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Prosvetni delavci 
na obisku v Železarni 

V okviru prizadevanj kadrovskega sektorja in vodstva Žele
zarne, da se razširijo ic poglobijo stiki med podjetjem in 
šolami na območju jeseniške in radovljiške občine, se je v 
soboto 5. decembra odzvalo vabilu Železarne 29 prosvetnih 
delavcev — ravnateljev šol oziroma njihovih namestnikov in 
poverjenikov za poklicno usmerjanje učencev — iz vseh osnov
nih šol jeseniške in radovljiške občine. Namen srečanja je 
bil udeležencem pokazati nekaj novejših obratov Železarne 
in j ih seznaniti s seianjim stanjem in perspektivnim razvo-
jenr- podjetja ter o možnostih zaposlovanja oziroma šolanja 
kadrov, k i j ih nudi Železarna. To naj bi pomenilo načrtni 
in organizirani začetek široke akcije v pogledu poklicne 
orientacije učencev osnovnih šol za potrebe jeseniške Žele
zarne. 

Najprej je vse udeležence 
v gornjih prostorih Kazine 
pozdravil direktor kadrovske
ga sektorja dipl. politol. To
maž Ertl in j im razložil na
men srečanja ter predlagal 
program dela, s katerim so 
soglašali. Za njim je direktor 
proizvodnje dipl. inž. Avgust 
Karba na shemi razložil teh
nološki postopek od plavžev 
do valjarn oziroma predelo
valnih obratov, sedanjo skup
no in blagovno proizvodnjo 
ter predstavil količino suro
vin, ki jo Železarna potrebu
je za svojo proizvodnjo. Po 
tem uvodu so udeleženci pod 
vodstvom direktorja proiz
vodnje obiskali valjarne na 
Javorniku in Beli, hladno va
ljamo in žičarno ter tehnični 
muzej, kjer so se grupi pri
ključili šefi delovnih enot in 
obratovodje ter udeležencem 
razlagali potekjsroizvodnje in 
odgovarjali na njihova vpra
šanja. 

Po končanem ogledu, k i je 
potekal strogo po programu, 
je sledilo skupno kosilo, kjer 
se je grupi priključil tudi 
glavni direktor. Železarne 
mag. inž. Peter Kune, k i je 

navzočim po kosilu na shemi 
razložil perspektivni razvoj 
tovarne. 

Razpis javnega tekmova
nja učencev osmih raz
redov osnovnih šol jeseniške 
in radovljiške občine o po
znavanju železarstva in žele
zarne ter natečaj za najboljši 
pismeni izdelek učencev 7. in 
8. razredov osnovnih šol iz 
istega področja, ki ju razpi
suje Železarna, je razložil 
dipl. inž. Avgust Karba. So
delavec iz kadrovskega sek
torja inž. Tone Vari pa je 
navzočim predstavil še osta
le akcije in oblike, ki j i h 
predvideva kadrovski sektor 
za tesnejše povezovanje s šo
lami in učenci osnovnih šol 
jeseniške in radovljiške obči
ne ter nakazal izredno široke 
možnosti šolanja in usposab
ljanja učencev za potrebe Že
lezarne. 

V razgovoru, ki je sledil, so 
navzoči prosvetni delavci po
zdravili tako široko zasnovan 
program sodelovanja med že
lezarno in šolami ter izrazili 
tudi pripravljenost za sodelo
vanje. V razgovoru so izrazili 
željo, da bi Železarna poma
gala šolam z raznimi shema

mi, filmi in diafilmi, da bi 
učencem lahko kar najbolj 
nazorno predstavili Železarno 
in posamezne naprave. Poleg 
že omenjenih oblik so se do
govorili, da bodo v najkraj
šem času tovarno obiskali vsi 
učenci osmih razredov in j ih 
ob tej priliki seznanili tudi 
s perspektivo Železarne in 
možnostmi,, ki j ih daje tovar
na za šolanje kadrov za svoje 
potrebe. Tem obiskom naj bi 
sledil obisk učencev sedmih 
razredov. Razen tega bodo 
osnovne šole povabile pred
stavnika Železarne na rodi
teljske sestanke, kjer bodo 
lahko staršem razložili, kak
šne možnosti šolanja nudi 

(Nadalj. na 10. str.) 

Novembra smo dokazali, da je 
odprava končnih 

izdelkov lahko zelo enakomerna 

Ta ukrep je bil razumljiv, 
saj je dosedanji način dela 
povzročal: 

— preobremenitev skladišč 
in nakladalnih naprav, 

— kopičenje blaga v skladi
ščih, 

— pomanjkanje prevoznih 
sredstev, 

— preobremenitev odprav-
nega osebja in osebja OTK 
ob koncu meseca, 

— kampanjsko pisanje do
bavnih listov in faktur ter po
dobno. 

Vse to pa je še povečalo 
možnost za zamešnjave in na
pake pri odpravi. Vzroki za 
tako veliko neenakomernost 
predvsem koncem meseca so 
bili različni. Ugotovljeno je 
bilo, da je na to vplivala to
ga orientacija koledarskega 

(Nadalj. na 7. str.) 

