA ŽICE — DOLŽAN — V I L M A N — 
Sestanek so imeli 10. avgusta. Razpravljali so o 
poslovanju Železarne v prvem polletju, proizvodnji 
valjarne v prvem polletju, o vsebini okrož
nice št. 18 in varstvu pri delu. Ugotavljajo, 
da je postavka za delovno mesto prevzemalca 
vložka ter za žerjavovodjo 20-tonskega in 4,5 ton
skega žerjava prenizka. Nujno bo treba nabaviti 
verige za 20-tonski in 4,5 tonski žerjav. Poleg tega 
bo treba rešiti vprašanje tople in mrzle vode v 
garderobi. Namestiti je treba proizvodne table pod 
žerjavovodsko kabino. 

PLAVŽ — K A M N O L O M — APNENICA — Sesta
nek so imeli 21. septembra. Na dnevnem redu je 
bila proizvodna problematika za avgust in finan
čno stanje za julij in avgust, varnost pri delu s po
udarkom na poškodbe, delovna disciplina, razprav
ljali so še o higienskih prostorih in nagrajevanju. 

Ker so v zadnjem času imeli tri poškodbe, so 
obširneje govorili o varnosti pri delu, obenem pa 
ugotavljajo, da poškodbe nastajajo zaradi pre
majhne pozornosti posameznih delavcev. Zatem so 
govorili o disciplini. Kritično so ocenili primere, 
ko posamezni sodelavci vabijo svoje kolege, da j ih 
obiskujejo med delovnim časom na delovišču v 
kamnolomu. Take primere je treba v celoti odpra
viti. Sleherni posameznik naj skrbi za čistočo in 
red v higienskih prostorih. Največ so govorili o 
slabem zaslužku delavcev v kamnolomu in jih za
nima, kaj je urejeno glede druge skupine. Zahte
vajo razgovor z obratovodjem na skupnem sestan
ku glede neustreznih osebnih dohodkov. Ugotav
ljajo, da tudi čistilke zaslužijo več kot delavci 
v kamnolomu. Ljudje množično zapuščajo kamno
lom, saj je v zadnjem času zapustilo delo kar 
šest delavcev. 

MARTINARNA — J E R E B — Sestanek so imeli 
16. septembra. Najprej so razpravljali o pripravi 
vložka in ugotovili, kakšne so posledice, če morajo 
peči čakati na vložek po več ur. Ker ne izpolnju
jejo proizvodnega načrta, so tudi osebni dohodki 
manjši. V kolikor položaj v septembru ne bo 
boljši, je inž. Skube opozoril na to, da bodo OD 
še manjši. Delavci, zaposleni v starem železu, 
poudarjajo,- da je kvaliteta starega železa zelo 
slaba, primanjkuje »muln« in delavcev pa tudi en 
vhod za dovoz vložka pred peči je premalo. Da 
peči čakajo na vložek, je vzrok tudi v tem, ker 
so ukinili nakladalni prostor ob glavni pisarni.. V 
zvezi z drugo točko dnevnega reda so prisotne 
seznanili s problematiko dopustov. 

VALJARNA B E L A — NOC — Vodja oddelka je 
na sestanku 15. septembra poročal o izpolnjevanja 
proizvodnega načrta za avgust ter govoril o nalo^ 
gah za september. Iz poročila tov. Komljanca je 
razvidno, da plan v avgirc-afai bi l izpolnjen zaradi 
remonta Stekla in zato niso imeli na razpolago 
dovolj vložka. Tudi vložek, s katerim so razpola
gali, ni bil ustrezno izvaljan. Plan za september 
je dosegljiv le v primeru, če bodo nemoteno obra
tovali vsi stroji. Razpravljali so tudi o vzdrževanju 
krožnih škarij in oblikovalnih prog. Vodja oddelka 
je govoril še o naročilih, k i j ih je veliko. Uprava 
podjetja naj razmisli o nabavi še enih krožnih 
škarij in oblikovalne proge, da bi lahko bili izdelki 
še kvalitetnejši. Stanje v higienskih prostorih se 
od zadnjega sestanka ni spremenilo. 

O T K — KEMIČNI — BENEDIČIČ — ŠAMO-
TARNA — Sestanek je bi l 18. septembra. Prisotni 
so bili seznanjeni z informacijo o poslovanju to
varne v prvem polletju, razpravljali pa so tudi 
o dopustih. Predlagano je bilo, naj bi obratne 
analize opravili v čim krajšem času, s tem pa bi 
prispevali k izboljšanju kvalitete izdelkov v samo
tami. Dopuste je treba koristiti po predvidenem 
planu. Poiskali bodo kar najbolj ustrezen način 
vzorčevanja iz polnih silosov samotnega materiala, 
kar je tudi zahtevalo obratovodstvo šamotarne. 

P I V — B E L J A N — N a sestanku 18. septem
bra je bila prebrana informacija o poslovanju to
varne v prvem polletju. Zbrani delavci so bili z 
informacijo zadovoljni in želijo, da bi bilo tudi v 
drugem polletju tako uspešno poslovanje kot v 
prvem. V nadaljevanju sestanka je bila omenjena 
organizacija izleta, nato pa poudarili, da samo
upravni organi ne delujejo tako kot bi morali. 
Probleme v obratu rešujejo kampanjsko in tudi 
površno. Predlagano je bilo, da bi imeli delavci, 
zaposleni v obratu "PIV, enkrat v letu skupni se
stanek, na katerem bi se pogovorili o perečih pro
blemih posameznikov in delovne enote. Obenem 
naj bi sodelovali pri oblikovanju določenih ukre
pov. 

Dispečerji plinov in vode ponovno opozarjajo 
glede čevljev. Želijo lahke čevlje, ker imajo zelo 
široko delovno območje in morajo večkrat tudi 
na plinovode. Zahtevajo pojasnilo glede toplega 
obroka, kar je bilo napisano _tudi v okrožnici štev. 
20, k i jo je izdal kadrovski sektor. Radi b i vedeli, 
koliko so prispevala druga podjetja, k i j ih ni ma
lo, njihovi delavci pa tudi koristijo topli obrok v 
kantinah. 

HVŽ — HLADNA VALJARNA — PREVC — Na 
sestanku 23. septembra so navzoči delavci najprej 
dobili odgovore na vprašanja, k i so j ih postavili 
na prejšnjem sestanku. V nadaljevanju seje so 
razpravljali še o proizvodni problematiki. Na vpra
šanje zakaj je tako slab vložek, k i ga dobivajo 
iz valjarne Bela so dobili pojasnilo, da na steklu 
manjka vmesno valjčno ogrodje. Komisija pa bo 
raziskala tudi ostale vzroke. Zbranim delavcem je 
bilo pojasnjeno, da je v načrtu izgradnja nove 
hladne valjarne: Da bi se izognili težavam z vlož
kom, pošiljamo material v Italijo, da bi preizku
sili in ugotovili napake, k i j ih bo treba brezpogoj
no odpraviti. . 

Na vprašanje zakaj primanjkuje delavcev so 
prisotni dobili odgovor obratovodstva, da je bil 
stalež v tovarni zmanjšan za okrog 1000^ljudi. 
Večina delavcev išče boljši zaslužek v tujini. 

Delavci so se zanimali zakaj so osebni dohodki 
pod poprečjem tovarne. Vzroke je treba iskati v 
prenizki kategorizaciji delovnih mest in so že 
predlagani popravki. Delno je treba iskati vzroke 
tudi v prenizki storilnosti. Železarna ima velike 
naloge. Vračati je treba tudi posojilo za rekon
strukcijo tovarne. 

Ugotavljajo prepogoste okvare na strojih, zlome 
valjev ter neustrezen vložek. Omenjene so bile 
tudi norme in disciplina. Obratovodja je delavcem 
zaposlenim na škarjah povedal, da bodo dobili 
tabele za izračunavanje norm. 



Sindikalni odbor livarne 
Naš razgovor s predsednikom sindikalnega odbora livarn tov. 
Antonom Tavžljem je bi l v času, ko je problematika livarne 
še kako pomembna in je treba o njeni nadaljnji perspektivi še 
spregovoriti. Tov. Tavželj se je našemu vabilu rad odzval in 
nam povedal nekaj več o obveščanju in problemih, s katerimi 
se sindikalni odbor srečuje pri svojem delu. 

Seje sindikalnega odbora 
sklicujejo, kadar je treba 
obravnavati določene proble
me. V sindikalnem odboru 
so člani, k i so zaposleni v 
sivi in jeklolivarni ter model
ni mizami, t i pa lahko v raz
nih možnih oblikah informi
rajo člane sindikata o vsem, 
kar je bilo povedanega in 
sklenjenega na seji sindikal
nega odbora. Tudi delavci sa
mi se zanimajo za delo sindi
kalnega odbora ter za spre
jete sklepe. Druga oblika ob
veščanja pa je možna in tudi 
zelo učinkovita, ko člani sin
dikalnega odbora o določe
nih problemih razpravljajo 
na sestankih delovnih skupin. 
Delovne skupine so potrebne, 
saj je delavcem dana mož
nost, da svoje mnenje ter 
predloge povedo, samouprav
ni organi in uprava podjetja 
pa kolikor je pač mogoče, 
njihove predloge realizira in 
tako pridemo do potrebnih 
rezultatov. 

Že nekaj let je v ospredju 
perspektiva livarne. O tem 
vprašanju je bilo nekaj napi
sanega že v Železarju, na se
jah sindikalnega odbora pa 
tudi razpravljajo o tej pro
blematiki. Najprej je treba 
poudariti, da glede perspek
tive ne morejo biti zaskrblje
ni, ker imajo livarji toliko 
naročil, da je vprašanje, če 
jih bodo ob sedanji tehnolo
giji in stanju naprav lahko 
v celoti realizirali. Prav zato 
bi moralo biti dalo livarjev 
bolje vrednoteno kot je npr. 
to drugod. Po drugi strani je 
res tudi to, da je med mla
dimi vse premalo zanimanja 
za poklic livarja. Tudi pobu
da obratovodstva, o kateri je 
Železar že pisal, bi morala 
biti deležna večje pozornosti. 
Predlagano je bilo, da bi 
mladinci, k i obiskujejo po
klicno železarsko sodo in so 
se odločili za poklic livarja, 
na delovnih mestih v livarni 
spoznali način dela, v šoli 
pa hi dobili potrebno teore
tično znanje. 

Znano je tudi, da so v sivi 
livarni opravili v soboto zad
nji šiht, od ponedeljka na
prej pa že delajo po novem 
programu. Spremembe za l i 
varje pomenijo prehod na 
bolje, zaposleni bodo v svo
jem obratu in j im ne bo tre
ba iskati drugih delovnih 
mest, poleg tega pa bodo iz. 
flelovali bolj zahtevne izdel
ke. 

Sindikalni odbor dvakrat 
v letu razpravlja o tistih čla
nih sindikata, k i so zaradi 
bolezni ali drugih vzrokov 
potrebni pomoči. Pomoč do
deljujejo članom sindikata, 
k i imajo najmanj dohodka 
na enega družinskega člana. 
Enkratna denarna pomoč 
znaša 100 N din. 

Sindikalni odbor je pred 
kratkim organiziral izlet l i 
varjev v Crikvenico. Za iz
vedbo izleta so koristili sred
stva iz rezervnega sklada. 
Razgovora o aktivnosti livar
jev na področju športne de
javnosti se je udeleži tudi 
referent za šport pri sindi
kalnem odboru tov. Auber. 
Povedal je, da je med člani 
kolektiva največ zanimanja 
za smučanje, sankanje, keg
ljanje, mali nogomet in del
no tudi za odbojko in namiz
ni tenis. Na splošno lahko 
ugotovimo, da aktivnost na 

področju športne rekreacije 
ne le v posameznih obratih, 
ampak v tovarni upada. Za 
tako stanje je treba omeniti 
več vzrokov. Na upadanje 
športne rekreacije delno vpli
va sama dinamika našega živ
ljenja, ljudje so zaposleni tu
di po • rednem delu na raz
ličnih področjih, zasebna 
gradnja stanovanjskih hiš je 
precej razširjena itd. V livar
ni imajo tudi referenta za 
kulturno prosvetno dejav
nost, vendar je položaj na 
tem področju podoben tiste, 
mu, o čemer smo pisali tudi 
pri razgovorih s predsedniki 
sindikalnih odborov v drugih 
obratih. Glede povezave s sa
moupravnimi organi, obrato-
vodstvom in _.. tovarniškim 
odborom OO sindikata Žele
zarne so zadovoljni. V svetu 
DE talilnic je šest članov, k i 
so zaposleni v livarni, ti pa 
so aktivni tudi v komisijah 
pri SDE. Sindikalni odbor je 
seznanjen s problematiko, 
pri reševanju posameznih 
vprašanj in problemov pa do
biva vsestransko pomoč pri 
obratovodstvu livarne in pri 
TO 0 0 sindikata Železarne. 

R e k o n s t r u k c i j a 
plavža I 

Jub i lan t i 5 0 - l e t n i k i 
V oktobru bodo praznovali petdeset let rojstva na

slednji naši sodelavci: FRANC GORJUP, strojne delavni
ce — 9. oktobra, M A K S ZUPAN, strojno vzdrževanje — 
11. oktobra, A N D R E J BERTONCELJ , valjarna tanke 
pločevine — 20. oktobra, RAFAEL ORTAR, martinarna 
— 21. oktobra, K A R E L POGACAR, strojno vzdrževanje 

• — 23. oktobra, K A R E L TROST, transportna služba —• 
25. oktobra, ( MIHA ZORMAN, plavž — 28. oktobra in 
ANTON POGACAR, elektro-toplotna energija — 31. ok
tobra. 

mi! 
Vsem jubilantom iskrene čestitke z najlepšimi želja- t 

Valjavci žice 
na izletu 
v Poreču 

V soboto in nedeljo, 26. in 27. septembra, smo valjavci žice iz 
dnine Klinar in njihovi svojci imeli dvodnevni sindikalni izlet 
v Poreč. Izlet nam je posredovala poslovalnica Kompas z Jese
nic, k i nam je organizirala tudi vso prehrano in prenočišče. 

Montaža venčne cevi na plavžu 

Prvi postanek smo imeli že 
v Medvodah, kjer nas je ča
kal zajtrk. Po zajtrku smo se 
odpeljali proti Postojni, kjer 
smo videli, kje bo potekala 
nova moderna avtocesta, k i je 
že v gradnji. Nato smo se 
ustavili v Kopru. Imeli smo 
eno uro postanka za ogled 
mesta in pristanišča. Po ogle
du smo se odpeljali proti Po-
reču, kamor smo prispeli oko
l i 12. ure. Takoj nato smo se 
odpeljali v Plavo Laguno, 
kjer smo se nastanili v no
vem modernem hotelu »Ga
leb«. Tam so nas razmestiii 
po sobah, k i so zelo lepo ure
jene, saj ima vsaka soba po 
dve postelji, balkon in kopal
nico. Ko smo se uredili, smo 
šli vsi skupaj na kosilo. 

Po kosilu smo se odpravili 
na plažo na kopanje, kajti 
vreme je~bilo zelo lepo. Tam 
se je lahko zabaval vsak po 
svoje, saj so bih na voljo 
motorni čolni, navadni čolni 
na vesla, po parku pa so se 
lahko vozili s kolesi, igrah na 
razne avtomate, kegljali — 
skratka, imajo za vsakega ne
kaj. 

Višek naših doživetij pa je 
bil, ko smo zagledali hitre 
motorne čolne Elanove tovar
ne iz Begunj. Fantje, ki so 
j ih vozili, so nam pokazali ne
kaj vratolomnih voženj po 
morski gladini. Ko pa so pri
stali ob pomolu in smo se 
j im približali, smo ugotovili, 
da so to predstavniki Elano-
vih izdelkov. Takoj so tudi 
ustregli naši prošnji, da nas 
popeljejo po morju. Najprej 
smo bi l i na vrsti bolj »korajž-
ni«, potem pa so se »skoraj-
žHe« še žene. Pustili pa so 
nas tudi za volan, da smo sa
mi krmarili pod njihovo kon
trolo. Čolni so zelo lepo izde
lani iz umetne mase in so ta
pecirani, imeli so pa štiri se

deže, poganjali pa so j ih 
Johnsonovi motorji, k i so tre
nutno najboljši v svetu. K o 
se tako voziš, imaš občutek 
kot bi se vozil po zraku. Vo
zili so nas ob obali, tako da 
smo lahko videli velik del 
obale, kjer je kljub jeseni še 
dosti turistov. Videli smo 
tudi »najlon« plažo v Vrsar-
ju in tudi njene obiskovalce. 
B i l i smo vsi zelo zadovoljni 
saj si takih voženj ne more 
privoščiti tudi bolj zahteven 
turist, zato se j im tudi javno 
zahvaljujemo. Nekdo je celo 
zakričal: »Zdaj sem pa Ameri-
kanec!« 

Zvečer smo se po večerji 
odpeljali v Poreč, stari del 
mesta in se zabavah, kakor s i 
je kdo želel. V poznih večer
nih urah smo se odpeljali na 
počitek. Drugi dan zjutraj 
smo po zajtrku odšli zopet 
na obalo, kjer so nas tovariši 
iz Elana zopet peljali z gh-
serjem in motornimi čolni v 
Fontano in nazaj. Potem smo 
se kopah in uživali še zadnje 
dni toplega sonca. 