Inovacijska dejavnost v talilnicah 
Kljub temu, da po prizadevanju predsednika komisije za ra
cionalizacijo in novatorstvo v DE talilnic tov. Jožeta Osvalda 
ter šefa DE dipl. inž. Stanka Čopa i n obratovodij, komisija 
redno ocenjuje vse izboljševakie predloge, ki j ih avtorji uva
jajo v delovne in proizvodne procese, tudi v obratih DE talil
nic občutno pada število tehničnih izboljšav. 

Letos je komisija imela pet 
sej in uspešnim avtorjem 
odobrila in priznala za njiho
ve dosežke 5.600 N din spod
budnih odškodnin, kar je 
vsekakor lepo in visoko pri
znanje, k i bi moralo pozitiv
no vplivati na poživitev inova
cijske aktivnosti v obratih 
DE talilnic. Pr i tem je raz
veseljivo, da se je v DE ta
lilnic med avtorje tehničnih 
izboljšav vključila prva sode
lavka iz naše delovne skupno
sti. Marija Herman iz šamo-

Prosvetni delavci jeseniške in radovljiške občine na obiska v tehničnem muzeju 

tarne je za svoj dosežek pre
jela spodbudno odškodnino 
ne samo za sebe, temveč tudi 
za vse druge sodelavke, k i so 
zaposlene na katerem koli de
lovnem mestu v obratih naše 
Železarne. Kajti tudi ostale 
tovarišice so vabljene in po
klicane, da se vključijo v vr
ste aktivnih, prizadevnih in 
uspešnih novatorjev in racio-
nalizatorjev, tudi one so se
stavni del naše železarske 
skupnosti. 

Na žalost pa je v obratih 
DE talilnic še mnogo nereše
nih nalog in problemov, k i 
čakajo strokovnjake, inženir
je, tehnike, elektro in stroj
ne vzdrževalce, energetike in 
ostale neposredne proizvajal
ce, da j ih čimprej odstranijo 
in v vsesplošno zadovoljstvo 
rešijo. 

Znano je, da je bilo na 
okrožnico glavnega direktorja 
mag. inž. Kunca nakazanih in 
prijavljenih prav iz obratov 
D E talilnic 65 nalog in pro
blemov, k i j ih moramo indi
vidualno ali teamsko čimprej 
rešiti. Nekateri sodelavci so 
se lotili reševanja nekaterih 
problemov. Za dve nalogi so 
avtorji jasno nakazali rešitev, 
na žalost pa še ni prišlo do 
realizacije, ker obrat marti-
narne ali vodstvo DE talilnic 
ne more najti nujno potreb
nih sredstev za izvedbo ren
tabilnih rešitev. Prisotna pa 
so prizadevanja, da se stvar 
reši, s čemer bodo tudi av
torji z večjim delovnim in 

ustvarjalnim poletom pristo
pih k uspešnemu reševanju 
vseh nalog. 

Potrebno pa bi bilo, da bi 
se več plavžarjev in martinar-
jev, samotarjev ter livarjev 
aktivno vključilo v vrste pri
zadevnih in uspešnih novator
jev. 

V obratih DE talilnic je na
kazanih že več rešitev posa
meznih problemov, do avtor
jev pa na žalost večkrat ni 
pravega razumevanja. Moj
stri, asistenti, tehniki, inže
nirji in obratovodje bi mora
l i pozdraviti vsako, pa čeprav 
naj skromnejšo zamisel ah 
idejo, skupno bi jo morah 
razvijati do uspešne in kori
stne realizacije. To ni nika
kor samo v korist posamezni
kov, temveč vsej delovni 
skupnosti. 

Na zadnji 7. redni seji ko
misije za novatorstvo in ra
cionalizacijo v DE talilnic 
4. 12. so člani komisije na 
osnovi prijave št. 1955 in po
zitivnih ocen obratovodstva 
livarn in plavžarjev pozitivno 
ocenili uspešno tehnično iz
boljšavo, k i jo je izvedel 
STANKO PRISTOV, V K l i 
var, k i je uvedel nov cenen 
tehnološki postopek pri vliva
nju bakrenih ali aluminijastih 
vetrnih šob za potrebe plav
žev. Nov tehnološki postopek 
je mnogo cenejši in kvalitet
nejši od starega, znatno pa je 
povečana tudi delovna var
nost. Na osnovi pravilno pri
kazanih in potrjenih koristi 
in prihrankov je bila avtorju 
priznana enkratna odškodni
na v višinj 600 N din. Avtorju 
čestitamo k njegovemu do
sežku in priznani odškodnini 
i n se mu zahvaljujemo za 
uspešno prizadevnost. 

Analiza preteklega poslovanja v obratih, k i proizvajajo blago 
za trg, je pokazala zelo kampanjsko odpravo izdelkov ob 
koncu vsakega meseca. To je doseglo takšno kritično stopnjo, 
da je bil odbor za plan in finance prisiljen na seji 7. 10. t. L 
sprejeti sklep, s katerim so od odgovornih zahtevali, da se to 
normalizira. 