Po kosilu smo se vrnili pro
t i domu. Na poti smo se še 
ustavili v škocjanskih jamah 
in si j ih ogledali. N i tako le
pa kot Postojnska jama, ven
dar je vredna ogleda. Ima ve
like dvorane, pa tudi velike 
globeli, tako da ti dih kar 
zastane, ko pogledaš v globi
no. Ustavili smo se še v Nak
lem, kjer smo napolnili naše 
lačne želodce. Po večerji pa 
nas je odpeljal prijazni Kom
pasov šofer Janko Mulej proti 
Jesenicam. 

V s i smo bi l i zadovoljni s 
takim izletom i n si j ih v bo
doče še želimo, saj se po na
pornem delu prileze kaj take
ga, da se lahko vsak sRrosti 
po svoje, saj si vsak član po
samezno ne bi mogel privo
ščiti takega izleta. 

Drago Primožič 

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



Jakob K l i n a r 

3 Revolucionarno 
delavsko gibanje 
na Jesenicah 
v letih 1935 — 1941 

Toda ti Westnovi udarci so 
delavcem začeli odpirati oči. 
Že oktobra 1932 so zahtevali 
novo kolektivno pogodbo. 
Uprava KID je sicer pristala 
na pogajanja, a j ih je znala 
spretno zavlačevati, da so se 
vlekla v nedogled. Šele marca 
1934, ko so delavci na po
budo komunistov ustavili 
stroje in zagrozili s stavko, 
je bila sklenjena nova kolek
tivna pogodba. Pri tej akciji 
je zrasel vpliv komunistov 
med delavci; krivulja tega 
vpliva se je vse bolj strmo 
dvigala, dokler se julija 1935 
ni manifestiral v generalni 
stavki javorniških in jeseni
ških železarjev. 

Da je lahko prišlo do stav
ke, je bilo treba prehoditi 
dolgo in naporno pot. Koliko 
poguma in vere je bilo treba, 
da so revolucionarji prema
govali malodušnost, mlač-
nost, brezbrižnost in politič
no nezrelost svojih sodelav
cev; kako dolgo je trajalo, 
preden je večina spoznala, 
da bodo samo z enot
nim, organiziranim nasto
pom zmagali v težkem boju 

ter si priborili svoje pravice. 
Vsa ta leta med prvo in 
drugo svetovno vojno so se 
morali jeseniški delavci ne
nehno boriti za svoje pra
vice, ves čas vztrajati v boju 
proti kapitalističnim podjet
nikom in protiljudskim reži
mom. V tem boju so kovali 
svojo enotnost, tu se je kre
pil njihov borbeni duh. Sla
bil i pa so ga ideološka raz
dvojenost, sindikalna razcep
ljenost in politika tistih, k i 
so delavsko gibanje izkori
ščali za dosego lastnih sebič
nih ciljev. Jasno, da so pod
jetniki te slabosti kar se da 
spretno izkoriščali in delav
ce prikrajšali za težko pri-
borjene pravice. Najhujši 
nasprotnik proletariata je 
bil glavni delničar K I D , kul-
turbundovec Avgust Westen. 
Leta 1935 se mu je zazdelo, 
da je prišel čas, ko lahko 
nekaznovano začne kršiti ko
maj sklenjeno kolektivno 
pogodbo. Najbolj zavedne 
delavce je začel premeščati 
na slabša delovna mesta, ne
kaj pa j ih je celo odpustil. 
Delavski zaupniki so zaman 
intervenirali, kajti podjetje 

j ih sploh n i več priznavalo. 
Delo v tovarni je lahko dobil 
le človek, k i so ga priporo
čile režimske organizacije 
ali posamezniki. Na ta način 
so se otresli sinov in hčera 
tistih delavcev, k i so svoje 
moči sicer pustili v podjetju, 
a so ves čas neomahljivo 
stali v prvih vrstah borcev 
za delavske pravice. Kovi
narji so bili večinoma enotni 
in pripravljeni, da se upro 
nasilju in krivicam ne glede 
na to, kateri strokovni orga
nizaciji so pripadali. Toda 
kaj se je zgodilo? Predstav
niki podružnic teh strokov
nih organizacij niso bih niti 
sposobni niti niso imeli vo
lje za to, da bi vodih delav
ce v boju proti lastnikom 
podjetja, v katerih se je 
poosebilo vseh vrst zatiranje 
in brezpravje. 

Ivan Čelesnik, k i je pred
stavljal Savez metalnih rad-
nika Jugoslavije (SMRJ), Ti
ne Zupan iz Narodne stro
kovne zveze (NSZ) in Albin 
Gaser iz Jugoslovanske stro
kovne zveze (JSZ) so dušili 
borbenega duha svojih čla
nov in s tem, da so pasivno 

opazovali početje podjetja 
ter bi l i proti vsaki odločni^ 
borbi, posredno pomagali so
vražnikom delavskega raz
reda v njihovem prizadeva
nju za razvrednotenje pri-
borjenih pravic. 

Ker torej posredovanje pri 
vodstvu podjetja ni zaleglo 
in ker se vodstva strokovnih 
organizacij niso zmenila za 
brezobzirno teptanje delav
skih pravic, pač delavskim 
zaupnikom ni preostalo dru
gega, kakor da sami stopijo 
pred delavce ter j im razlože, 
kako in kaj. Res je, da od 
svojih strokovnih organizacij 
železarji niso mogli pričako
vati pomoči. Res pa je tudi, 
da so vodje strokovnih orga
nizacij v svojih ignorantskih 
stališčih prezrli pomembno 
dejstvo: mimo njih je zrasla 
v tem času mlada, toda spo
sobna osnovna organizacija 
Komunistične partije Jugosla
vije, sposobna prevzeti vo
dilno vlogo v boju delav
skega razreda za njegove 
pravice. 

To dvoje: borbena zavest 
kovinarjev na eni strani ter 
revolucionarna Part :ja na 
drugi strani je odločilo o 
boju proletariata. Kar za
deva obliko tega boja, ni 
bilo nobene izbire; preostala 
je le še stavka. Treba je bilo 
poiskati le še način, kako 
pripraviti in izvesti takšno 
akcijo, ko pa je bilo čisto 
jasno, da jo bosta podjetje 
in režim z vsemi silami in 
sredstvi skušala zdrobiti, 
strokovne organizacije pa 
bodo stale db strani. 

11. julija 1935, na večer 
pred stavko, je bilo vse pri-

Ledena pošast Grandes Jorassesa 
Janez Brojan - ml. PRVA LETNA PONOVITEV »MRTVAŠKEGA PRTA« 

Sonce, k i je posijalo skozi 
veje macesnov na šotor, nas 
je prebudilo iz lepega sna. 
Nedelja je. Ura kaže na pol 
deseto. Hitro skočimo po
konci in strpamo v nahrbt
nike še zadnje stvari. Ben
cinski kuhalnik že kuha go
laž. Ko se dobro okrepčamo, 
se z avtom odpeljemo iz do
line Vol Veni k predoru pod 
Mont Blancom in od tu na 
avtostop v Chamonbc. V 
Chamonixu še enkrat pogle
damo na barometer, k i nam 
da up na lepo vreme. O sne
žnih razmerah in tempera
turi na višini smo se poza
nimali že prej. Zobata želez
nica nas odpelje na Momte-
ser. Tu je izhodiščna točka 
za severno steno Grandes 
Jorasses in drugih vrhov okoli 
njega. Pot nam je znana, 
ker smo pred dvema letoma 
preplezali Walkerjev steber 
v severni steni Grandes Jo
rasses. Takrat še pomislil ni 
nobeden na Mrtvaški prt, k i 
je le kakih petsto metrov 
levo. Toda sedaj nas pot vodi 
tja. 

Linceul — imenovani Mr
tvaški prt, je bi l prvič pre
plezan konec januarja leta 
1968. Preplezala sta ga Rane 
Desmaison in Robert Fle-
maty v 14. dneh. Nato so 
istega leta v dneh od 27. do 
29. julija kot prvi poletni 
plezali Mrtvaški prt štirje 
češkoslovaški alpinisti. Ka
sneje ta smer ni bila več 
preplezana. Smer poteka 
prek ledenih resin, katerih 
naklonina je od 50—70 sto
pinj. Počasi stopamo med 
razpokama ledenika Meerde 
Glas. Po dveurni hoji se od
cepimo na ledenik Leschoux 
in dobro uro kasneje smo 
na bivaku Leschoux, kjer 
prenočimo. Megla nam ne da 
in ne da pogleda na severno 
steno. Končno jo veter spodd 
in vsi trije se zasitrmimo na 
strahotno strmino Mrtva
škega prta. Po obilni večerji 
se ob sedmi uri zvečer odpra
vimo spat, kajti zjutraj bo 
zgodaj treba vstati. 

Ponedeljek, 6. julija 
Urni kazalec kaže nekaj 

čez dve. Janko še vedno toži, 
kako ga bodi grlo, zato Zvo
ne poleg argo juhe skuha še 
vroč čaj z medom. Nekaj 
čez tretjo uro že gremo po 
ledeniku navzgor proti steni. 
Je še trda tema. Po dobri 
uri in pol hoda mimo razpok 
in serakov. pridemo do vsto
pa v steno. Tu se navežemo 
na vrv, vzamemo iz nahrbt
nikov vse potrebno, zaželimo 
drug drugemu srečno pot in 
Zvone se že poda v prve me
tre strmine. 

V vznožju stene vodita na
vzgor dva ledena slapova, 
sem ter tja prilepljena k 
steni. Ker je po njih nemo
goče in tudi prenevarno, se 
odločimo za desno skalno 
poč. Že v prvih metrih nam 
stena pokaže svoje zobe. 
Ledu in snega je veliko. Na 
skali je močan požled. Tako 
moramo imeti na nogah de
reze. Zvone pleza naprej, 
Janko je drugi, jaz pa zad
nji.. Meter za metrom s te
žavo premagujemo, kajti na-. 
hrbtniki so zelo težki. Pri
bližno ob enih dosežemo vrh 

ledenih slapov, kjer presto
pimo v led. Zvone seka sto
pinjo za stopinjo. Na vsak 
meter in pol mora zabiti po 
en ledeni klin. Strmina je 
obupna, čist vodni led strm 
70 stopinj. To je teže kot v 
kopni skali šesta stopnja. 
Venomer stojim le na koni
cah derez. Nikjer ni dobrega 
varovališča. Prsti na nogah 
so nam otrpli, kajti jermena 
na derezah moramo imeti 
močno stisnjene. Smo v spod
njem lijaku prta. Sonce je 
zgornji del Mrtvaškega prta 
močno ogrelo, zato je tu ve
lika nevarnost padajočega 
kamenja in ledu. Plezamo 
tako, da sta vedno dva na 
stojišču, eden pa pleza na
prej. Ko sta Janko in Zvone 
skupaj na stojišču, je Janku 
nenadoma iz roke smuknil 
cepin in odletel po ledeni 
strmini v prepad. Tako mu 
ostane le ledno kladivo. 
Okrog sedmih zvečer priple
zamo na vrh lijaka. Tu se 
smer obrne nekoliko v levo. 
Žvonetu pride to kar malo 
prav, kajti on je levičar in 

pravljeno in dogovorjeno. 
Nad revolucionarje se je zgr
nila strašna odgovornost: 
natanko so se zavedali, kak
šne sile si bodo naslednjega 
dne stale nasproti. 

Delodajalci so najhuje kr
šili kolektivno pogodbo - v 
javorniških obratih. In ko je 
nočna izmena v teh obratih 
dne 12. julija 1935 ob 6. uri 
zjutraj dokončala svojo dni
no, so delavci ostali v tovar
ni. Skupaj s tovariši iz do
poldanske izmene, k i so 
pravkar prišli na delo, so 
ustavili stroje. Hkrati so 
žene in dekleta zastražile 
vhode v tovarno, da bi kak 
omahljivec ne zapustil delov
nega mesta oziroma se kak 
stavkokaz ah provokator ne 
vtihotapil v tovarno. 

Organizatorji so poskrbeli 
za takojšnjo legalizacijo 
stavke. Starešinstvo delav
skih zaupnikov je takoj ob
vestilo o začetku stavke vod
stvo podjetja, okrajno naoel-
stvo, inšpekcijo dela, delav
sko zbornico ter oblastnega 
tajnika Zveze metalurških 
delavcev Jugoslavije (SMRJ) 
tov. Franca Leskoška. Med 
tem so stavkujoči že formu
lirali svoje zahteve v osem-

Severna stena Grandes Jorasses z 

lahko seka stopinje z levo 
roko. Za naju pa je to malo 
nerodno. 

Dan se nagiba h koncu. 
Priplezamo ravno do male 
poličke v steni. Tu Zvone in 
Janko uredita prostor za bi
vak, jaz pa splezam raztezaj 
naprej, tako da bo jutri 
lažje. Tu šele vidim, kako 
težko je v tem ledu sekati 
stopinje Zvonetu, ker že tako 
komaj loviš ravnotežje. Me
ča na nogah me zelo bolijo 
in sem prav vesel, ko priple
zam do varovalnega klina. 
Tu se malo oddahnem, nato 
pa ob napeti vrvi spustim 
nazaj k njima. Po naši pre
soji, ko gledamo v globino 
in navzgor, mislimo, da smo 
približno na sredini, toda 
zelo se prevaramo, kajti za 
nami je komaj tretjina stene. 

Plinski kuhalnik je že pri
žgan. Kmalu je skuhan prvi 
obrok, to je mleko. Vsak 

Cano 
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skličejo vse delavce ter ji!h 
pozovejo na delo. Ti so se 
morala tej zahtevi ukloniti, 
kajti zakon jim je nalagal 
dolžnost, pomirjevalno vpli
vati na delavce. 

Preden pa so zaupniki skli
cali stavkujoče v obratu za 
tanko pločevino, so se dogo
vorili z najbolj zanesljivimi 
med njimi za skupno ri-
skantno akcijo. Ti najbolj 
odločni delavci so dobili na
logo, naj poziv zaupnikov, 
da se delavci vrnejo na delo, 
kar najbolj odločno zavrnejo. 
Igra je bila potrebna; ustva
riti je bilo treba namreč vi
dez, da zaupniki z vodstvom 
stavke nimajo nič skupnega. 
Celo nasprotno, da so proti 
njej. 

Improvizija se je posrečila. 
Vzkl iki , k i so bili sicer do
govorjeni, so razburili stav
kujoče in jih okrepili v od
ločnem sklepu, da ne odne
hajo. 

»Tudi vi držite s podjet
jem!« se. je razlegalo po 
obratu tanke pločevine. Le 
malokdo se je zavedal, kak
šno moralno oporo so pome
nil i ti vzkliki za zaupnike, 
ko so se znašli na pogajanjih 
s podjetjem. 

(Nadaljevanje) 

ises z »no smerjo vzpona in dvema bivakoma 

k 
b 
nI 

p i * se bolj prileze, kajti 
j * smo zadnjič zjutraj, ko 
si Jdšli iz bivaka, nato pa 
le k bombonček in poži- -
re )ranžade. Med tem ča
st ko se je zopet stopil 
1« n zavrela argo juha, 
si lase zmetali vse cunje, 
k< h je bilo v nahrbtniku, 

noč bo mrzla. Po do-
Požirkih juhe si sku-
še čaj. N i boljše stvari 

fe^veliko tople tekočine. 
prigriznemo še nekaj. 

"* in suhe salame, 
ki an tudi kar dobro tek-
nf i tem pa še sami ne 
°I Q 0 , da nas objame 
tr|£nia. Zlezemo v slonove 

(takoimehbvane spalne 
in počasi zaspimo. 

V#»er se prebujam in 
PVavam, ker me v eno 

TPrijemlje krč. To je vse 
"••Pora včerajšnjega dne. 
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Torek, 7. julij 

Prebudimo se ob pol pe
tih. Hitro si skuhamo čaj in 
argo juho. Ob petih že Zvone 
zasaja ostre zobe derez v 
led in naju zapušča. Zopet 
bo naporen dan. Ko Zvone 
pripleza do varovališča, gre 
Janko za njim. Med tem ča
som se razgledujem naokrog. 
Prelepi vrhovi so obsijani 
od prvih sončnih žarkov. Kar 
ne morem se nagledati, kako 
se narava zopet prebuja v 
novem dnevu. Iz te zamislje-
nosti me prebudi Jankov 
klic, da lahko pridem do 
njega. Že stopam po konicah 
derez kvišku, pri tem si po
magam s cepinom in led
nim kladivom. Ko priplezam 
do Janka in se pripnem na 
varovalni klin, • zopet osta
nem sam, kajti Janko gre 
naprej do Zvoneta. 