(nadaljevanje) 

5. Model, omejitve, cilj in 
optimalnost 
Ko tovarne gradijo nove 

vrste letal, zgradijo najprej 
modele letal. Te preizkušajo 
v posebnih napravah in pro
učujejo vpliv vetra, tempera
ture in podobno. Takšno pre
izkušanje na pravih letih bi 
zahtevalo ne samo uničenje 
letal v poskusih, marveč tudi 
izgubo življenja posadk. Zato 
raje delajo cenene poskuse 
na fizičnih modelih letal. 
Druga vrsta modelov so gra
fični modeli. Preden se odlo
čimo na primer za postavitev 
strojev v tovarniški hali, 
stroje razpostavimo na raz
lične načine in poskušamo 
najti čim boljšo rešitev z ozi-
rom na transport in podob
no. Tisoče takšnih poskusov 
bo ceneje kot ena sama pre
selitev stroja zaradi slabe 
razmestitve ali večji trans, 
portni stroški. Danes se naj
več uporablja tretja vrsta mo
delov — matematični modeli. 
Matematični model je npr. 
formula za obseg kvadrata. 
Recimo, da nas kdo vpraša 
za obseg kvadrata, k i ima 
stranico 1 m. Lahko bi sesta
vi l i tak" kvadrat in nato iz
merili obseg. Vendar raje se-

Vodja varnostne službe tov. 
Jersin nam je posredoval ne
kaj podatkov, o delu ter pri
zadevanjih organov varnostne 
službe. Omenil je konkreten 
primer sodelavcev Edhima 
Suljaniča iz plinske in vodne 
energije in Mesuda Hadži-
sulejmanoviča s plavža, ko 
sta na nedovoljen način ho
tela odnesti iz tovarne elek
tromotor 5 K S i n mazutno 
črpalko. 

Suljanovič je elektromotor 
in mazutno črpalko opazil v 
martinarni in jo 28. oktobra 
skril v bližini nove kisikarne 
Sava. Da bi oba predmeta 
iaže odnesel iz obrata, je pro
sili za pomoč še sodelavca 
Hadžisulejmanoviča s plavža, 
ftri nedovoljenem delu sta j i h 

**alotrla kontrolorja naše var
nostne službe. Suljanovič i n 
Hadžisulejmanovič sta. jima 
najprej pobegnila, vendar so 
j u organi n^še varnostne služ-

stavimo matematični odnos: 
obseg = 4 dolžine stranic. 
Vstavimo dolžino stranice v 
formulo in dobimo obseg. Se
veda so matematični modeli 
skoraj vedno bolj komplici
rani. Tako obsega matema
tični model obrata desetine 
in stotine enačb in neenčb 
in stotine spremenljivk. O 
modelih ne bi več govorili, 
ker mislimo kasneje v dru
gih člankih dati primer ma
tematičnega modela. 

Vodja proizvodnje mora 
upoštevati pri upravljanju 
določene omejitve. Stroj ne 
more delati več kot 24 ur 
dnevno, prodaja ne more 
prodati več kot trg potrebu
je. 

Poleg modela in omejitev 
je tretji bistveni element 
strokovnega upravljanja cilj 
proizvodnje. Zato bomo zdaj 
opisali pomen cilja, obenem 
z njim pa še besedico opti
malnost. Obe besedi smo že 
nekajkrat omenili in tudi 
drugače ju vse pogosto sre
čujemo. Njuna uporaba pa 
pove, da jo uporabniki ne 
razumejo. Kaj pomeni, da je 
proizvodnja optimalna? Da je 
količina proizvodnje največ
ja, da je poprečna prodajna 
cena najvišja, da je dobiček 
največji? Vs i odgovori so 

be hitro našli. Pri pregle
du Suljanovičeve garderobne 
omarice so organi varnostne 
službe našli tudi drug mate
rial, last Železarne, k i s i j ih 
je hotel na nedovoljen način 
prisvojiti. Sodelavca Suljano-
viča so priprli. 

Kot je povedal tov. Jeršin, 
to ni edini primer, k i kaže 
na prepotrebno budnost ne 
samo organov naše varnostne 
službe, temveč tudi ostalih 
sodelavcev. Varnostni organi 
so v zadnjem času beležili 
več primerov i n o svojih ugo
tovitvah obvestili tudi komi
sije za kršitev delovnih dolž
nosti v pristojnih obratih. 
Vendar kot kaže omenjene 
komisije večkrat ne ravnajo 
tako kot velevajo predpisi. 
Odločajo se za milejše ukre
pe, namesto da bi upoštevaJi 
strožja merila, k i b i j i h mo
rali, saj imajo za to na voljo 
vsa-.navodila i n zakonita do
ločila. 

pravilni, le da gre vsakič za 
drug cilj. Prvič je rezultat 
optimalen glede na količino 
proizvodnje, drugič glede na 
prodajno ceno, tretjič glede 
na dobiček. Proizvodnja je 
torej lahko optimalna le z 
ozirom na postavljeni cilj. Ce 
bi bi l v našem primeru cilj 
proizvodnje količina proiz
vodnje, potem bi bile vse re
šitve desetih proizvodov ena
ko optimalne. Ce bi bi l cilj 
prodajna cena, potem bi pro
izvajali samo" proizvod Y . 
Cilj pa je bi l dobiček in re
šitev je optimalna samo gle
de na dobiček. Čisto slučajno 
je optimalna tudi z vidika 
izkoriščanja, proizvodnih 
zmogljivosti. 