(Nadaljevanje) 

»Ah je sodobnik?« — »Ne.« 
»Ali je spadal med duhovni sret? Med mtrjstve-

nike, umetnike?« — »Ne.« 
»Evropejec?« — »Da.« 
»Politik?« — »Da.« 
»Ali je doživel svetovno vojno?« — »Ne.« 
»Je živel v srednjem veku?« — »Ne.« 
»V starem?« »Ne.« 
»V devetnajstem stoletju?« — »Da.« 
»Je Nemec?« — »Ne.« 
»Politik v devetnajstem stoletju? Nemec ni. Ita

lijan?« — »Ne.« 
»Ali je bil še kaj drugega kakor politik?« — »Da.« 
»Napoleon!« 
Veselo so mu zaploskali. 
Ko je Vlado ugibal, je zlasti spočetka zelo spret

no vpraševal, a do petnajstega vprašanja le ni uga
nil . Nejevoljen je hotel vedeti, koga so mu prav 
za prav dali, kajti vseh mogočih imen nima nihče v 
glavi. Fantje so se spogledovali, ali naj mu ga po-

^vedo ali ne. Miško se mu je zasmehljivo režal in se 
ojunačil: 

»Stawisky.« 
Rahla rdečica je spreletela gospodov obraz, mrko 

je pogledal študente in užaljeno vprašal: 
»Zakaj pa ravno tega?« 
»Vsakdo ima svojega patrona!« se je oglasil 

Mihajlo. Mož je bil časopisno načitan, vedel je za 
mnoge kitajske generale in mu zato evropski pusto
lovci niso ušli iz spomina. »Ne drži se tako kislo, 
če so te potuhtali,« mu je pihal na dušo. »Stawisky 
je bi l tič! Klobuk dol pied njim! Bog pomagaj, če 
mu je nazadnje spodletelo. O tebi ne bodo nikoli 
toliko pisali, pa če preplavaš morje iz Evrope v 
Ameriko.« 

Boško je zadovoljno goičal v svojem kotu. N i 
razumel, za kaj prav za prav gre, a vedel je, da so 
gospoda ugnali v kozji rog in to mu je godilo bolj, 
kakor če bi dobil cigareto. 
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Za jetniškim zidovjem je misel na drugi spol vse 

drugačna kakor v prostosti. Moškim postane žena 
simbol svobode in življenja. Njeno podobo si 
ustvarjajo po svoje, zapadajo mehkočutju ali pa se 

»Ne sili v prepire, ko veš, da nimaš živcev zanjef« 
Prenehali so z debato. Vlado je hodil po sobi in 

si požvižgoval neko plesno melodijo. Miško je pa 
potihem zasikal: 

»Na kmetih imajo občinske bike, v letoviščih pa 
takšne športnike. Naposled mora biti nekdo za to 
reč, saj pridejo ženske zavoljo tega tja. Vse skupaj 
bi nagnal na polje ali v tovarno.« 

»Ljubezen ni delo,« ga je zavračal Srečko. »Vsak 
ima svoje načelo.« 

Tudi Vlado je imel svojega. Erotičnih pustolov
ščin je bil neverjetno bogat. Skoraj vsak dan se 
je spomnil kakšne casanovovske dogodivščine. Neki 
popoldan je zaporedoma dobil več navadnih šahov
skih partij. To ga je spravilo v dobro voljo in se je 
na široko razgovoril o ženskih partijah, k i j ih je 
izgubljal in dobival. 

»Jaz vsaki naravnost povem,« je trdil, »da bom 
toliko časa navezan nanjo, dokler se mi bo zdela 
zadosti interesantna.« 

Prostodušno je priznal, da je pri večini žensk 
interesantnost kmalu prešla, največkrat že prve 
dni. V svojem pisanem življenju je pa srečal nekaj 
žena, ki so ga za delj časa navezale nase. 

»S kakšnimi babnicami si se ukvarjal?« je za
nimalo Mihajla. 

»S takimi, da j im vi nikdar ne pridete blizu.« 
»Vi menda sploh ne veste, kaj so globlja čustva, 

tisto lepo, kar ne doživi človek vsak dan,« ga je 
naskakoval Miško. 

»O, vem!« se je zoperstavljal gospod. »Imel sem 
precej enodnevnic, a nekaterih dam še zdaj ne 
morem pozabiti. Judite iz Varšave, Mafenke iz 
Prage!« 

»Ej, ti si pa od sile!« se je oglasil Mihajlo. 
»Naši fantje se ženijo po sosednjih vaseh, ti pa kar 
po državah!« 

Vlado se je z bogato Poljakinjo sestajal neko 
poletje vse mesece, dokler je bila ob morju. Zado
voljeval jo je v najbolj razbrzdanem uživanju. Izpo
drinil je vse tekmece, celo bogatega zaročenca. Ju-
dita je ljubila perverznosti in se je zaradi zanimi-

Tone 
Čufar 

j im naravna sla izprevrača v grobe kvante. Često-
krat slučajnemu tovarišu zaupajo stvari, k i bi j ih 
zunaj ne priznali niti prijateljem. V skupnem zaporu 
ne moreš kihniti, da ne bi vedeli drugi, ne pokaditi 
cigarete, ne použiti koščka kruha, ne ubiti uši. Tako 
stisnjeni slej ko prej odpro drug drugemu dušo in 
srce. 

Študenti so si med sabo že veliko zaupali. Neki 
večer, ko so po hodniku vpile ženske in je obupen 
jok vznemirjal jetnike, se je Miško na moč raznežil 
in razkril svojo zgodbo z Marjo. 

Spoznal jo je na cesti. B i l je brez dekleta, mučil 
se je s študijem, stradal je in lovil inštrukcije. Vse
ga je bil že sit. Ko je naletel na Marjo, je imel 
vsega dva kovača in obupno bodočnost. Odločil se 
je za skromno pustolovščino z neznanko. Nagovoril 
jo je, odšel z njo v predmestje in zvedel, da je od 
moža zapuščena, a ima otroka in tiho Kalvarijo 
mnogih mladih žena. Mišku se je prikupila bolj ko 
marsikatera kolegica. Spoprijateljila sta se in pogo
sto je bil pri njej. Nič si nista lagala, ona je še 
zmeraj hodila v mesto po »stranke«, on j i je tudi 
plačeval, kolikor je mogel. Vselej pa, kadar j i je 
plačal, sta skupaj potrošila denar. In če je prišel 
brez beliča, mu ni zaprla vrat, predala se mu je 
z enako slastjo in tudi pogostila ga je, če je le imela 
kaj v omari. 

»Odkar poznam Marjo, gledam na prostitutke 
bolj človeško,« je trdil. »Saj Eiso same krive, tudi 
te ne, k i so j ih nocoj privlekli" v arest.« 

Približal se je Vlado in govoril, da krivdo pre
soja vsak po svoje. S študenti se-je spustil v debato 
in je zatrjeval, da so včasih razmere samo izgovor 
za grešna početja ljudi. A tudi pojem greha je kaj 
čuden. Kakor ga kdo jemlje. 

»Meni se je primerilo — ne mislite, da se baham 
pred vami — da sem v desetih dneh osvojil dva
najst letoviščark. A l i naj me peče vest? Vse so bile 
zadovoljne, najbolj pa jaz. Kdo bi se smešil s 
krivdo!« -

Miško ga. je povprašal, če se je pri mami vadil 
osvajati žene. Vlado ga ni hotel prav razumeti in 
ko je slavist vstajal, da bi se bolj natančno pogo
vorila, ga je Srečko potegnil nazaj. 

vosti predala celo razmerju z neko damo. Denar j i 
ni pomenil nič. V Parizu si je dala operirati prsi za 
stotisoč frankov, da je bila bolj vabljiva. Ob morju 
ni ostala večno. Vlado se je o prvi priliki znašel v 
Varšavi, jo presenetil in doživel čudovito, nepozab
no srečanje, a bogataška družina ga ni sprejela v 
svoj krog. 

Jetnike je zanimalo, kako se je izteklo s Pra-
žanko. 

»Mafenko mi je iztaknil kolega,« je pravil Vlado 
z otožnim smehljajem. »Na potovanja sem zmeraj 
jemal prijatelja, dva sva se skupaj zabavala in si 
tudi pomagala iz stisk, če je bilo treba. Na Mafenko 
me je opozoril na nekem plesu, ko so jo klicali k 
telefonu. Srna, osemnajst let! Plesal sem z njo, se 
pobrigal za naslov in sestanke, naslednji večer je 
bila vsa moja. Žal nisem bil prvi.« 

»Seveda, biti povsod prvi, potem jih pa prepu
ščati cesti!« se je jezil Miško. 

A gospoda ni spravil iz ravnotežja. Na široko je 
govoril, kako je zahajal v hišo veleindustrijalca, se 
takorekoč zaročil, bil všeč staršem živahne edinke 
in si na lepem ustvaril zlato bodočnost. 

»Kaj pa potem delaš tukaj?« se je začudil Mihailo. 
»Namesto, da bi se preril do županskega stolčka, pa 
prideš pod mojo komando.« 

»Je že tako, če človeku ne da žiiica miru! S kole
gom sva iztaknila neke modistke, divjala z njimi v 
hotelu, bila v kinu in izpodkopala tla moji karijeri. 
Pomnim, da je bilo to konec tedna, v nedeljo b i 
moral dobiti Mafenko na nogometni tekmi, pa sem 
jo zaman iskal.« 

»Te je sparila?« 
»Pošteno! Spraševal sem zanjo po telefonu, a se 

je oglasila mama.« 
»Hudiča, pa menda nisi tudi stori zmešal glave!« 
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14. novembra letos bo preteklo 65 let, ko se je 
pri Markežu na Muro vi rodil naš delavski pisatelj 
Tone Cufar. Ob tej obletnici bomo objavili nekaj 
njegovih novel. 



V p l i v moderne tefinoiogife, raz i skav in delavske ter socialne 
s t rukture zaposlenih n a osebne dohodke n a J a p o n s k e m 

(Nadalj. s 3. str.) 
z učinkovitostjo in s tipično
stjo Japoncev. Pr i vsem tem 
se mi zdi, da je prav postop
na oslabitev te japonske edin
stvenosti cena, k i jo plačuje 
Japonska za njene vrhunske 
dosežke. To je rastoče razpa
danje očarljivih stvari tradi
cije z njenimi delikatnimi ar
hitekturami in praznovanji, 
klasičnim teatrom, svetom 
Geisha, edinstvenim hotelom 
japonskega stila, umetniškimi 
ženskimi nošami Azije, intim
nosti filozofskih vrtičkov, 
smislom za naravo in minlji
vost in ponos ter elegantno 
enostavnost. Tako izgublja ne 
samo Japonska, temveč tudi 
mi v Japonski nekaj njenih 
najdragocenejših mozaikov: 
Enkratnost njene kulture, 
njenega ustvarjanja, njenih 
oblik vedenja in njene lepote. 
To je ocena Japoncev za skok 
v leto 2000, v stoletje, za ka
terega je ameriški general 
Mac Arthur nekoč dejal, da 
bo veljalo Azijcem. 

Veliki uspehi japonskega 
gospodarstva, izjemni prodor 
izvoza, presenetljivi dosežki 
industrije, imajo v glavnem 
tri vzroke. Prvič je uporaba 
najnovejših naprav, strojev 
in delovnih postopkov, pove
zana z naj prikladne j šo zvr
stjo celotnega produktivnega 
toka, pri čemer izločijo od
večna gibanja materialov i n 
neproduktivnih delovnih po
stopkov. Drugi vzrok je nji
hovo raziskovanje in znanost. 
Številni visoko produktivni 
stroji in naprave - so nastali 
kot produkt medsebojnega 
dela univerzitetnih profesor
jev in industrijskih tehnikov. 
Uspešna podjetja vseh indu
strijskih vej, tudi japonska 
železnica, dajejo mnogo de
narja za ta znanstvena pro
učevanja. S tem zaposlujejo 
stotine akademsko izobraže
nih specialistov in j im omo
gočajo velikodušno opremlje
ne laboratorije, preizkusne 
prostore in raziskovalne cen
tre. Tretji vzrok japonskih 
gospodarskih uspehov počiva 
na delovni in socialni struk
turi, k i se delno res precej 
razlikuje od one na zapadu 
ali v socialističnem taboru 
dežel. Ta delovni in socialni 
sestav japonske družbe je ti
pičen in za Japonce v sploš
nem izredno zadovoljiv, saj 
se pozitivno odraža na uspeh 
in dosežke. Prav v tem sklo
pu moramo postopoma odgo
voriti na vprašanje os. dohod
kov oz. nagrajevanje za delo 
na Japonskem. 

Potroški vseh materialov in 
izraba delovne sile v proiz
vodnih obratih, ki odpadejo 
na delovno mesto, se v viši
ni komaj razlikujejo od onih 
v Z d i . Nemčiji, vendar njihov 
sestav je drugačen. To spet 
sledi iz japonskih tradicij, 
prenapetih sestavov obratov, 
starega in ustaljenega odnosa 
delavcev do firme in iz sploš
ne mentalitete. Tudi pri ve
likanih gospodarstva (združe
nje železarskih podjetij Nip-
pon Tokio 28 mil . ton jekla 

letno), k i se sestoje iz števil
nih velikih obratov, je ta tra
dicionalna delovna in socialna 
struktura ostala, kljub no
vejšim spremembam in dru
gim vplivom. Jedro obratov 
tvorijo stalno zaposleni, k i 
tvorijo okostje, k i prenaša te
lo podjetja in ga drži pokon
ci . Za izredne razmere pa na
jamejo začasno priložnostne 
delavce, k i j ih potem tudi ta
koj odpustijo. Stalno zapo
slenim pa praktično ne preti 
odpustitev. 

Vstopajo v obrate potem, 
'ko so dokončali šole oz. ab-
solvirali na univerzi, zapusti
jo pa podjetje pri 55 letni kot 
redni upokojenci. Obrat je za
nje bistveni del njihovega živ
ljenja. Ponosni so na firmo, 
občutijo kot, da so se tu ro
dili ter občutijo resnično ve
selje, ko opravijo njihovo de
lo najbolje in je zato njihovo 
podjetje v javnosti upošteva
no. To so zaposleni firm 
Sony, Hitachi, Ichikawajima, 
Tomy-Toy, k i nosijo na delov
nih haljah oznake firm v be
lem, sivem, modrem, olivno-
zelenem ali oranžnem. Nered
ko zapojejo ti ljudje tudi 
himno njihovega podjetja. 

T i stalno zaposleni žive v 
tej obratni družini v točno 
določeni zasedbi. Stoje na 
mestih, k i j ih določajo šolska 
izobrazba, njihova starost ter 
staž v podjetju. Konkurenca 
za ta mesta je veliko manjša 
kot pri nas na Jesenicah ali 
v zapadnem svetu, enako drži 
za medsebojne intrige in trde 
komolce. Kot nasprotje temu 
je široko razpredena osebna 
odgovornost. Vendar ni po
trebno nobenemu, da bi ga 
tako skritizirali zaradi napak, 
da bi izgubil obraz. 

Temu občutku družinske at
mosfere, k i pogojuje visoko 
delovno moralo pa ustreza na 
strani podjetnikov zelo globo
ko usidrana socialna odgovor
nost. Ta očetovski odnos z 
obojestranskim občutkom po
vezanosti lahko srečamo na 
Japonskem pri vseh vrstah 
podjetij. 

Razlika med velikimi in 
malimi podjetji na tem po
dročju je le ta, da so večja 
podjetja bolj produktivna in 
uspešna in tako lahko izpla
čujejo višje OD in dajejo več 
nagradnih OD ter bolj vse
stransko socialno oskrblje
nost. 

Posledica tega je, da so ve
lika podjetja za mladega člo
veka z velikimi pričakovanji 
bolj privlačna. Manjša pod
jetja najmočneje občutijo po
manjkanje po delovni sili . K 
stalno zaposlenim pa prište
vamo jasno še žene v admini
straciji, prodaji in proizvod
nji. 

Pr i množici mladih deklet, 
k i so -zaposlene v veleblagov
nicah ali v elektro-, optični 
ali tekstilni industriji, nor
malno Japonci predpostavlja
jo, da te do konca dvajsetih 
let sklenejo zakon in večino
ma odidejo v gospodinjstvo. 
Če bi na Jesenicah imeli mla-. 
di možje cca 30—40.000 din 

več zaslužka, bi bilo to enako 
potrebno, vendar to zahteva 
drugačno ^vrednotenje gospo
dinjstva in vzgoje otrok pri 
nas. V prostem času pa pri
rejajo podjetja dopolnjevalne 
in izpopolnjevalne tečaje z 
dobrimi, strokovnimi učnimi 
močmi. Tečaji obsegajo take-
smeri kot so aranžiran je 
cvetja, ceremoniala čajank, 
poezije in grafike, kuhanje, 
šivanje, fotografiranje; tečaje 
za prirodoslovne vede ter je
zikovne tečaje angleščine ter 
tudi visoke japonščine. Poleg 
tega obstojajo poleg splošnih 
športnih disciplin plavanja, 
gimnastike in tenisa še mož
nosti za basebal, judo in 
Kendo rvanje, stare japonske 
umetnosti rvanja. Nedavno 
pa obstojajo še športni pro
stori za priljubljen šport 
golf, k i ga predano goje tako 
direktorji kot natakarji, film
ski igralci, tekači, cesarski 
princ in ladjedelniški delavci. 