Določitev cilja je izredno 
pomembna in v praksi za ču
da redka. Seveda vsi pravi
mo, da je naš cilj čim večji 
dobiček (no v Železarni smo 
zdaj pri prodajni ceni) ozi
roma dohodek na zaposlene
ga (ta cilj je osnoven, vendar 
so tu računske težave zato, 
ker je cilj izražen v obliki 
ulomka). Kadar pa govorimo 
o uspehih so to količine pro
izvodnje, realizacija, enako 
kadar nagrajujemo, se pri
merjamo z drugimi i n podob
no. Brown, vodilni strokov
njak s področja predvideva
nja, pravi v svojem delu »De-
cision Rules for Inventory 
Management«: »V preteklih 
mesecih smo imeli mnogo se
stankov, kjer smo govorili o 
pravih ciljih vodij. Če se 
ozrem nazaj, vidim, da ljud
je v vsakem primeru povedo 
svoje mnenje ali celo zahteve 
o sredstvih, kako to doseči, 
ne pa o cilju.« 

Nič kolikokrat se nam je že 
zgodilo, da je ta al i oni v 
Železarni zahteval analizo 
asortimenta proizvodnje. In 
vedno nam je dal že izdelan 
asorriment, namesto da bi 
povedal, kakšen cilj želi do
seči v proizvodnji. Tako člo
vek ne ve, ali misli, da je 
delo ekonomistov ali organi
zatorjev v iskanju in množe
nju podatkov, ali pa ta vodja 
sploh ne ve, kaj želd. Prva 
misel je zmotna, čeprav so 
celo nekaj ekonomistov o 
njeni pravilnosti skoraj uspe
l i prepričati; druga pa bo da
la precej dela kadrovskemu 
sektorju. 

6. Zaključek primera 
Povrnimo se k našemu pri

meru in ga zaključimo. Za 
vsak obrat in za podjetje kot 
celoto sestavimo model pro
izvodnje, omejitve proizvod
nje in trga ter ci l j . Planer 
dobi ustrezne podatke in j ih 
postavi v sistem planiranja. 
Podatke vnese v računalnik 
in računalnik izračuna opti
malni program ali plan pro
izvodnje. Naš primer, k i je 
bil enostaven, smo izračunali 
ročno in rešitev smo že zapi
sali. 

Za model smo uporabili 
metodo linearnega programi
ranja, o kateri bo več govora 
kdaj drugič. 

Rešitev, k i jo dobimo, je 
optimalna in prinaša podjet
j u največji dobiček. To obe
nem pomeni, da je predvsem 
od planiranja odvisno, kolik
šen bo dobiček pr i enakem 
naporu delavcev. 

Planiranje združi celo vrsto 
informacij o proizvodnji i n 
tržišču in zato tudi vrsto 
služb. S tem postane team-
sko delo, v katerem pa so 
funkcije in odgovornosti so
delavcev točno določene. To 
smo poudarili zato, ker veli
kokrat mislimo, da je že 
vsak sestanek teamsko delo. 
Ko sem že pri sestankih, bi 
omenil dve misli o sestankih 
ali sejah. Tisti, k i ne želi pre
trgati rdeče niti, naj prične 
z naslednjim odstavkom. V 
»WaH Street Journal« sem 
bral naslednjo definicijo se
stanka, seje ali konference, 
kakor komu ljubo: »Sestanek 
je srečanje, kjer ljudje govo
re o tistem, kar bi morali 
narediti.« Argyris, eden od 
vodilnih strokovnjakov v or
ganizaciji, pa pravi v članku 
»Today's Problems With To
morrow's Organizations*: »V 

mnogih študijah sem spo
znal, da je okrog polovica se
stankov in tri četrtine časa, 
porabljenega za sestanke, ne
potrebna in neproduktivna.« 

Tako smo doslej govorili o 
problemu letnega planiranja 
proizvodnje in o pristopu k 
planiranju nekoč in danes. 
Pri tem smo zašli še na nekaj 
obrobnih področij. S tem bi 
naš primer, ne pa tudi čla
nek, zaključili. Naš cilj je bi l 
predvsem usmeriti l j u d i / ti
ste, ki morajo delati umsko, 
k razmišljanju, ne. pa podati 
strokovno in sistematično sli. 
ko planiranja. Seveda bo kdo 
rekel, da že itak preveč raz
mišljamo. Ne vem, če je to 
res; vem pa, da je razlika, če 
razmišljamo na primer o 
tem, ali bodo jutri v kantini 
boni ali kartice al i gotovina, 
ali pa o tem, o čemer smo 
mi pisali doslej. 

(Se nadaljuje) 

V našem statutu, k i ga je delavski svet Železarne 
sprejel na seji, dne 30. julija 1970 s tem, da ga je prej 
obravnavala delovna skupnost več kot mesec dni, je 
zapisano, da sestanke delovne skupine sklicuje vodja 
delovne skupine po potrebi, najmanj pa enkrat na dva 
meseca, samoiniciativno, obvezno pa kadar se (člen 39) 
med ostalim obravnavajo vprašanja, k i jih dajo organi 
upravljanja v javno razpravo delovni skupnosti Železar
ne (člen 38). Tako je napisano in določeno. Kako pa 
delamo? 