Skoraj vsa velika podjetja, 
tudi oblasti, imajo program 
graditve stanovanj in stano
vanjskih hiš. Tukaj plača po
ročen moški za stanovanje, k i 
bi na odprtem tržišču stalo 
250—300 mark (85.750—102.900 
din), samo 50 mark (17.150 
din). Vse te socialne zadeve 
pomenijo za prejemnika de
nar: čedno sobo za mlado de
kle, ceneno moderno stanova
nje za zakonce, ugodne mož
nosti za nakup življenjskih 
potreščin ter prostor zastonj 
za igranje golfa. Kaj pa iz
plačajo zaposlenim v obratih 
resnično? Kaj prejme v goto
vini? 

Odgovor se glasi: precej 
manj kot on porabi mesečno 
za vse izdatke. Bistvena pri 
zaslužkih stalno zaposlenih ni 
osnovna plača. Odločilni so 
dodatki, privilegiji, bonus 
(premije). Ta bonus, k i ga 
dobe tudi državni uradniki, 
je dejansko finančna pohvala 
zaposlenemu delavcu. Nor
malno prejemajo bonus dva
krat letno, vendar je v zad
njih letih to stalno poraščalo 
in ^trenutno dosegajo več 
mesečnih osnovnih zaslužkov. 
Bonus se giblje v odvisnosti 
od starosti, staža v podjetju 
ter ekonomskem položaju 
podjetja. Utegne pa biti še 
povečan z dodatki za posebne 
dejavnosti, za nevarnost, za 
družino in za drugo veleme
stno življenje. 

Zato naj navedemo dva 
primera: 

Tridesetletni delavec z de 
setletno izkušnjo v veliki lad-
jedilnici dobiva mesečni za
služek 490 mark (168.070 din). 
K temu bodo izplačali njemu 
polletno še bonus v višini 
petih mesečnih zaslužkov ih 
dobi tako polletno 11 meseč
nih zaslužkov oz. letno 22. 
Tako bo zaslužil letno približ
no 10.780 DM (3.697.54 din ali 
mesečno 308.130 din). 

V drugem primeru pa prej
me pravtako tridesetletnik z 
desetletno izkušnjo v elektro-
centrali mesečno 550 DM 
(188.650 din), to podjetje 
plačuje trenutno 11,8 meseč
nih plač kot bonus. Mesečni 

zaslužki so s tem praktično 
podvojeni na 1100 DM (377.300 
din). Vendar povsod bonus ni 
tako visok. V drugih obratih, 
v drugih industrijskih vejah, 
pade le na pet ah štiri me 
sečne plače. 

Kako gre trend plač, nam 
kažejo raziskave japonskega 
gospodarskega centra. Po teh 
je imela mestna štiričlanska 
družina, od katerih povpreč
no 1,5 dela leta 1962 mesečne 
dohodke pri 561 D M (192.423 
din). Pet let kasneje pa so 
bil i že 883 D M (302.869 din). 
V statističnem povprečju za
služi japonski industrijski 
delavec v eni uri petkrat to
liko kot kolega v Koreji, ven
dar še vedno petkrat manj 
kot kolega v ZDA. Vendar 
take številčne primerjave, 
obračunane ali na dolar ali 
marko ali dinar podajajo na
pačno sliko. 

Tisoč dolarjev, k i j ih prej
me delavec v ZDA mesečno, 
ustreza le po uradnem kurzu, 
vendar ne kupni moči plače 
3.700 DM. Logična je modrost, 
da moramo upoštevati cene: 
koliko stanejo življenjske po
trebščine, koliko gospodinj
stvo, koliko obleka ipd. Kaj 
je potrebno odšteti za storit
ve, koliko za toaleto in koliko 
za popravilo ure? Koliko za
hteva gospodinjska pomočni
ca, koliko nas stane obisk v 
lokalih, kinu, teatru in kako 
poceni je vožnja z železnico 
in taksijem? Vendar še celo 
po vsem tem ni slika pravil
na, ker je pomen številk spre-
sprejemljiv oziraje se na 
mentaliteto, navade, tradici
je, potrebe, želje in precej 
tudi, ko imamo sirom po sve
tu sprejemljiv pristop k stva
rem. 

Tako je npr. lasten prostor 
v okviru družinskega stano
vanja v Nemčiji precej više 
cenjen kot na Japonskem. Po 
drugi strani: če prebivamo v 
Ameriki ali na Japonskem v 
nekem enako renomiranem 
hotelu, je protivrednost v ser
visu, kulturi,'okrasu, vzdušju, 
udobnosti, k i jo dobimo z de
narjem na Japonskem, dosti 
višja kot v ZDA. Drži pa, da 
postanemo pozorni pri seda
njih življenjskih razmerah 
ter pogojih zaslužka še ta

krat, ko se v. stanovanjih 
ozremo za dosežki moderne 
tehnike. Japonski gospodar
ski center je testiral tipično 
prebivalstvo in sicer 15.000 
družin v mestih in na pode 
zelju. 

Izid proučevanj pokazuje 
naslednjo sliko v februarju 
1968 97% ima televizorje, 
72 % radio sprejemnike, 83 % 
šivalne stroje, 60 % fotokame-
re, 78 % hladilnike, 85 % pral
ne stroje, 76% električne 
ventilatorje, 24 % stereo gra
mofone. 

Tudi ta statistika kaže, ka
ko malo ima trušč okoli ma
lih zaslužkov Japoncev pove 
zave z resnico. Prav tako ka
že vpogled v socialno struk
turo podjetij najrazličnejših 
industrijskih vej, da je ja
ponski sestav podjetij oz. 
obratov z občutkom familiar-
nosti kolektiva (povezanosti 
ljudi ter medsebojne odvisno
sti pri delu) in z visoko de
lovno moralo velika aktiva 
japonske bilance uspehov v 
svetovnem gospodarstvu. Ta 
očetovski sistem z bonusom 
in dodatki je tudi vzrok, da 
je fluktuacija stalno zaposle
nih izredno majhna. Oskrba 
delavcev in delovni proces ne 
motijo s pogostim menjava
njem zaposlenih na delovnem 
mestu. Iskrena povezava za
poslenih s podjetji daje ja
ponski družbi močno in sta
bilno ozadje. 

šele v novejšem času za
znavajo oslabitev delnih po
dročij tega tradicionalnega 
sistema. Vzrok temu je po 
eni strani naraščajoče po
manjkanje delovne sile in 
drugič okrepljena pomemb
nost tehnološkega znanja ih 
sposobnosti. Oba vzroka pre 
puščata kvahficiranim delav
cem in specialistom možnost 
izbiranja, k i je bolj privlačna 
oz. nagrajena. Jasno, da se 
bo trend z razvojem in obdr-
žanjem dosedanjega razvoja 
gospodarstva bolj odrazil. To
da tudi to še ne pomeni prin-
cipielne spremembe sedanje 
ga — izredno učinkovitega —• 
sestava japonskega delovnega 
življenja. T 

dipl. oec. JAKOB MAVSAR 
SEP 

Na Blejski Dobravi je letos zrastel nov obrat Iskre iz Kranja, 
ki bo v končnem razvoju zaposloval čez 200 žensk 
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Se izplača dobro gospodariti 
V torek 29. septembra je 

bila redna seja sveta za 
družbeni plan in finance pri 
Skupščini občine Jesenice, na 
kateri so v prvi točki dnev
nega reda razpravljali o in
formaciji zakona o obveznem 
izločanju deda proračunske
ga dohodka v letu 1970 v po
sebno rezervo. Iz materiala, 
pripravljenega za sejo pov
zemamo: Značilnost za naše 
gospodarstvo so velike infla
cijske tendence, katerih re
alizacijo poskušamo čimbolj 
zmanjšati in s tem znižati 
inflacijo na tisto stopnjo, k i 
zagotavlja stabilnost gospo
darstva. Stopnja inflacije je 
med dragimi faktorja odvis
na tudi od višine dela na-' 
rodnega dohodka, k i se pora
bi za kritje splošnih družbe
nih potreb. (Inflacija je raz
vrednotenje denarja zaradi 
pretiranega izdajanja ban
kovcev brez pravega kritja, 
to je v nesorazmerju z bla
govnimi fondi — pripomba 
uredništva.) 

Z namenom, da b i čimbolj 
zmanjšali razloge za inflaci
jo je Skupščina SR Sloveni
je že lani izdala sklep in 
priporočila o politiki prora
čunske potrošnje družbeno 
političnih skupnosti i n o po
trošnji skladov samouprav
nih skupnosti, letos pa je z 
istim namenom zvezna skup
ščina izdala zakon o obvez
nem izločanju dela proračun
skih dohodkov v letu 1970 v 
posebno rezervo, k i se ne 
more koristiti pred koncem 
aprila 1971. 

Omeuitvi sta: 
1. vsa sredstva, k i bodo 

pritekla posameznim prora
čunom nad predvidevanji 
(planom) se izločijo in zbe
rejo kot posebna rezerva. 

2. č e je v proračunu za le
to 1970 planirano več dohod
kov, kot je znašala realizacija 

v letu 1969, povečana za 15 %, 
se od vseh doseženih dohod
kih v letu 1970 izvzame 3 % 
teh sredstev in se prav tako 
prenese kot posebna rezerva 
na ustrezen račun. 

Navzoči na seji so se stri
njali s težnjami zavreti in
flacijo, vendar se niso mogli 
strinjati s tem, da so v ne
katerih pokrajinah občane 
oproščene omejitve. Tako 
omenjena omejitev ne velja 
za proračune občan v Bosan
ski Krajini, k i so pretrpeli 
škodo zaradi potresa, v avto
nomni pokrajini Vojvodini, 
zaradi pretrpele škode, k i so 
jo povzročile poplave in za 
proračune v avtonomni po
krajini Kosovo. Če je težnja 
preprečiti inflacijo, potem bi 
moralo to veljati za vse. 
Prav tako ne bomo mogli 
zavreti inflacije, če bo mo
goče tako zbrani denar po
zneje uporabiti za karkoli. 

In kako je v naši občini? 
Ob koncu meseca septembra 

je občinski proračun le še 
0,43 % pod predvidevanji, ta
ko da lahko z zanesljivostjo 
trdimo, da bo letošnji prora
čun ob koncu leta 100% iz
polnjen. Sicer pa je letošnji 
proračun občine kar za 24 % 
višji od lanskoletnega, kar 
pa ni bilo doseženo z dvigom 
stopenj raznih prispevkov, 
ampak edinole s povečanjem 
dejavnosti, z dograditvijo 
novih obratov in trgovskih 
hiš ter z boljšim gospodar
jenjem. Tako" veliko poveča
nje letošnjega proračuna gre 
tudi na račun lanskoletne 
oprostitve železarne Jesenice 
plačila prispevka v višini 
830 000 novih dinarjev ter za
radi prenosa obveznosti na 
letos v višini 1000 000 i-ovih 
dinarjev. Zaradi vsega tega 
bomo morali od dohodkov 
proračuna občine Jesenice 
prenesti ob 100 % izpolnitvi 
proračuna v posebno rezervo 
okroglo 500 000 novih dinar
jev. 

Zaradi tega na torkovi seji 
sveta niso mogli sprostiti 5 % 
omejitve izdatkov proračuna 
občine. Ta velja še naprej 
razen za tiste koristnike, ka
terih osebni dohodki so od
visni od proračuna (uprava 
Skupščine občine, občinsko 
sodišče, sodnik za prekrške, 
občinsko javno pravobrani-
teljstvo, občinsko javno to
žilstvo, občinska konferenca 
SZDL, občinski odbor ZMS). 

Poleg nekaterih zemljiških 
zadev in vlog za pomoč ali 
oprostitev plačila prometne
ga davka so na torkovi seji 

ZAHODNA NEMČIJA. V 
zahodnonemških železarnah 

še sklenili pomagati sofinan
cirati ureditev smučišč in iz. 
gradnje žičnic v Kranjski 
gori. Za ureditev smučišč, 
predvsem tudi potrebnih 
prog za smučarska tekmova
nja so namenili 100 000 no
vih dinarjev, prav toliko pa 
so odobrili Turističnemu dru
štvu tudi kredita. 

Poleg tega so 100 000 novih 
dinarjev kredita odobrili tu
di hotelskemu podjetju Go
renj ka — enoti Žičnica za 
dograditev nove žičnice z V i -
tranca proti Podkorenu. 

T. L . •! 

se naglo širi gradnja naprav 
za kontinuirno vlivanje jekla. 
Situacija v zadnjih letih se je 
v milijonih odlitih ton spre
minjala takole: 

leta 1964 
količina 1,4 

1965 
2,1 

1966 
2,4 

1967 
3,8 

1968 
5,3 

1969 
7,4 

Zahodnonemške železarne Torej je bilo na kontinuirnih 
so proizvedle leta 1969 45,3 napravah odlito 16 % celotne 
milijona ton surovega jekla. količine. 

V e č p o l i t i č n o idejnega dela v organizacije S Z D L 
Preteklo sredo, 23. septembra, je predsednik občinske konfe 
renče SZDL Berti B R U N sklical redno sejo predsedstva. Na 
seji so obravnavali predlog programa dela občinske konferen
ce SZDL in njenih organov za obdobje september — decem
ber in govorili o delu koordinacijskega odbora za narodno 
obrambo. 

V sprejetem programu 
predvidevajo do konca leta še 
dve seji občinske konference 
SZDL na katerih bodo poleg 
pregleda dela in programa de
la, obravnavali tudi vpraša
nje splošne obrambne vzgoje 
oziroma splošnega ljudskega 
odpora, uskladili pravila ObK 
SZDL s statutom SZDL Slo
venije in dokumentom 
»SZDL danes«, 'analizirali de
javnost in nadaljnji razvoj 
krajevnih skupnosti ter govo
r i l i o pripravah na volilne 
konference krajevnih organi

zacij SZDL in novega sestava 
občinske konference. Bodoča 
občinska vodstva SZDL naj bi 
bila sestavljena iz dela članov 
izvoljenih v krajevnih organi
zacijah in dela članov iz de
lovnih organizacij in društev. 
Občinsko vodstvo naj bi ime
lo stalni in nestalni del čla
nov. Nestalni del naj bi se 
menjal predvsem glede na 
obravnavano vsebino na se
jah konference. 

Drugi del sprejetega pro
grama vsebuje vprašanja, k i 
naj bi j ih še do konca leta 

obravnavalo predsedstvo. Po
leg že omenjenih vprašanj, 
bodo govorili še: o uresniče
vanju stalnega evidentiranja 
kadrov, o uresničevanju po
moči in varstva ostarelih lju
di v občini, o pripravah na 
razpravo o sistemu invalid
skega in pokojninskega zava
rovanja, o vprašanjih formi
ranja kulturne skupnosti, o 
lokalnih informativnih sred
stvih (Radio Jesenice, žele-
zar. Glas) in o financiranju 
SZDL ter ostalih organizacij 
in društev. V sprejetem pro
gramu pa je zajeto tudi delo 
ostalih organov konference 
(odbori, sekcije) in posveti 
ter razgovori s predstavniki 
krajevnih organizacij SZDL. 

V program dela so vključi

l i tudi predavanje v oktobru 
ob 25-letnici organizacije 
združenih narodov, razgovor 
o nekaterih aktualnih gospo
darskih vprašanjih (gorenj
ska cesta), v razgovoru pa 
poudarili, da bo v program 
dela potrebno bolj trajno 
vključevati tudi idejno-poli-
tična vprašanja nadaljnjega 
razvoja in snovanja. 

Ker bodo o vseljudskem 
odporu in narodni obrambi 
govorili na eni prihodnjih sej, 
so omenjali le nekaj osnov
nih izhodišč za oblikovanje 
bodočega koordinacijskega 
odbora in osnov za izdelavo 
konkretnega programa dela. 
Ob koncu seje so obravnavali 
še nekatere vloge in tekoče 
zadeve. 

Ekonomika prevažanja 
surovin in materialov 
v železarski industriji 

(Nadaljevanje in konec) 
Pri tem pa je upoštevati, 

da je treba voditi vložek s 
trakovi prav v same plavže. 

Kar zadeva konkurence ce
ste in železnice, smo videli, 
in kot je ugotovljeno, da 
mora železnica biti zgrajena 
do vrat, do katerih se pre
važajo surovine in prav tako 
od vrat, od koder se odva
žajo končni izdelki. V Hre-
novioi (rudnem dvoru) in na 
Javorniku (delno) je to že, 
d očim je pri nas to za pod
ročje okrog plavžev, v Fuži
nah (na Savi) ter na Beli 
precej drugače od teoretične 
zamisli Mr. Worthingtona. 
Tu zaradi prostorne stiske 
ni neke zaokrožene dovolj 
velike skupne postaje za su
rovine vseh obratov. Po ome
njeni teoriji bi bilo naj

ceneje, da bi b i l v Fužinah • 
(na Savi) kolodvor recimo s 
približno deset tiri , na ka
tere bi dovažali in se tu tudi 
praznili vsi vozovi, surovine 
pa bi se teoretično na naj
cenejši način vodile v skla
dišča in obrate s trakovi ali 
po cestah. Ker pa nam pro
storna situacija tega ne do
voljuje, niti ni denarja, da 
bi to mogli vsaj za sedaj 
narediti, imamo pravzaprav 
namesto kolodvora tire ob 
in v obratih, kamor se suro
vine dostavljajo in od koder 
se izdelki odvažajo. To pa 
je pri sedaj obstoječih raz-
kladalnih napravah (žerjavi, 
dvigala, ročno) tudi naj
ceneje, saj bi bilo absurdno, 
samo zaradi teorije v Fuži
nah (na Savi) narediti velik 
kolodvor z zvračailnimi na
pravami, požiralnimi jaški 

itn., od katerih bi vodili 
staro železo pod žerjave, in
dijsko rudo na nasip ozi
roma v skladišče pri jeklar-
ni ipd., medtem ko bi bila 
oskrba vobratov s surovinami 
in vložkom še naprej ure
jena tako kot je danes. Zato 
je brez kakršnega koli izra
čuna prav gotovo ceneje po
staviti vagone surovin na 
tire k obstoječim skladiščem 
in j ih tam razložiti s tistimi 
napravami, k i so sedaj ure
jene za nadaljnji transport 
do mest uporabe. 

Če hočemo teorijo Mr. 
Worthingtona uveljaviti v 
praksi, bi morali istočasno z 
bodočimi razkladalnimi na
pravami, urediti tudi no-/e 
načine vodenja surovin do 
mest porabe. Zato pa je po
treben poseben študij. Vse
kakor bi se to splačalo za 

največjega porabnika jeklar-
no in verjetno še za šamo-
tarno, k i pa bi morala, od-
nosno je pri prvi potrebno, 
pri drugi pa bi bilo zaželjeno 
proizvajati veliko več kot 
danes. 

Kar zadeva cest in želez
nice, pri notranjem prometu, 
je po izračunih Mr. Work 
hingtona jasno, da je potre
ben prehod na cestni promet 
povsod tam, kjer normalni 
tir ni potreben za razklada
nje surovin in nakladanje 
izdelkov. Pri tem gre pri nas 
za prevoze odpadkov, uga-
ska, odpadne centrale, pe
skov do in od livarne, elek
tričnih motorjev, raznih na
domestnih delov, opeke, sta
rega železa, k i nastaja v 
obratih in se ga ne da na
kladati direktno v »mulde«, 
izdelkov kamnoloma in apne-
nice, elektrod, ferolegur, po
tresnega materiala ipd. 

Ker ta čas v Železarni, ra
zen manipulativnih tirov in 
tirov za popravljanje voz ter 
strojev, ni tira, kjer se su
rovine ne b i razkladale ali 

izdelki nakladali, za to n i 
mogoče predlagati kakega 
tira normalne širine v korist 
cestnega prometa. 

Za ozkotirni promet pa je 
potrebno, da se ukine v ce
loti, in to naenkrat v čim 
krajšem obdobju. Postopno 
preusmerjanje na cesto, p r i 
tem pa ne ukinjati osnovna 
sredstva ozkega tira, nam 
transport draži. Je pa pri 
tem predhodno izdelati eko
nomsko analizo, k i naj po
kaže v kakšnem času se bo 
cesta, z vloženim kapitalom 
za osnovna sredstva izplača
la, nasproti sedaj obstoječim, 
stroškom za transport po 
ozkem tiru. 

Dokler pa ozki tir obstoji, 
je obstoječe stroje čimbolje 
izkoristiti, ker bi bilo ne
racionalno j^evažati po cesti 
tisto, kar bi lahko prepe
ljale ozkotirne lokomotive, 
ki še morajo obratovati za
radi dovoza vložka v jeklar-
no in zaradi drugih naprav 
(Javornik — ugasek, žlindra, 
žerjav, odvoz svinj ipd.). 
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Ob 25-letnici 
Združenih narodov 

Letos v oktobru, bo ves miroljubni svet proslavljal 25-let-
nico Združenih narodov. Jubilejna letnica se bo praznovala 
pod geslom MIR, PRAVIČNOST IN N A P R E D E K . V letošnjem 
letu naj bi v smislu resolucije, sprejete na X X I V . zasedanju 
generalne skupščine OZN novembra lani, vse članice Združen-
nih narodov vložile največje napore, da bi letošnje leto pome
nilo začetek dobe miru. Torej ne gre za formalne priložnost
ne manifestacije, kar so na omenjeni skupščini podpirale ve
like sile, ampak za delovni značaj proslave, kar podpirajo vse 
neuvrščene in večina drugih držav. To pomeni, da naj bi bile 
vse sile usmerjene na reševanje najbolj aktualnih mednarod
nih problemov in krepitev vloge in predvsem učinkovitosti 
Združenih narodov. Zvestobo tem principom, je potrdila tudi 
tretja konferenca neangažiranih držav v Lusaki, na kateri so 
bili navzoči predstavniki tretjine človeštva in polovica vseh 
članic Združenih narodov. Neuvrščeni so tudi v Lusaki potrdi
l i , da je vse njihovo delovanje za nove odnose v svetu, k i naj 
zagotove svoboden in enakopraven razvoj vseh narodov vse
bina tistega, kar imajo Združeni narodi za svojo poglavitno 
nalogo. 

Dogodki v svetu pa gredo svojo pot. V nekaj naših prihod
njih številkah bomo ob tem jubileju objavili nagrajene spise 
učencev lanskega osmega razreda osnovne šole Tone Čufar z 
Jesenic, kako mladi ljudje gledajo na današnji svet in svetov
ne dogodke. Ob tem moramo poudariti, da na tej šoli že več 
let uspešno deluje mladinski klub OZN in da so od 13 na
grad, kolikor j ih je podelilo durstvo Združenih narodov v 
Ljubljani za spise, kar sedem odšlo na jeseniško osnovno šo
lo Tone Čufar. Danes objavljamo enega od teh spisov. 

Naš globus 
Mrak se je spuščal na zemljo, gore so odete v sivo meglo. 

Sama sedim v sobi, gledam in premišljujem. Obzorje mojega 
pogleda ni veliko: dva okna, štiri stene in miza. Pred menoj je 
globus. Roko sem naslonila na njegovo ogrodje, s prstom pa 
sem ga nehote zavrtela. Zaškripalo je v njegovih tečajih. Za
gledala sem se v črte poldnevnikov in vzporednikov. Zemlje
pisna širina, dolžina, severna, južna, vzhodna, zahodna. To me 
spominja na zemljepis v 6. razredu in strah do predmeta, k i 
sem se ga sicer veselila. Veselila sem se predvsem potovanja 
po tujih, neznanih deželah, po svetu. 

Gledam v to nagnjeno kroglo in premišljujem, kako je 
majhna. Ali je res taka, tako majhna, tako polna vode? Po
samezni kontinenti kot otočki, v katere pljuskajo valovi sve
tovnih morij ter ločujejo in obenem povezujejo kontinente 
in ljudi na njih. 

Prepričana sem da našo Zemljo prav tako vidijo astronavti, 
k i jo opazujejo iz vesolja. Mislim na junake, k i se dvigajo v 
vesolje in so že napravili prve korake na luni. 

Tu se misel ustavi. Ne morem naprej, premišljujem in tuh
tam, odgovora ne najdem. Pogled in misli se mi ustavijo na 
globusu pred menoj. Gledam tisto malo zemlje pod ekvator
jem, kamor so prodirali raziskovalci, vojaki, duhovniki, misi
jonarji, trgovci pred sto in več leti. Desetletja so bih tam. Za 
njimi pa je ostala le smrt, sovraštvo, žalost in beda. 

. Živimo v času, ko njihovim obljubam ti ljudje ne verjamejo 
več. Ničesar j im niso dali. Na njihov račun pa so sami tako 
obogateli, da se danes lahko odpravljajo na druge planete. 
Nikdar ne bodo mogli pisati ali opisati vsega zla, k i so ga lju-
ljude povzročili ljudem na tej zemlji. Razlike so nastale in se 
še večajo. Na eni strani džungle nebotičnikov, asfalta, razkoš
ja, na drugi strani pa še prave džungle v katere še ni stopil 
človek in milijoni ljudi, k i umirajo od lakote. Vsi otroci na 
svetu bi po mojem imeli dovolj, če bi imeli hrano, k i jo v 
ZDA konzervirajo za pse bogatašev. Življenja milijonov otrok 
nekje na naši Zemlji še v naravnih jamah, ne bi mogli primer
jati z življenjem psov, k i j ih njihovi gospodarji negujejo na 
pernicah. 

Tehnika je povezala svet in zbližala ljudi. Vsemogoče sliši
mo po radiu in vidimo po televiziji. Premalo pa storimo, da b i 
ljudem pomagali. Milijone diplomatov, tisoče in tisoče kon
gresov, sestankov, sej, obiskov, obljub. Milijarde izrečenih be
sed. Položaj pa je vedno slabši. Na eni strani vse več boga
tih, na drugi strani pa j ih vsako leto več umre od lakote. Kdaj 
bomo prišli od besed k dejanjem? Dejanja pa naj bodo po
moč v hrani, obleki, zdravilih ne pa v vojnah, sovraštvu in 
trpljenju. Kam bodo letos dali milijone ton pšenice v Severni 
Ameriki, ko jo milijone lačnih ne bo moglo kupiti? Vrgli jo 
bodo v morje, lačni pa bodo umrli in naš globus bomo mi, 
mladi, vrteli naprej in napravili vse, da bi razširili socialistič
ni humanizem na vse kontinente. Vztrajali bomo in delali ta
ko dolgo, dokler na svetu ne bo odpravljen lažni humanizem 
ljudi, k i govorijo eno, delajo pa drugo. 

Stemnilo se je. Iz razmišljanja so me predramile luči, k i 
SO zagorele na cesti. Vključila sem televizor. Pred menoj so 

. se razgrnile dežele sveta v razhčnih podobah. 
Koliko žrtev je že padlo za svobodo, mir in srečno življe

nje? Koliko žrtev bo Se treba, da bo svet tak, kakršnega si 
želimo? •• Jana Urbane 

Pokl i cne o d l o č i t v e mla 
dih so v r a z k o r a k u 

s potrebami 
Sredi septembra je bila v Kranju seja skupščine komunalne 
skupnosti za zaposlovanje, na kateri so najprej izvolili organe 
skupščine. Ugotovili so, da je bilo v skupščino izvoljenih 13 
novih članov, pet članov je bilo izvoljenih na nadomestnih vo
litvah, devetim članom pa traja mandat še dve leti. Kaže, da 
bo skupščina v novi mandatni dobi bolj dinamična kot je bila 
v prejšnjem sestavu. 

Za novega predsednika 
skupščine KSZ so izvolili Mir
ka Kovača, vodja kadrovske
ga oddelka škof : ^'"ške pre
dilnice, za njegovega namest
nika pa Staneta Božiča. Za
tem so izvolili še sedemčlan
ski izvršni odbor, Viktorja 
Bruna pa za člana republiške 
skupščine za zapisovanje. 

Na podlagi predhodno po
sredovane informacije o sta
nju zaposlenosti in nezaposle
nosti, vključevanju letošnje 
generacije v poklice in nadalj
nje šolanje ter finančnem sta-, 
nju zavoda, se je razvila ži
vahna razprava. Podatki kaže
jo, da v petih gorenjskih obči
nah živi 153.600 prebivalcev in 
da je zaposlenih 64.400 oseb. 
Na območju jeseniške občine 
je zaposlenih 43,3 % prebival
cev, od tega že 31,5% žensk, 
kar kaže, da se je stopnja za
poslenosti ženskega prebival
stva precej popravila. Toda 
še vedno so Jesenice na zad
njem mestu, če vemo, da je 
stopnja zaposlenosti žensk: v 
Kranju 49,3%, v Radovljici 
50,4%, v škof j i Loki 48,9 in 
v Tržiču 55,1 %. 

Učencev v gospodarstvu je 
2.730. Industrija zaposluje 
58,7 %, trgovina, gostinstvo in 
turizem 83, kmetijstvo (zelo 
skromno ali ugodno?) 23, go
zdarstvo 1,8 in negospodar
stvo 11,8 % vseh zaposlenih. 
Iz teh podatkov lahko ugoto
vimo, da je gospodarska 
struktura Gorenjske zelo he-
terogena. 

Delovne organizacije so v 
začetku leta planirale potrebe 
za 5.273 novih delavcev. V pr
vem polletju pa so te potre
be narasle že na 7.272 delav
cev, kot posledica visoke 
stopnje fluktuacije, ki je do
segla število 3.074 delavcev. 
Največjo postavko (36,7 %) 
predstavlja samovoljna zapu
stitev dela. Glede na struktu
ro in stopnjo strokovne izo
brazbe oz. usposobljenosti 
nam podatki odkrivajo, da 
je Gorenjska za leto 1970 iz
kazala naslednje potrebe: 
260 kadrov z visoko izobraz
bo, 162 z višjo in 542 s sred
njo izobrazbo, 1563 kadrov s 
poklicno šolo ter 2.746 ne
usposobljenih delavcev, torej 
skupaj 5.273 delavcev. 

Od 7272 prijavljenih potreb 
so se te potrebe pokrile le s 
5.723 delavci. Ker gorenjska 
regija po naravnem prirastku 
še zdaleč ne pokriva izkazane 
potrebe, se deficitarnost de
lovne sile pokriva z delavci 
iz drugih republik. Ta vir pa 
počasi usiha zaradi vidnega 
gospodarskega razvoja neraz
vitih območij v državi ali 
odhoda na delo v tujino. 

V prvem polletju 1970 se 
je s posredovanjem zavoda 
za zaposlovanje v tujini zapo
slilo 197 delavcev. 

Na Gorenjskem je le 665 
oseb začasno nezaposlenih in 
od tega 32,4 % z omejeno spo
sobnostjo, ki dejansko pred
stavljajo jedro problema ne
zaposlenosti. 

Osnovnošolsko obveznost je 
v šolskem letu 1969/70 zaklju
čilo na Gorenjskem 2.757 
učencev in učenk, od tega v 
8. razredu 1.743 ali 632% 
učencev in učenk. Ti podatki 
kažejo na razmeroma velik 
osip in hkrati na pereč pro
blem učencev z nedokončano 
osnovno šolo. 

Zanimive so poklicne name
re te generacije. Največ se 
j ih je odločilo in sicer 621 za 
uk in poklicne šole, v tehni
ško 221, gimnazijo 213 itd. 
Neodločenih pa je ostalo 275 
učencev in učenk. Kar 621 
učencev se je odločilo, da eno 
leto podaljšajo osnovnošolsko 
obveznost in »plačajo« davek 
za svojo verjetno nezadostno 
prizadevnost. 

V razpravi so zlasti pouda
r i l i problem, k i ga kaže poda
tek, da je na Gorenjskem 
ostalo prostih skoraj 300 uč
nih mest in to večina za ko
vinske poklice. Kaže, da se 
v delovnih organizacijah ne 
zavedajo bumeranga, ki j ih 
bo udaril v bližnji prihodno
sti, ko ne bo ustreznega ka
dra, zlasti za vzdrževanje pro
izvodnih naprav. Ta neres-
nost je očitna v tem, ko služ

ba za poklicno usmerjanje 
ugotavlja, da premalo gospo
darskih organizacij javlja svo
je potrebe po učencih šele te
daj, ko je šolsko leto že pri 
kraju. 

Iz finančnega poročila je 
razvidno, da so finančni na
črt za prvo polletje 1970 rea
lizirali z 49 %. Za materialne 
stroške in amortizacijo so po
rabili 74.01838 din, za priprav
ljanje delavcev za zaposlitev 
160.913 din, za gmotno pomoč 
nezaposlenim 197.970 din, ne
porabljenih sredstev na tem 
skladu pa je ostalo 646.591 
din. 

Zavod je gospodarno trosil 
namenska sredstva, kar kaže
jo podatki, da so za delo za
voda porabili 3,60% manj, 
kot je bilo s finančnim načr
tom predvideno, 1,48% manj 
za gmotno preskrbo in 4,7 % 
manj za bančno provizijo in 
druge stroške plačilnega pro
meta. 