V novembru je dan v javno razpravo pravilnik o 
odgovornosti delavcev na delu v Železarni in bi zato 
pričakovali, da se bodo sestajale delovne skupine in 
razpravljale o predloženem pravilniku. Pa se niso! V : 
novembru se je sestalo komaj 54 delovnih skupin, vse
ga skupaj pa jih imamo 259, in še od teh 54 delovnih 
skupin je o pravilniku razpravljalo le 14 delovnih sku
pin. Torej kršijo določila statuta prav tisti, ki so v 
postopku sprejemanja statuta izražali želje, naj bi se 
statut tudi res izvajal. Posredujemo pregled sestankov 
delovnih skupin v novembru: 

Obrat 
Število 

delovnih 
skupin 

Število 
sestanko\ 
•delovnih 

skupin 

PLAVŽ 15 5 
MARTINARNA 14 9 
E L E K T R O J E K L A R N A 5 1 
L I V A R N E 5 . — 
SAMOTARNA 5 3 
VALJARNA B E L A 11 2 
VALJARNA ŽICE 4 — 
JAVORNIK I. 10 9 
VALJARNA 1300 3 5 
VALJARNA 2400 7 1 
J E K L O V L E K 8 — 
H V Ž 25 2 
ŽEBLJARNA 4 — 
ELEKTRODNI O D D E L E K 6 2 
STROJNE DELAVNICE 12 
STROJNO VZDRŽEVANJE 24 2 
VZDRŽEVANJE E L E K T R O 

NAPRAV 20 — 
R T A 6 2 
GRADBENO VZDRŽEVANJE 6 1 
STRUGARNA VALJEV 2 2 
E L E K T R O TOPLOTNA 

E N E R G U A 8 — 
PLINSKA I N VODNA 

ENERGIJA 6 — 
TRANSPORT 15 — 
O T K R . 13 7 
UPRAVNE SLUŽBE 25 1 

M . Polak 

Budnos t o rganov 
va rnos tne službe 

O l e t n e m 
p l a n i r a n j u 
pro izvodnje 
in še o čem 

D e l o v n i m s k u p i n a m 
v t o v a r n i ! 



Izvršitev skupne in blagovne proiz
vodnje ter odprave za november 1970 

Skupna proizvodnja Blagovna proizvodnja 
Delovna enota 

Program Izvrš. % Program Izvrš. °/o - Odprava 

Plavž 
Martinarna 
E l . jeklarna 
Livarne 
Samotama 

11.800 
26.000 
11.650 

162 
1580 

10.196 
26.460 
11.433 

149 
1.670 

86.4 
101.8 
98.1 
92.— 

105.7 
30 

280 
65 

395 
216.3 
141.2 

65 
395 

TALILNICE: 51.192 49.908 975 319 460 148.5 460 

Bluming 
Linija rez. 
H O P 
Valj . žice 

33.000 
9.000 

700 
9.000 

28.953 
6.876 

895 
8.413 

87.7 
76.4 

127.8 
935 

820 
4.890 

690 
2.985 

808 
4.604 

894 
2587 

98.6 
94.2 

1295 
86.6 

808 
4551 

906 
2.587 

VALJARNA B E L A : 51.700 45.137 873 9.385 8.893 94.8 8.852 

Lahke proge 
Valjarna 2400 
Valjarna 1300 
Jeklovlek 

3.040 
7.800 
2.000 
1.550 

3.312 
8.192 
2.476 
1.178 

109.— 
105.— 
123.8 
76.— 

716 
7.700 
2.000 
1545 

1.208 
8.113 
2.274 
1.178 

168.7 
105.4 
113.7 
76.3 

1215 
8.028 
2.334 
1.233 

V A L J . JAVORNIK: 14.390 15.158 105.3 11.961 12.773 106.8 12.810 

Hladna valj. 
Žičarna 
Zebljarna 
Elektrode 
Prašek , 

2.330 
4.650 

895 
870 
60 

2.369 
5.251 

781 
889 
54 

101.7 
112.9 
87.3 

102.2 
89.7 

2.320 
3.010 

865 
865 
60 

2.364 
3.614 

771 
885 
54 

101.9 
120.1 
89.1 

102.3 
89.7 

2.405 
3.591 

740 
881 
48 

P R E D E L . OBRATI: 8.805 9.344 106.1 7.120 7.688 107.9 7.665 

ŽELEZARNA: 126.087 119.547 94.8 28.776 29.814 103.6 29.787 

Planirane proizvodnje za dom je 195 ton, izvršene pa 246.2 tcni. 

V novembru smo se pribli
žali že 10 tisoč tonam hladne 
predelave ali 1/3 celotne bla
govne proizvodnje. V primer
javi z lanskim novembrom 
pomeni to-skok za 1000 ton 
hladne predelave. To je do
slej najvišja takoimenovana 
dvostopenjska predelava v 
naši železarni. Ob tej ugoto
vitvi pa se moramo žal po
vrniti na asortiment po kva
litetah, k i nam iz leta v leto 
pada. Sigurno je eno izmed 
meril poraba fero-legur. Leta 
1968 je bila poraba Ni 203 to
ne, leta 1969 257 ton, letos 
pa v 10 mesecih le 78 ton. 
Molibdena smo porabili pred 
dvemi leti 44 ton, letos v 10 
mesecih le 31 ton. Podobne 
primere lahko ugotovimo tu
di pri Fe-V, Fe-Ti, Zr-Si in 
ostalih. Po podatkih našega 
nabavnega oddelka lahko 
ugotovimo, da železarna Ze
nica, k i je doslej veljala kot 
tovarna za masovna jekla, 
prijavlja za leto 1971 pri po
sameznih fero-legurah večje 
potrebe kot mi s 30-letno 
tradicijo (s proizvodnjo elek-
tro-jekla smo pričeli leta 
1940). V srednjeročnem pro
gramu do leta 1975 imajo to
varne v združenem podjetju 
začrtano specializacijo proiz
vodnega programa, pomeni 
pa naj to tudi »inflacijo« 
asortimenta, 