Na predložene operativne 
programe dela posameznih 
služb zavoda niso imeli bi
stvenih pripomb. Izvršnemu 
odboru skupščine so poverili, 
da pripombe in misli, ki so 
bile nakazane v razpravi v 
polletnem poročilu, vskladi in 
dopolni ter po potrebi vključi 
v posamezne programe dela 
služb zavoda ter o tem poro
ča na prihodnji seji skup
ščine. 

Na seji so bili člani sezna
njeni še s sklepi seje zadnje
ga sklica in o njihovi realiza
ciji ter nekaterimi drugimi 
informacijami glede vloge ne
katerih podjetij za odobritev 
posojila, ki ga potrebujejo za 
priučevanje delavcev zaradi 
zaposlitve. 

Kaže, da se na področju za
poslovanja in kadrovske poli
tike kažejo precej resi.l :a pe
reči problemi, k i že danes 
pritiskajo Gorenjsko. -rn 

Stanovalci na T o m š i č e v i 
s p r a š u j e j o 

Včeraj je minilo natanko 
dva meseca, odkar je bil do
grajen drugi del ceste Tone
ta Tomšiča. Izvajalci del, k i 
so imeli neprimerno lažje de
lo kot na prvem odseku, so 
svoje naloge opravili do ob
činskega praznika — 1. av
gusta. Zadnje dni so delali 
po ves dan, da je bila cesta 
nared do tega dne. Manjkalo 
je le nekaj zaščitnih ograj in 
manjša zemeljska dela, kar 
pa je bilo v glavnem zaklju
čeno že v avgustu in delno v 
septembru. 

Prebivalci tega območja so 
bili pridobitve zelo veseli, 
saj so dobili lepo asfaltirano 
cesto s sodobnimi cestnimi 
svetilkami. Toda izgleda, da 
so nove cestne svetilke le za 
okras cesti, saj razen krajši 
čas poskusno, doslej še niso 
zagorele. Prebivalci na tem 
območju se upravičeno spra
šujejo po vzrokih, zakaj po 
dveh mesecih cestne svetilke 
še ne služijo svojemu name
nu, čeprav j ih je potrebno 
samo prižgati. 

Vrtec na Savi je mnoeo premajhen, da m lahko sprejel vse 
otroke v varstvo 



Načelno soglasje predsedstva Zveze kulturno pro
svetnih organizacij občine Jesenice, da se v okviru zve
ze ustanovi kulturno umetniški klub Tone Cufar, po
meni veliko podporo predlagateljem za osnovanje tega 
kluba. Klub želi v svoje vrste povezati vse umetniške 
in kulturne ustvarjalce gornje Gorenjske in domačine, 
k i živijo izven Jesenic ter kulturno umetniške ustvar
jalce našega porekla živečih onstran Karavank. K so
delovanju pa je pot odprta vsem, ki želijo sodelovati v 
kulturno prosvetnem snovanju in ustvarjanju. Združe
ni literati, glasbeniki, likovniki in drugi kulturno pro
svetni delavci, k i j ih na tem območju ni malo, se bo
do po svoji programski zasnovi poskušali čimbolj uve-
ski zasnovi je poleg aktivnega ustvarjanja umetniških 
Ijaviti tudi kot kulturno-umetniški in estetski ustvarjal
ci in oblikovalci na tem območju. V njihovi program-
vrednot, k i j ih bodo v različnih oblikah posredovali tu
di občinstvu, zamišljena tudi pomoč mladim ustvarjal
cem po šolah in delovnih organizacijah, prirejanje kul-
turnoumetniških večerov in srečanj z raznimi literati 
in drugimi umetniškimi ustvarjalci ter razvijanje tradi
cij naprednega delavskega gibanja in NOB. Seveda pri 
tem svojem delu računajo na pomoč vseh kulturnih 
društev in ustanov na našem območju. 

Že v obdobju priprav na osnovanje kluba je priprav
ljalni odbor, k i ga sestavljajo prof. Jože šifrer, Jaka 
Torkar, Miha Klinar, Cvetko Zagorski in Joža Vari, iz
vedel in načel nekaj pomembnih del, k i bodo v bodoče 
sestavljali program dela kluba. Med najbolj pomembna 
dela sodi prav gotovo priloga železarja, k i je izšla 31. 
julija to je za občinski praznik pod imenom LISTI. 
V tej prvi številki se je predstavilo kar devet literar
nih ustvarjalcev, za ilustracije pa so bila porabljena 
likovna dela slikarja in kiparja Jaka Torkarja. že v 
prvi številki so izdajatelji napovedali, da naj bi literar
na priloga s svojo vsebino zasledovala predvsem huma
nistične vrednote v naši kulturi in prispevala tudi k 
estetsko-humanistični vzgoji in osveščanju delovnih lju
di. Literarna priloga naj bi prikazovala umetniško tvor
nost tako tistih, k i se poklicno, kakor tistih, k i se ama
tersko ukvarjajo z literaturo, likovno, glasbeno ali dru
go umetniško dejavnostjo njj tem območju. Literarna 
priloga pa naj bi prispevala svoj "delež tudi borbi proti 
vsakodnevnemu kiču in plaži ter proti vsem mogočim 
ekstremnim modernizmom, k i s socialistično etiko in 
humanizmom nimajo nič skupnega. Pri zasledovanju 
teh ciljev bodo klub vodila estetska in idejna merila 
socialistične kulturne politike. Drug prispevek kluba, 
ki je tudi že v delu, je prva knjižica njihove literarne 
edicije, k i naj bi trikrat do štirikrat letno izhajala in 
bila namenjena predvsem doraščajoči mladini. Trenut
no je v tisku novela Toneta Cufarja Tovarna, k i naj bi 
izšla do 14. novembra, to je do njegove 65-letnice roj
stva. Poleg novele bo objavljen tudi njegov življenjepis, 
ki ga je pripravil literat in publicist Cvetko Zagorski. 
Ilustracije k noveli pa pripravlja akademski slikar Ja
ka Torkar.. Publikacija bo tiskana v žepnem formatu in 
naj bi bila po ceni dostopna vsej doraščajoči mladini. 

Vsa ta prizadevanja pripravljenega odbora kluba je 
doslej poleg predsedstva Zveze. kulturno prosvetnih or
ganizacij občine, podprlo tudi predsedstvo občinske 
konference SZDL in občinsko vodstvo Zveze združenj 
borcev NOB. 

S tem kratkim zapisom želimo predvsem poudariti, 
da se klub ne snuje na nekih teoretičnih predpostav
kah, ampak da bo kulturno-umetniški klub Tone Cufar 
zrasel iz samega dela. Ustanovni sestanek kluba, k i bo 
10. oktobra, bo lahko že kritično presodil dosedanje de
lo in na njem zasnoval program za prihodnje obdobje. 
Ustanovitelji računajo, da j ih bodo pr i njihovem pri
zadevanjih podprle tudi delovne organizacije na gor
njem Gorenjskem. 

Svet g ledal išča spre je l 
p r o g r a m de la za letos 

V torek zvečer je bila seja gledališkega sveta amaterskega gle
dališča Tone Cufar. Na seji so poslušali poročilo o finančni 
situaciji gledališča in o urejanju centralnega ogrevanja, nato 
pa sklepali o delovnem programu do konca leta 1970. 

Kljub zmanjšani dejavnosti 
in s tem tudi zmanjšanemu 
lastnemu dohodku je finanč
na situacija povoljna in ne 
izkazuje nobenih primanjklja
jev. Velika zasluga za to gre 
razumevanju občinske skup
ščine, k i je s sanacijo dela 
primanjkljaja iz prejšnjih let, 
pomagala urediti finančno si
tuacijo gledališča. Ob delih 
za ureditev centralnega ogre
vanja v stavbi gledališča, je 
tudi gledališče pristopilo k 
urejanju nekaterih gledaliških 
prostorov, ureditev veže in 
dvorane pa je prepuščena 
upravljavcu gledališke stavbe, 
to je stanovanjski skupnosti. 
Z ureditvijo klimatskih na
prav v dvorani se je podoba 
dvorane tako spremenila, da 
je nujno potrebna popolna 
obnova dvorane. Sicer pa je 
dvorana že itak bila zanemar
jena, saj je bila zadnjič pre
urejena leta 1953. Dela za 
preureditev dvorane bodo do
končana še letos, ta čas pa 
bo nameščena tudi peč za 
centralno ogrevanje, kajti za
misel, da bi bila stavba gleda
lišča priključena na toplotno 
ogrevanje Železarne, bo ure
sničena šele prihodnje leto. 

Ob taki situaciji seveda gle
dališče ne more začeti redne 
sezone in tudi proslava 25-let-
nice obstoja in dela gledali
šča, k i bi morala biti v za
četku novembra, je prestav
ljena na poznejši čas. Kljub 
temu pa bo gledališče z de
lom nemoteno nadaljevalo in 
se posluževalo drugih dvoran 
na Jesenicah v občini. Gleda
liški svet je v celoti sprejel 
delovni program, ki ga je pri
pravil umetniški svet. V sre
dini oktobra bodo stekle 
predstave komedije -T. Wil-
liamsa P I K N I K in sicer na 
vseh odrih v občini, začele pa 
se bodo tudi priprave za štu
dij Cankarjevega POHUJŠA
NJA V DOLINI ŠENTFLOR-
JANSKI, s katero bo gledali
šče počastilo 25-letni delovni 
jubilej, začelo novo jubilejno 
sezono in otvorilo takorekoč 
novo gledališko dvorano. Ta 
hip je še težko reči točno, 
kdaj to bo, ker je odvisno ne 
samo od del za dokončno ure
ditev centralnega ogrevanja 
in dvorane, temveč tudi od 
razpoložljivih sredstev. Poleg 
navedenih dramskih del pa 
bo gledališče do konca leta 
pripravilo še dva literarno-
klubska večera in sicer enega 
z naslovom L J U B E Z E N S K A 
LIRIKA, drugega pa o delu 
in življenju Toneta Cufarja 
ob njegovi 65-letnici rojstva. 
Literarnoklubske večere bo 
gledališče lažje naštudiralo y 
zdaj še okrnjenih gledaliških 
prostorih, pa tudi gostovanja 
bodo tehnično lažje in cenej
še izvedljiva. 

Gledališki svet je nato raz
pravljal še o nekaterih teko
čih zadevah, nato pa izrazil 
zahvalo vsem, ki so omogoči
l i , da je dvorana in stavba 

gledališča dobila centralno 
ogrevanje, obenem pa tudi že
ljo, da bi prenovljena in ogre
vana dvorana bila čimprej na 
razpolago ne samo ljubite
ljem gledališča, temveč tudi 
obiskovalcem vseh drugih 
kulturnih in zabavnih prire
ditev. 

-nj-

Prizor iz komedije P IKNIK, k i bo ponovljena v prihodnjih 
tednih na okoliških odrih 

Prejšnji ponedeljek zjutraj je bilo na cssti Cirila Tavčarja 
(Na Plavžu) videti takole prevmjeni smetnjak. Po smeteh 
sredi ceste se je dalo sklepati, da so kalilei nočnega miru vzeli 
smetnjak izpred stanovanjskega osmerčka ter ga »na glavo« s 
smetmi vred postavili sredi ceste. Neznani voznik, k i ga je 

- ponoči verjetno še pravočasno zagledal, ga je moral zvaliti kot 
ga vidimo na sliki, na kraj ceste, da je lahko nadaljeval vož
njo. Kaj pa, če bi zadel vanj? Podrl drog obcestne svetilke in 
pri tem poškodoval sebe, kakšnega pešca, vozilo ali kaj druge
ga! Prav gotovo, da tako objestno igranje ni primerno za red 
in varnost na cesti. Saj je drugih bolj koristnih in zdravih 
iger dovolj, kjer bi se mogla tudi objestnost spraviti na pravi 
tir! B . 

Velika ljubiteljica rož je tudi Marija Boškta Iz C. m. Tita 4 

Zelo nevarna i g r a 

Pred usta
novitvijo 
kulturno-
umetniškega 
kluba Tone 
Čutar 



240 novih 
plavalcev 

č e bi razvrščali posamezne 
Športne panoge glede na nji
hovo zdravstveno vrednost, 
potem bi morali plavanje 
prav gotovo uvrstiti na me
sto najbližje vrhu. Že samo 
to, da je plavalni šport tes
no povezan s tremi »narav
nimi zdravniki«: soncem, 
zrakom in vodo, nam dovolj 
prepričljivo govori o njegovi 
vrednosti. 

Zato se je na novo izvo
ljeni odbor plavalnega kluba* 
Jesenice, k i ga sestavljajo: 
inž. Medja, Gmajnar, Biček, 
prof. Pavličkova, prof. Sa-
marjeva, Žoharjeva, dr. Pri
možič, Fon, Tolar, Ropret, 
Savinšek, Brejc in Ramuš, 
pod predsedstvom inž. Nem
ca, odločal, da v letošnjem 
letu pod geslom »NAUČIMO 
SE PLAVATI«, pridobi k so
delovanju čim več otrok vseh 
spolov in starosti, ne glede 
na znanje plavanja. S tem 
bi okrepili vrste plavalnega 
kluba Jesenice in dvignili 
plavalni šport na nivo, k i mu 
gre v današnjem razvoju, 
kajti znanje plavanja je del 
človekove kulture. 

S temi mislimi smo se v 
začetku sezone prek šol obr
nil i na starše jeseniških 
otrok. 

Program dela plavalnega 
kluba za leto 1970 je bil na
slednji: 

— Organizirati plavalno šo
lo, naučiti osnove plavanja 
učence prvih šestih razredov 
osnovne šole in iz njihovih 
vrst okrepiti plavalni klub. 

— Pripraviti tekmovalce za 
vsaj nekaj republiških in 
klubskih tekmovanj. 

— Poživiti delo v skakalni 
sekciji. 

— Organizirati tekmovanje 
za pokal mesta Jesenic in 
tekmovanje učencev osnov
nih šol. 

— Poskrbeti za lastne vod
niške kadre. 

— Izpopolniti opremo in 
inventar v okviru možnosti. 

Program dela so realizirali 
takole: 

— V »plavalno šolo, k i so 
jo zelo dobro vodili Beno 
Ramuš, Franci Fon in Niko 
Brejc, se je prijavilo okoli 
300 otrok. Redno pa jo je 
obiskovalo 263 otrok. Od tega 
se je naučilo plavati 236 
otrok, ostali pa zaradi nered
nega obiskovanja ali ' bolezni 
niso uspeli doseči potrebne
ga znanja o plavanju. 

— Večji del članov je že v 
pretekli sezoni prenehalo z 
aktivnim plavanjem. Tako je 
bilo treba pričeti z delom v 
tej sezoni znova. Plavalna 
vrsta P K Jesenice pod vod
stvom trenerjev Rada Tolar
ja in Milana Ropreta je kljub 
temu, da je sestavljena dz za
četnikov, dosegla lepe uspe
he. 

Uspešno se je udeležila tek
movanj za Lučkin memorial, 
dveh gorenjskih mitingov, 
slovenskega prvenstva za 
mlajše pionirje, slovenskega 
prvenstva za starejše pionir
je, tekmovanja za pokal me
sta Jesenic, slovenskega pr
venstva za mlajše pionirje — 
posameznike in prvenstva 
osnovnih šol občine Jeseni
ce. Najuspešnejša je bila 
mlajša pionirka Simona Zu
pan, k i je na slovenskem pr
venstvu za mlajše pionirje 
prejela bronasto medaljo v 
disciplini 50 m hrbtno. Večje 
uspehe pa so dosegli še: 
Igor Čučnik, Zvone Šuvak, 
Janez Kržišnik, Eva Pavliček, 
Vanda Vrdoljak, Sašo Vrdo-
ljak in Simona Leskovar. 

— Skakalni šport v vodo 
je na Jesenicah v začetni fa
zi razvoja. Sekcijo vodi Be
no Ramuš, ki je obenem tudi 
trener. Treninge redno obi
skuje 12 pionirjev in 5 čla
nov. Udeležili so se sloven
skega prvenstva v skokih v 
vodo. Izvedli pa so tudi 
atraktivne skoke na gorenj
skem plavalnem mitingu in 
na tekmovanju za pokal me
sta Jesenice. V bodoče je po
trebna močnejša povezava s 
telovadnim društvom »Parti
zan« zaradi zimskih trenin
gov. Z dobro organiziranimi 
zimskimi treningi, predvsem 
v akrobatiki in naslednje le
to z intenzivnejšimi treningi 
v vodi bodo imena Trošt, 
Žniclaršič, Bunjevac, Pazlar, 
Korošec, Krstanič itd. lahko 
zapisana v samem vrhu slo
venskih oziroma jugoslovan
skih skakalcev v vodo. 

— Največ težav na. plaval
nih prireditvah so imeli za
radi pomanjkanja vodniške
ga oziroma sodniškega ka
dra. Problem je bil delno re
šen s tem, da sta dva člana 
opravila trenerski izpit, trije 
pa sodniški izpit. Predvideno 
je, da vsaj še trije člani 
opravijo sodniški izpit do 
pričetka nove plavalne sezo
ne. 

— Opremo in inventar so 
izpopolnili v okviru danih 
možnosti, vendar je treba v 
bodoče gledati, da bo še več 
denarja namenjenega za iz
popolnitev opreme in inven
tarja. 

Beno Ramuš 
Novoizvoljeni odbor plaval

nega kluba Jesenice je za
stavil pravilno pot, da se bo 
tudi plavalni šport v jeseni
ški občini sčasoma dvignil 
na višji nivo tako po kvali
teti, kakor tudi po množič
nosti. Seveda pa bi bilo to 
dosti lažje, če bi imeli v je
seniški občini vsaj eno po
krito zimsko kopališče. 

Hokejisti Jesenic so s po
sebnim avtobusom Ljubljana 
transport odpotovali na 20-
dnevno turnejo po ZRN in 
Švici. Najprej so se ustavili 
v Bad Tollzu, kjer bodo osta
l i deset dni in trenirali na 
tamkajšnjem hokejskem igri
šču. Med tem časom bodo 
po predvidevanjih organizira
l i dve prijateljski srečanji. 
Od tu bodo odpotovali v 
Augsburg, kjer se bodo 10. 
oktobra pomerili s tamkajš
njim moštvom v prvenstveni 
tekmi za alpski pokal. Drugi 
večer pa bodo že igrali v 
Garmisch Partenkirchnu z 
znanim zahodnonemškim 
moštvom Rieseersse. Tudi ta 
tekma sodi v okvir tekmova
nja za alpski pokal. Nato j ih 
bo pot vodila v Švico v Zii-
rich, kjer bodo igrali prven
stveno tekmo za alpski pokal 
s tamkajšnjim ligaškim mo
štvom La Chaux de Fonds. 
Nato se bodo vrnili v domo
vino, ker bo led na drsališču 
Podmežakljo že pripravljen. 
Podjetje športmetal je oblju
bilo, da bo drsališče priprav
ljeno že 10. oktobra. 

Tekma, ki je 
oqrela 

Rudi Trošt med skckomi a 10 m stolpa 

Prav gotovo je tekma V. ko
la rep. odbojkarske lige med 
vrstama gimnazije in Novega 
mesta ogrela ne samo igralce 
temveč tudi številne gledal
ce, k i so prišli na igrišče za 
gimnazijo po končani tekmi 
Jesenice : Modrica. Tekmi 
nista bili odigrani na istem 
igrišču zato, ker Novomešča-
ni niso pristali na predlog, 
da igrajo že ob pol devetih. 

Prvi niz so dobili gostje 
brez posebnih težav. V dru
gem nizu je v igro vstopil 
Bogataj pa so kljub temu 
gostje vodili celo 11:12,. pri 
12 so domači izenačili, po-
vedli 14:12, zmagali pa šele 
pri 16:14. V tretjem nizu so 
povedli gostje s 4:0, nato do
mači s 7:4, 12:8 in zmagali 
na razliko. V četrtem nizu 
je gostom uspevalo vse. V 
petem nizu so prvič na tekmi 
povedli domači s 4:1 nakar 
so gostje izenačili na 4:4 in 
7:7, nato celo povedli 9:7 in 
11:9. Finiš domačih pa je bil 
izreden. V sijajnem tempu 
so dosegli šest potrebnih 
točk, gostje pa nobene več. 

Domači so nastopili kom
pletni in prvič je bilo na 
spisku enajst igralcev. 

Sodnik Jože Bule iz Ljub
ljane je srečno krmaril med 
Scilo in Caribdo. 

Drugo moštvo gimnazije je 
prejšnjo sredo odigralo tek
mo medobčinske lige z mo
štvom iz Kamne gorice. Zma
gali so slednji s 3:2. 

Vrsta deklet pa je v sobo
to nastopila na drugem tur
nirju mladink za republiško 

prvenstvo. Pokazale so kar 
dopadljivo igro. Premagale 
so vrsto iz Novega mesta, 
izgubile pa z OK • Jesenice, 
OK Fužinar in OK Ljubljana. 

To nedeljo igra prvo mo
štvo doma na igrišču v 
Športnem parku proti mo
štvu OK Ljubljana ob 10. 
uri. 

T. Š. 

Obe t e k m i 
E P na 

Jesenicah 
Bolgarski državni prvak v 

hokeju na ledu Krakra iz 
Pernika je te dni zaprosil H K 
Jesenice, če bi lahko obe tek
mi prvega kola tekmovanja 
za evropski pokal odigrali na 
Jesenicah, ker v Sofiji še ni
majo ledene ploskve. Jeseni
čani so prošnji Bolgarov 
ugodili in brzojavno sporo
čili tudi termin obeh tekem. 
Prva tekma naj bi bila odi
grana na Jesenicah 20. okto
bra, povratna pa 21. ali 22. 
oktobra. Prav tako na drsa
lišču Podmežakljo. 

—ne 

Trener Klinar je s celotnim 
tehničnim štabom sestavil 
tudi ekipo Jesenic, k i bo v 
sezoni 1970/71 zastopala klub
ske barve na tekmah držav
nega prvenstva, alpskega in 
evropskega pokala ter na 
vseh prijateljskih srečanjih. 
V vratih bo Knez, njegov na
mestnik je M . Zbontar, bra
nilca Ravnik, Razinger, napa
dalci B . Jan, Mlakar, F . 
Žbontar, Tišler, Felc, Smo-
lej, Hiti , Poljanšek, Pipan in 
Košir. Izmed omenjenih 
igralcev bo trener še izbral 
en branilski par, za to pa 
se bo odločil v ZRN. 

Pred odhodom hokejistov 
smo imeli krajši razgovor s 
predsednikom kluba France, 
tom Talerjem. 

»S suhimi treningi sem po
polnoma zadovoljen. Igralci 
imajo dovolj kondicije. Pred
priprave na ledu v ZRN pa 
j im bodo nudile tisto, v če
mer še zaostajamo za neka
terimi moštvi, s katerimi se 
bomo srečali v prvih dneh. 

Letošnje državno prvenstvo 
je precej spremenjeno. Igral
ci so razdeljeni v dve skupi
ni. V prvi skupini igrajo Je
senice, Olimpija, Medveščak, 
Kranjska gora in Vevče, v 
drugi skupini pa Crvena 
zvezda, Mladost, Partizan, 
Celje, Vardar in Špartak. 
Druga posebnost letošnje ho
kejske sezone je igranje v 
dveh skupinah za alpski po
kal. Namreč v to zanimivo 
tekmovanje sta se vključili 
še Švica in ZRN. Tudi tek
movanju za jugoslovanski 
pokal se posveča vedno več 
pozornosti. To tekmovanje 
ne bo turnirskega sistema, 
ampak bodo tekme odigrane 
posamezno. Igrali bodo le 
polfinale in finale. 

V letošnjem tekmovanju 
bosta prvič nastopili dve 
mladinski ekipi v vseh pred
pisanih tekmovanjih. Tudi 
tekmovanje za evropski po
kal se je razširilo. Letos na
stopa kar 16 evropskih držav
nih prvakov. Prvo kolo je na 
sporedu oktobra, drugo pa 
novembra. M i imamo letos 
velike možnosti, da se uvrsti
mo v višje tekmovanje. 

V hokejsko šolo smo spre
jeli zaradi pomanjkanja rek
vizitov le 20 mladih hokeji
stov v starosti od 10 let na
prej. 

Po predvidevanjih in že po
znanih teaminih tekem bo le
tošnji koledar srečanj zelo 
zgoščen. Zato se ljubiteljem 
hokeja obeta bogata hokej
ska sezona.« 

Izvedeli smo tudi, da bo 
cena vstopnicam za hokejske 
tekme po vsej verjetnosti 
ostala ista kot v pretekli se
zoni. 

Valentar trener H K Slavije 
Dolgoletni državni repre-

zentant v hokeju na ledu, 
sedaj zelo uspešni zvezni ho
kejski sodnik Cena Valentar, 
je pred leti uspešno opravil 
trenerski izpit tretje stopnje 

v ČSSR. Svoje trenerske iz
kušnje je nato kalil na Je
senicah in v Tržiču, sedaj pa 
je prevzel trenersko dolžnost 
pri H K Slavija v Vevčah. 

—ne 

Hokejisti v Z R N 
in Švico 



O B V E S T I L O! 
Podjetje Kovinar Jesenice — pogrebna služba obve

šča vse občane, ki imajo prekopane svojce ali rezervira
na zemljišča na pokopališču na Blejski Dobravi, da ve
lja na osnovi soglasja Skupščine občine Jesenice z dne 
29. 12. 1969 od leta 1970 dalje-nova letna najemnina za 
grobove in rezervirana zemljišča in sicer: 
— za otroški grob 5,00 din 
— za en grob 15,00 din 
— za-dvojni grob 30,00 din 
— za grobnico 100,00 din 

Svojci lahko poravnajo najemnino za grobove oseb
no na upravi podjetja Kovinar Jesenice, Spodnji Plavž 
6/a vsak dan, razen ob sobotah od 6.—12. ure in to 
najkasneje do 1. decembra 1970. Vse one, ki do tega 
roka ne bodo poravnali dolžne najemnine bomo morali 
žal na to obveznost opozoriti in izterjati z dodatnimi 
stroški. 

Hkrati obveščamo vse, ki imajo pokopane svojce na 
starem pokopališču na Jesenicah, da je prekop možen 
samo še do meseca maja 1971. 

KOVINAR- JESENICE 

ZAVAROVALNICA SAVA PE JESENICE 
Cesta Maršala Tita 16 Jesenice 

razpisuje prosto delovno mesto 
zastopnika za sklepanje zavarovanj in pobiranje pre
mij v krajih Blejska Dobrava in del Jesenic. 

POGOJI: 
— uspešno končana osemletka 
— znanje slovenščine 
— bivanje v kraju opravljanja dela 

Poskusno delo traja dva meseca. 
Kandidati, ki imajo veselje do tega poklica naj vložijo 
prijave v roku 8 dni po objavi razpisa. 
Izbrani kandidat bo sprejet na delo za nedoločen čas, 
s polnim delovnim časom. 
Z ozirom na značaj dela imajo prednost moški z od
služenim vojaškim rokom. 
Lastnoročno napisano vlogo s kratkim življenjepisom, 
spričevalom o izkazani izobrazbi, sprejema komisija za 
sprejem in odpoved delovnih razmerij Zavarovalnice 
SAVA PE Jesenice. 
O izidu razpisa bomo kandidate obvestili v 30 dneh po 
končanem sprejemu prijav. 

ZAVAROVALNICA SAVA 
PE JESENICE 

Razpisna komisija podjetja »ELIM« Elektroindustrij-
ska montaža 
Jesenice, pod gozdom 2, J e s e n i c e 

r a z p i s u j e 
delovno mesto 

direktorja podjetja 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati 
tudi naslednje posebne pogoje: 
— da ima tehniško ali ekonomsko fakultetno izobrazbo 

in 2 leti prakse na vodilnem delovnem mestu 
— da ima višjo tehniško ali ekonomsko izobrazbo in 4 

leta prakse na vodilnem delovnem mestu 
— da ima srednjo tehniško šolo in najmanj 8 let prakse 

na vodilnem-delovnem mestu. 
Prijave sprejemamo do 15. 10. 1970 na naslov: Razpisna 
komisija podjetja »ELIM« Jesenice, Pog Gozdom 2. 

Kino RADIO 
3. in 4. oktobra franc, barv. 

CS film ARIZONA COLT, 
MAŠČEVALEC, v režiji M i -
chela Lupa, v glavni vlogi 
Giuliano Gemma, ob 17. in 
19. uri . * 

4. oktobra amer, barv, film 
100 K A R A B I N K , v režiji To
ma Griesa, v glavni vlogi Jim 
Brown, ob 15. uri. 

5. oktobra amer. barv. CS 
film RAJ NA HAVAJSKI NA
ČIN, v režiji Michaela Moora, 
v glavni vlogi Elvis Presley, 
ob 17. in 19. uri. 

6. in 7. oktobra ital. barvni 
film D E K L E S PIŠTOLO, v 
režiji Maria Monicellija, v 
glavni vlogi Monica Vitts, ob 
17. in 19. uri . 

8. oktobra amer, barvni CS 
film TIGRICA, v režiji Artur-
ja Hillerja, v glavni vlogi 
Natalie Wood, ob 17. in 19. 
uri. v 

9. oktobra franc, barvni CS 
film M A L E V R L I N E — V E 
LIKI GREHI , v režiji Ser
gej a Korbera, v glavni vlogi 
Jacques Perrin, ob 17. in 19. 
uri. 

10. oktobra ital.-amer. barv. 
CS film BILO J E NA DIV
JEM ZAPADU, v režiji Ser-
gia Leoneja, v glavni vlogi 
Claudia Cardinale, ob 17. in 
19. uri. 

Kino PLAVŽ 
3. oktobra amer. barv. film 

100 K A R A B I N K , ob 16. uri. 
3. in 4. oktobra ital, barvni 

film D E K L E - S PIŠTOLO, ob 
18. in 20. uri. 

4. oktobra franc, barv. film 
PREPOVEDANI VULKANT, 
ob 10. uri . 

5. in 6. oktobra franc, barv. 
CS film ARIZONA COLT, 
MAŠČEVALEC, ob 18. ih 20. 
uri. 

7. oktobra amer, barvni CS 
film TIGRICA, ob 18. in 20. 
uri. 

Z A H V A L A 

Ob bodeči izgubi našega 
dragega moža, očka, sina in 
brata 

JOŽETA ŽVABA 

se iskreno* zahvaljujemo 
vsem, k i sb nam pomagali in 
sočustvovali z nami, še po
sebno sosedom, mu darovali 
cvetje in ga spremili v pre-
rani grob. 

Posebna hvala govorni
koma Mokorelu in Bernardu 
ter njegovim sodelavcem iz 
»Kovinotehne« Celje — P E 
Jesenice. Zahvaljujemo se še 
pevskemu zboru iz Javornika 
za žalostinke, vsem sodelav
kam DID-a in še posebej to-
varišici Zgončevi. 

Žalujoči: žena Majda, sin 
Jože, mama, sestra z mo
žem Janezom in ostali 
sorodniki 

8. in 9. oktobra amer. barv. 
film CHABASKO, ob 18. in 
20. ur i . 

10. oktobra angl.-nem. barv. 
film K L U B UBIJALCEV IZ 
BROOKLYNA, ob 18. in 20. 
uri. 

Kino DOVJE 
3. oktobra amer.-ital. barv.-

film BOLJE VDOVA KOT . . . 
4. oktobra amer. barv. film 

Z MOJO ŽENO PA N E . 
8. oktobra amer. barv. film 

100 K A R A B I N K , ob 17. uri . 
8. oktobra franc. barv. CS 

film ARIZONA COLT, MA
ŠČEVALEC, ob 19. uri . 

10. oktobra amer. barvni 
film CHABASKO. 

Kino KRANJSKA GORA 
3. oktobra amer. barv. film 

MATT H E L M UREJA RAČU
N E . 

4. oktobra amer barv. film 
CHABASKO. 

8. oktobra ital. barvni film 
D E K L E S PIŠTOLO. 

10. oktobra amer. barvni 
film 100 K A R A B I N K , ob 17. 
uri. 

10. oktobra franc. barv. CS 
film ARIZONA COLT, MA
ŠČEVALEC, ob 19. uri. 

Kino D E L A V S K I DOM 
JAVORNIK 
3. oktobra franc. barv. film 

PREPOVEDANI V U L K A N I , 
ob 17. uri . 

3. oktobra amer. barv. film 
Z MOJO ŽENO PA N E , ob 
19. uri. 

4. oktobra amer. barv. film 
MATT H E L M UREJA RAČU
N E , ob 17. uri. 

4. oktobra amer. barvni CS 
film RAJ NA HAVAJSKI NA
ČIN, ob 19. uri. 

7. oktobra amer. barv. film 
CHABASKO, ob 19. uri. 

9. oktobra amer. barv. film 
100 K A R A B I N K , ob 19. uri. 

10. oktobra ital. barvni film 
D E K L E S PIŠTOLO, ob 19. 
uri. ". 

ZAHVALA 

Ob smrti našega dragega 
moža, ' očeta, brata starega 
očeta in strica 

ANTONA BULOVCA 

se iskreno zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, znancem, 
prijateljem, dobrim sosedom 
za pokionjeno cvetje, vence, 
za izrečeno sožalje ter po
moč. Prav lepa hvala tudi 
vsem govornikom za lepe go
vore. Posebno zahvalo pev
skemu zboru ter gasilskim 
četam, k i so ga spremile na 
njegovi zadnji poti. 

Najlepše se zahvaljujemo 
dr. Mencingerju za njegovo 
nesebično pomoč ob vsakem 
času. 