TALILNICE: Po general
nem remontu se plavž I. po
stopoma uvaja na optimalne 
razmere, š e vedno je speci
fična poraba koksa višja za 
178 kg od planirane. Ob sicer 
manjši količini grodlja je bi
la kvaliteta zadovoljiva. SM-
jeklarna trenutno zadovolju
je s količinama. V novembru 
je nastopilo samo eno kritič
no obdobje, ko je bila ome

jena izdelava šarž z nizkim 
odstotkom S. Elektro-jeklar-
na intenzificira proizvodnjo 
in nam daje večje količine 
zlasti na Lectromelt peči. 

• ASEA peč je bila v obdobju 
pred generalnim remontom 
in po njem sicer peč z naj
zahtevnejšim asortimentom, 
vendar najslabša peč v jeklar-
ni, saj imamo v tem obodb-
ju 500 ton registriranega iz
mečka. Kolikšna krivda pri 
tem zadene jeklarje, kolikšen 
delež pa nosi pri tem valjrna 
Bela zaradi nepravočasnega 
zakladanja v peči, o tem da 
lahko realno oceno le naš 
razvojni oddelek in tehnična 
kontrola. 

VALJARNA BELA: Blu
ming je imel v glavnem re
montu globinsko peč št. 1, 
zato je bil pretok materiala 
prenizek. Tudi po remontu 
le s težavo predeluje dnevno 
proizvodnjo jeMarne, zato 
nam je količina hladnega 
vložka ostala .pred pečmi. V 
novembru je bilo 32,8% za
stojev na obratovalni čas; v 
te zastoje je tudi všteto po
manjkanje temperature (76 
ur), zaradi remonta peči. V 
skupnih zastojih leži torej 13 
odstotkov manjkajoče proiz
vodnje. Valjarna trakov n i 
izvaljala predvidene količine 
zaradi slabe - proizvodnje na 
blumingu. Delež hladnega 
vložka pred pečmi je 1/3 za 
stekal. Površinska obdelava 
je oflemala 10.131 ton, na 
vseh brusilnih strojih pa 
obrusila 2890 ton, kar je naj
večja količina doslej. V va
lj arni žice smo imeli krizo 
pri valjanju patentirane ži
ce na 0 5.5 mm zaradi viso
kega odstotka II. a, sicer pa 
valjarna količinsko zadovo-

ton žice pri 45,5% zastojev. 
Iz tega se vidi, da je proiz
vodnost na čisti obratovalni 
čas zadovoljiva. 

VALJARNE JAVORNIK: 
Skupna blagovna proizvod
nja je v starih obratih zado
voljiva. Ozko grlo v lužilnici 
nam je narekovalo ustavitev 
normalizirne peči za določen 
čas, ker nam povečana med
fazna proizvodnja ne prinaša 
koristi. Jeklovlek ni zadovo
lj i l količin prek Schumag 
vlečnega stroja. Možno je bi
lo samo vlečenje tanjših di
menzij, ker so bili polirni 
krožniki izrabljeni v območ
ju vstopnih dimenzij 0 10 in 
11 mm. Višjih dimenzij nismo 
mogli izvaljati zaradi manj
kajočih ležajev v valjarni ži
ce, tako da pridejo na vrsto 
šele v mesecu decembru. Va
ljarna debele pločevine je ob 
povečani poprečni debelini in 
torej tudi teži slaba, solidno 
izpolnila plan. Komerciala se 
je dokončno tudi odločila, da 
se prekine sleherna dobava 
debele pločevine vsem slabim 
plačnikom, kar nam bo olaj
šalo delo pri programiranju, 
ko naročila imamo, pa jih ne 
smemo lansirati. To pa po
meni, da smo prekinili do
sledno z vlivanjem v jeklar
na, ker s pripravljenim vlož
kom v slabih ne zdržimo; v 
tem primeru se potem zme
raj odločimo za valjanje, ker 
preti ustavitev proge. 

PREDELOVALNI OBRATI: 
Velik skok tako v blagovni 
kot v skupni proizvodnji be
ležimo žicami. Pri tej proiz
vodnji je bilo 900 ton paten
tirane žice, 83 ton VAČ žice 
in 65 ton Elira žice. Ce bodo 
proizvodnjo obdržali na tej 
ravni, tudi plan za prihodnje 

dobav češki trakov smo se 
odločili, da en del vložka za 
hladno valjamo pripravimo 
prek potisne peči na Beli. Za 
tako kampanjo je potrebno 
usposobiti flemarski stroj na 
Beli, vsa ogljična jekla pa 
bomo pripravljali na -novem 
centromaskinu. Ta kampanja 
naj bi bila naj resnejša pre-

sfcušnja, če smo sposobni 109 
odstotno oskrbeti vložek za 
hladno valjamo iz domačega 
Stekla. Nabava čeških trakov 
za leto 1971 ni predvidena. 
Žal v HV ne bomo zadovoljili 
kupcev v pogledu jekel, kar 
je Demag valjčno ogrodjo 
spet v okvari. 