Žalujoča žena Marija, 
sinova in hčerke z 
družinami ter ostalo 
sorodstvo. 

ZAHVALA 
Društvo upokojencev na 

Javomiku se javno zahvalju
je pihalnemu orkestru Jese
niških železarjev za uspeli 
promenadni koncert dne 25. 
9. 1970. pred našim domom 
na Javomiku. Ta koncert je 
bil izveden na pobudo same
ga-pihalnega orkestra, kar je 
še posebno lepo od strani 
vodstva ter orkestra, da se 
od časa do časa spomni tudi 
upokojencev, katerim je še 
vedno ta vrsta glasbe zelo pri 
srcu in jo radi poslušajo. 

Takih stikov si upokojenci 
želijo čimveč, zlasti v polet
nih mesecih, ko je vreme 
bolj naklonjeno za zunanje 
prireditve. 

Srčna hvala za pozornost 
do upokojencev in nasvide-
nje! 

Društvo upokojencev 
na Slovenskem Javomiku 

ZAHVALA 
Pred kratkim me je obiskal 

na domu predsednik tovar
niškega odbora osnovne or
ganizacije sindikata Železar
ne tovariš Srečko Mlinaric. 
Njegovega obiska sem bil ze
lo vesel, prinesel pa mi je 
tudi dve plaketi, ker se lani 
nisem mogel udeležiti praz
novanja 100-letnice obstoja 
Železarne, letos pa zaradi 
dolgotrajne^ bolezni 20-letnice 
delavskega samoupravljanja. 
Obenem se zahvaljujem sin
dikalni organizaciji za denar
no pomoč, ki mi je med bo
leznijo zelo dobrodošla. Ko
lektivu Železarne in še pose
bej mojim dolgoletnim sode
lavcem iz valjarne žice pa že
lim na novih delovnih mestih 
na Beli veliko delovnih uspe
hov. 

Andrej Pleš, 
Jesenice, Kosova 5 

Z A H V A L A 

Člani organizacije Vojaških 
vojnih invalidov občine Jese
nice, k i so. bili na oddihu v 
Domu železarjev v Crikvenici 
in v taboru železarjev v Bio-
gradu na moru, se prisrčno 
zahvaljujemo samoupravnim 
organom in odboru osnovne 
organizacije sindikata Žele
zarne, k i nam je to omogo
čilo. 

Prav tako se zahvaljujemo 
občinskemu odboru Združe
nja borcev NOV Jesenice — 
komisiji za zadeve invalidov, 
k i nam je tako koristno leto
vanje posredovala. 

Udeleženci letovanja 
v letu 1970 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru elek

trodnega oddelka se iskreno 
zahvaljujem za odobreno 
brezplačno letovanje v Bio-
gradu na morju, 

Hilda Mencinger 
elektrodni oddelek 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru obra

ta Javornik II se iskreno za
hvaljujem za denarno po
moč, ki mi je med boleznijo 
zelo dobrodošla. 

Anton Rev, 
Potoki 7 

15 

Pozdrav iz «JLA 
Nas sodelavec Franci Zupan 
(na sliki) pozdravlja svojega 
očeta, ki dela v valjarni Ja
vornik I in vse sodelavke in 
sodelavce iz obrata Javornik 
II — valjarna tanke pločevine 



K o š a r k a - K o š a r k a - K o š a r k a 
MARIBOR : JESENICE 

87:60 ( 41:28) 
Košarkarji Jesenic iz tek-

tekme v tekmo igrajo zelo 
nestanovitno. Zadnje sreča- . 
nje so katastrofalno izgubili 
v Mariboru za 27 točk. Vse
kakor je vzrok za take igre 
to, da v zadnjem času zelo 
slabo trenirajo in da so 
igralci potem, ko je bila iz
gubljena možnost za osvo
jitev drugsga mesta, precej 
popustili. Poleg tega v moz. 
štvu prihaja do prepirov med 
posameznimi igralci, neka
teri pa so v Mariboru odpo
vedali poslušnost trenerju, 
kar se je sicer dogajalo tudi 
v preteklih srečanjih. Zato 
bi bilo v tem položaju naj
bolje za moštvo, da se ne
zdrave stvari čimprej od
stranijo in vsi skupaj (igral
ci in vodstvo moštva) s te
meljito in iskreno analizo 
ugotovijo, zakaj je prišlo do 
takega stanja. 

Srečanje v Mariboru je 
bilo odigrano na zelo tež
kem, mokrem igrišču, na 
katerem se naši na začetku 
niso dobro znašli in doma
čini so takoj povedli. Sredi 
prvega polčasa je za naše 
kazalo, kljub vostvu domači
nov s 23:18, dokaj dobro. 
Toda od takrat dalje so naši 
iz minute v minuto igrali 
slabše. Že po prvem delu 
igre je bilo vodstvo Maribora 
12 točk. ' 

V drugem polčasu je pri- • 
šlo do prepira med posa
meznimi igralci, kar je se
veda povzročilo še slabšo 
igro naših in visoko zmago 
domačinov. 

Vzrokov za poraz je poleg 
že omenjenih še več. Kar pa 
se tiče nezadovoljstva posa
meznih igralcev, naj omenimo 
le enega. Jeseniško moštvo 
ima v svojih vrstah igralca, 
katerega bi glede na njegovo 
višino rada imela mnoga dru
ga moštva, veliko kvalitet
nejša kot so Jesenice. Toda 
ravno naše moštvo ne zna iz
koristiti Ludviga Bunderlo, 
kajti od svojih soigralcev ze
lo redko pod nasprotnikovim 
košem dobiva žoge, tako da 
je njegov učinek v igri zelo 
majhen. V Mariboru je igral 
le nekaj časa, ni dosegel niti 
enega koša, čeprav bi bil pro
ti nizkim Mariborčanom lah
ko zelo učinkovit. Ta primer 
tudi kaže, da je boleča točka 
jeseniškega moštva taktika, 
brez katere si košarke ne 
moremo zamisliti. 

Predzadnje srečanje letoš
njega republiškega prvenstva 
je na sporedu v soboto, ko 
se 1 bosta na našem igrišču 
pomerili moštvi Celja in Je
senic. 

Koše v Mariboru so doseg
l i : Šarič 16, Jeraj 4, Pirih 2, 
Franko 6, Campa 4, Drago-
jevič 6, Razinger 2, Božič 9, 
Vauhnik li. 

MEDVODE : JESENICE 
32 : 33 . . 
V okviru slovenske košar

karske lige za maldince, so 

naši mladinci gostovali' v 
Medvodah, kjer so igrali z 
istoimenskim moštvom. 

Malo pred začetkom tekme 
je v Medvodah močno deže
valo tako, da so tekmo že 
mislili preložiti, vendar pa 
so domačini potem le hoteli 
igrati. 

Jeseničani so tekmo pričeli 
z najmočnejšo postavo, k i jo 
je trener Kučina lahko po
stavil na igrišče (Pirih in 
Božič sta gostovala s člani). 
Po precej izenačeni igri, v 
kateri sta se obe ekipi vse
skozi menjavali v vodstvu, so 
na koncu zmagali naši z mi
nimalno prednostjo ene točke. 

Obe ekipi sta prikazali 
lepo košarko, škoda je le, da 
zaradi spolzke žoge ni bilo 
več košev in da je dež pre
gnal že tako maloštevilne 
gledalce. 

Naši so tokrat igrali dobro, 
predvsem pa so veliko štar-
tali pod svojim košem (torej 
odpravili so napako iz prejš
njih tekem, ko so j im »pobi
rali« žoge dosti manjši na
sprotniki). Popravil se je tudi 
Hudnik in ni delal več težav 
z neposlušnostjo. 

Koše za naše so dosegli: 
Hudnik 8, Muharemovič 8, 
Lozar 7, Ravnik 6, Noč in 
Vujačič 2. 

Do konca lige sta samo še 
dve tekmi v katerih mladi 
jeseniški košarkarji računajo 
na vse štiri točke. 

JESENICE : KONUS 
53:43 (27:18) 
Potek tekme je precej mo-' 

ti l dež, ki je padal skozi vse 
srečanje. Vsekakor pa je bolj 
vplival na igro domačih ko-
šarkaric, katerih igra temelji 
na hitrih nasprotnih napa
dih. Ravno tako zaradi spol
zke žoge visoke igralke pod 
košem niso prišle toliko do 
izraza.. Gostje pa so se v tem 
ambijantu precej bolje zna
šle in z meti od daleč uspe
le obdržati zelo nizko razli
ko. Nekajkrat so se celo ze
lo nevarno približale. Ne 
moremo reči, da domače ko-
šarkarice niso zasluženo zma
gale, vendar pa niso poka
zale vsega kar znajo. 

Koše za Jesenice so doseg
le: 

Mira Vudrič 28, Jolanda 
Bertoncelj 7, Marija Vujato-
vič 7, Irena Ivnlk 6, Meta 
Koren 2, Jasna Volarič 2. 

Memoria l S tanka 
Zupana 

Atletski klub Jesenice je v 
ponedeljek, dne 28. 9. orga
niziral že tradicionalno at
letsko tekmovanje po ulicah 
mesta Jesenic za memorial 
znanega predvojnega jeseni
škega atleta Stanka Zupana. 
Hkrati je bilo to tekmovnje 
organizirali tudi v počastitev 
25- letnice športnega društva 
Jesenice. Tekmovanje samo 
je bilo na primerni organi
zacijski ravni in je potekalo 
brez večjih zastojev. 

Ekipe in posamezniki so se 
borili za štiri velike prehod
ne pokal^, k i so j ih v pre
teklem letu osvojile ekipe: 
ženska vrsta gimnazije Jese
nice, TVD Partizan Kamna 
gorica, osnovna šola Žirov
nica, k i je prvi pokal že 
osvojila v trajno last in eki
pa strojnih delavnic Železar
ne, ki je pokal tudi že osvo
jila v trajno last. 

Letos je za razliko od pre
teklih let bila uvedena nova 
disciplina in sicer tek na 1000 
m za posameznike. Pokal za 
to disciplino je prispevala 
konferenca ZMS občine Je
senice. 

Rezultati: 
Učenke 5 X 200 m: I. O. S. 

Žirovnica I 3:15.6, 2. O. š . 
Koroška Bela 3:24.7, 3. O. Š. 
Žirovnica II 3:29.4; 

Učenci 5 X 200 m: 1. O. Š. 
Tone čufar III 2:53.2, 2. O. 
Š. Žirovnica I 3:002, 3. O. Š. 
Prežihov Voranc I 3:02,0; 

Skupaj učenci, učenke: 1. 
0. Š. Žirovnica, 6:15.8, 2. O. 

Tone Čufar 6:26.8, 3. O. Š. 
Prežihov Voranc 6:35.0; 

dijakinje in ŠD 5 X 200 ni 
1. A K Jesenice 3:12.0, 2. gim 

nazija Jesenice 3:21.0, 3. sred
nja šola za zdravstvene de
lavce Jesenice 3:33.8; 

dijaki in ŠD 5 X 490 m: 1. 
TVD Partizan Kamna gorica 
5:57.8, 2. S K Jesenice 5:58.8, 
3. H K Jesenice — mladinci 
7:07.0; 

1000 m posamezniki: 1. Ra
do Popovič TVD Partizan 
Medvode 3:41.2, 2. Marjan 
Koželj TVD Partizan Bled 
3:41.8, 3. Marjan Obid A K 
Jesenice 3:41.9. 

Tekmovanja se je udeležilo 
37 ekip iz osnovnih šol, sred
njih šol in športnih društev 
s skupaj 157 tekmovalci. Po 
zaključku tekmovanja je 
prvo-uvrščenim ekipam in 
posameznikom prehodne po
kale, in diplome izročil pred
sednik A K Jesenice dipl. inž. 
Vito Gričar. 

P r v i s k u p n i nastop 
š p o r t n i k o v Z P S Ž -

p r v i uspeli 
Minulo nedeljo so bile v Sisku športne igre, k i j ih 

je center za rekreacijo domače železarne organiziral v 
počastitev 20-letnice delavskega samoupravljanja v že
lezarni Sisak. Poleg domačinov in rudarjev iz rudnika 
Ljubija, so se te športne prireditve udeležili tudi šport
niki združenega podjetja Slovenske železarne. Prvič po 
združitvi in sploh prvič v zgodovini slovenskega železar
stva so slovenski železarji — športniki nastopili enotno 
kot ena družina in tako zabeležili tudi prvi skupni 
uspeh. 

Ekipa združenega podjetja, ki je štela 28 članov, je 
v Sisku nastopila v šahu, namiznem tenisu, odbojki in 
streljanju z zračno puško. 

REZULTATI: 
ŠAH: 1. ZP Slovenske železarne 53, 2. Rudnik Ljubi

ja 5, 3. Železarna Sisak 1,5. 
NAMIZNI TENIS: 1. Železarna Sisak 4, 2. ZP Sloven

ske železarne 2, 3. Rudnik Ljubija 0. 
STRELJANJE: 1. Železarna Sisak, 2. ZP Slovenske 

železarne, 3. Rudnik Ljubija. 
ODBOJKA: 1. ZP Slovenske železarne, 4, 2. Rudnik 

Ljubija 2, 3. Železarna Sisak. 
SKUPNI VRSTNI RED: 1. ZP Slovenske železarne 

14 točk, 2. Železarna Sisak 12, 3. Rudnik Ljubija 10. 
Športniki združenega podjetja so s to skupno zma

go v trajno last osvojili pokal, ki ga je zmagovlni eki
pi izročil predsednik sindikalne organizacije železarne 
Sisak. 

Poudariti moramo, da je tekmovanje potekalo v pri
jateljskem in športnem vzdušju, k čemer je v veliki me
ri pripomogla discipliniranost in enoten nastop šport
nikov združenega podjetja, k i so z vsakim nastopom 
dokazali, da so v resnici člani velikega in enotnega de
lovnega kolektiva. 

N O G O M E T 

Rokomet 

K r . g o r a : Polet 
9 :12 ( 6 : 7 ) -

Na rokometnem grišču v 
Gozd Martuljku je bila v ne
deljo dopoldan odigrana dru
ga prvenstvena tekma v 
okviru tekmovanja slovenske 
rokometne lige za ženske. 
Mlade Kranj skogorke so to
krat imele v gosteh igralke 
Murske Sobote. Že v prvih 
minutah igre so pobudo na 
igrišču prevzele domačinke 
in kmalu povedle z dvema 
zadetkoma. Vse je že kazalo. 

da bodo Kranj skogorke to
krat priborile dve dragoceni 
točki. Toda nekaj napačno 
podanih žog je napravilo 
zmedo med igralkami in go
stje so izenačile na 2:2. Tudi 
v ostalem -delu igre so bile 
sile na igrišču povsem izena
čene. Več sreče pri strelu na 
gol so imele gostje in popol
noma zasluženo zmagale. 

—ne 

situacije, k i so j ih požrtvo
valni domačini ustvarjali 
pred našim golom. Napadalci 
Jesenic in vezni igralci nika
kor niso mogli razviti igre 
po blatnem in zelo neravnem 
igrišču. Vendar je po vodstvu 
jeseniške enajsterice kazalo, 
da bo vseeno steklo. Toda 
naši so imeli premoč le v 
polju, pred golom pa niso bili 
niti iznajdljivi niti točni. 
Domačini pa so nekajkrat 
zelo nevarno ogrozili vratar
ja Kunšiča in eno od prilož
nosti uspeli izkoristiti ter 
tako izenačiti in osvojiti 
točko. 

Jeseničani so igrali v po
stavi: Kunšič, Ljušič, Koso-
vič, čavševič, Kralj , Šubic, 
Smagin, Kačar, Hozdič, Ko-
melj. Noč. 

Gol za naše je dosegel 
Hozdič v 33. minuti, domači-
pa so izenačili minuto pred 
koncem prvega polčasa. 

V nedeljo gostuje na Jese
nicah ekipa Krope, k i je lani 
poleg Tržiča edina uspela 
premagati Jeseničane. Naši 
imajo težave s poškodbami, 
saj sta Kupljenik in Kara-
hodžič poškodovana, tako da 
nosita mavčno oblogo. 

Pionirji so v sredo na Je
senicah izgubili z Lescami 
3:4, v nedeljo pa v Trbojah 
0:4, mladinci pa so v gosteh 
premagali Kranj z 2:0 J . K-

V prvenstveni tekmi petega 
kola gorenjske nogometne 
lige sta ekipi Jesenic in Tr-
boj igrali neodločeno 1:1. 

Pokazalo se je, da je boja
zen pred ekipo, k i je igrala 
neodločeno tudi s Kranjem, 
upravičena. Naši se nikakor 
niso mogli znajti na zelo 
majhnem igrišču in še zdaleč 
niso prikazali tako dobre 
igre proti Alplesu na Jeseni
cah. Še več, obramba, k i je 
bila tudi na tej tekmi solid
na, je večkrat težko reševala 

Trboje : Jesenice 
1: I (1:1) 