—ec 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 

R a z p i s 
Ddbor za izume in racionalizacijo pri DSŽJ razpisuje v 

okviru novatorske in racionalizatorske dejavnosti v železarni 
Jesenice obdelavo tehnološkega problema: 

Označevanje slabov in blumov na čelni stra
ni na škarjah Blaw Knox v valjarni bluming 

Sistem označevanja posameznih izvaljanih kosov mora 
zagotoviti: 

— signiranje kosa s številko peči 
— signiranje kosa s šaržno številko 
— z ozirom na pogosie spremembe v programu valjanja 

mora biti zagotovljena enostavna in hitra zamenjava 
številčnega sistema 

— sistem mora omogočiti signiranje vročega valjanca 
istočasno z osmimi številkami. 

Na obstoječih agregatih bi bilo mogoče namestiti tak si
stem na zaustavljalcu valjanca na čelnih škarjah Blaw Knox. 

Interesenti dobe podrobna pojasnila pri obratovodju va-
Ijarne bluming dipl. inž. V. Senčarju. 

Za najboljše idejne rešitve problema razpisuje odbor na
slednje nagrade: 

1. nagrada 800 N din 
2. nagrada 400 N din 
3. nagrada 320 N din 

Idejne predloge bo ocenila posebna strokovna komisija. 
Najboljšo tehnično in ekonomsko rešitev, katera bo tudi v 
praksi realizirana, bo odbor obravnaval in nagradil po pravil
niku o izumih, tehničnih izboljšavah in koristnih predlogih. 

Odbor bo v soglasju s komisijo določil tudi mentorja, 
kateri bo racionalizatorju pomagal pri reševanju problema 
in realizaciji predloga v praksi. 

Razpis velja do 15. januarja 1971. 
Predloge naj avtorji pošljejo referatu za racionalizacijo in 

novatorstvo pri SEP. 
Odbor za izume in racionalizacijo 

Dežurna služba 
telefon 

v pisarni doma 
SOBOTA, 12. decembra: 

Jože KOŠIR, transport 
NEDELJA, 13. decembra: 

inž. Dušan SIKOŠEK, energetsko 
gospodarstvo 

PONEDELJEK, 14. decembra: 
Anton GROŠELJ, valjarna žice 

TOREK, 15. decembra: 
Teodor OKROŽNIK, gradbeno 
vzdrževanje 

SREDA, 16. decembra: 
inž. Feliks BEŠTER, RTA 

ČETRTEK, 17. decembra: 
Zdravko ČRV, Javornik I 

P E T E K , 18. decembra: 
Franc GLOBOCNIK, plavž 

451 

302 

852 

577 

262 

624 

340 

80/022 
drž. 

775 

790/17 

739 

790/59 

760 

740 

ljuje. Izdelano je bilo 8413teto n e bo vprašanje. Zaradi 

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 na telefon 410. Morebitne 
spremembe dežurnih so razvidne iz obvestil, k i j ih vsako 
soboto objavljamo na razpisnih deskah pri vseh vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega 
direktorja 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 



Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

Razgovor s predstavniki aktivov ZM 
V torek, 8. 12. je bil na ObK ZMS Jesenice posvet pred

sednikov in sekretarjev aktivov Z M v občini. Razgovor v 
taki zasedbi je bil prvikrat in se bo ponavljal vsak mesec. 
To narekuje potreba po čim enotnejši akciji mladih v 
občini, zato naj bi bil dogovor usmerjen k bližnjim po
membnim akcijam mladih. 

Na tem prvem posvetovanju je bilo govora predvsem 
O pripravah na skorajšnje letne konference aktivov Z M 
v občini, podan je bil predlog glavnih prireditev jeseniške 
mladine za mesec mladosti 71 in tekla je beseda o prazno
vanju dneva JLA. 

O pripravah na letne konference aktivov Z M v občini 
je govoril predsednik ObK ZMS Jesenice prof. Srečko Krč, 
k i je, podobno kot na zadnji seji predsedstva T K ZMS 
Železarne, iznesel nekatere nasvete in predloge glede pri
prav posameznih aktivov ZM v krajevnih skupnostih, šolah 
in delovnih organizacijah. Da pa bi bilo delo v teh pripra
vah vsaj nekoliko lažje, so na ObK ZM sestavili gradivo, 
ki bo s svojo vsebino lahko zelo koristno in dobrodošlo 
v slehernem aktivu. 

V nadaljevanju teh razgovorov je sodeloval tudi Jože 
VINDIŠAR, ki je poročal o delu odbora za pripravo mese
ca mladosti 71. Delo odbora poteka zelo zadovoljivo, tre
nutno pa so v teku dogovori s pristojnimi forumi glede 
izvedbe posameznih točk sporeda. 

Ob zaključku omenjenega posvetovanja je bilo še govo
ra o nekaterih nalogah in konkretnih zadolžitvah aktivov 
ob praznovanju dneva JLA. E . Z. 

Predsedstvo TK ZMS o svojih nalogah 
Po kratkem premoru se je v ponedeljek zopet sestalo 

predsedstvo TK ZMS Železarne na svoji redni seji. Tokrat 
so seji poleg članov predsedstva prisostvovali tudi sekre
tar Z K Železarne inž. Tone VARL, predsednik ObK ZMS 
Jesenice prof. Srečko KRČ in sekretar ObK ZMS Jesenice 
Zlato VOGRIČ. Njihova prisotnost oziroma diskusija na 
temo o delu predsedstva T K Z M in pripravah predsedstva 
na letno konferenco je prvotni dnevni red spremenila, kar 
pa je bilo glede na vsebinsko vrednost razgovorov tudi 
zelo koristno. 

Po uvodnih formalnostih na začetku seje je predsednik 
T K ZMS Železarne Miro IPAVEC prešel na obrazložitev 
prve točke dnevnega reda — programa dela za tekoči 
mesec december. V tem mesecu čakajo mlade še nekatere 
zahtevne naloge kot so: 

— praznovanje dneva JLA, 
— priprave na seminar, k i bo januarja 1970, 
— priprave na letno konferenco T K ZMS železarne. 
Poleg tega pa se bo v kratkem izvedel tudi razgovor 

z mladimi o pravkar pričeti »akciji 75«, k i vsebuje vrsto 
nujnih in potrebnih dejavnosti mladih v delovnih organi
zacijah. 

Trenutno zelo važno in pomembno pa je tudi vprašanje 
priprav na letno konferenco mladinske organizacije Žele
zarne, saj je od le-teh v veliki meri odvisen uspeh konfe
rence. To vprašanje je načel predsednik ObK ZMS Jesenice 
prof. Krč, ki je v svojem izvajanju prisotnim članom 
predsedstva nakazal smeri reševanja tega vprašanja. Glede 
na to, da mora biti letna konferenca izvedena najkasneje 
do sredine januarja prihodnjega leta, je samo po sebi 
umevno, da bodo mladi aktivisti v Železarni morali po
spešiti priprave, ki naj bi dale določene rezultate realnega 
stanja zahtev in potreb mladih v Železarni, pravilno izbiro 
kadrov in ustvarjalni plan nadaljnjega dela T K ZMS Žele
zarne. Pri reševanju teh vprašanj naj bi se mladi predvsem 
orientirali na: volilne konference v obratnih aktivih ZM, 
zaključke posebne skupine, k i naj b i proučila, katere na
loge so tiste, k i bodo dajale ton dejavnosti mladih žele-
zarjev in izbiri kadrov na vseh nivojih strukture ZMS v 
Železarni. Ob teh pripravah pa naj bi se mladi ozrli tudi 
na do sedaj preveč zapostavljena področja kot so: sode
lovanje z mladimi na tehnični in poklicni šoli ter štipen
disti Železarne, vključevanje mladih iz drugih republik v 
novo sredino in dogajanje v njej, družbeno politično in 
strokovno izobraževanje ter vprašanje politike štipendi
ranja. 

V istem smislu sta nato nadaljevala tudi sekretar ObK 
ZMS Jesenice Zlato Vogrič ter sekretar Z K Železarne inž. 
Tone Vari. Slednji je na razne pripombe o nekaterih pri
sotnih oblikah zaviranja dejavnosti mladih predvsem po
udaril, da si bodo morali mladi s skrbno izbranim pro
gramom dela, k i bo življenjsko zainteresiral širši krog 
mladih in pa z večjo revolucionarnostjo in energičnostjo 
krčiti pot svoje uspešuosti. Prav tako naj bi se mladi 
posvečali bolj bistvenim problemom, katerih oblike pristo
pa je nakazal že. predsednik prof. Krč, Inž. Vari je med 
drugim tudi omenil vprašanje uspešnosti metod dela vod
stva T K Z M , k i , resnici na ljubo, niso ravno najboljše, 
kar potrjujejo tudi razna nesoglasja v samem predsedstvu 

T K ZMS Železarne. Načel je tudi vprašanje pomlajevanja 
vrst ZK, o čemer se je dostikrat govorilo, naredilo pa bolj 
malo. 

Omenjena seja ali razgovor ah karkoli že, je dal ne
dvomno mnogo koristnih in nujnih napotkov, vendar 
velja omeniti tudi to, da je vodstvo TK ZMS Železarne 
nekatere svoje organizacijske in vsebinske slabosti tudi 
samo že ugotovilo in predlagalo nekaj ukrepov, k i naj bi 
vsaj del teh pomanjkljivosti tudi odpravili. Mednje vse
kakor sodi že izvedena akcija za poživitev obratnih akti
vov Z M v Železarni, v bližnji prihodnosti predviden dvo
dnevni seminar, za katerega priprave so že v teku in na
zadnje, resno vključevanje v akcijo 75, ki jo vodi vodstvo 
R K Z M Slovenije. 

Zaključek: mladi smatrajo, da je vsak podoben razgo
vor v popolnejši zasedbi koristen in potreben. Taki na
potki in konkretne naloge sc tudi zelo važen dejavnik pri 
oblikovanju profila mladega aktivista, ki se bo le tako 
lahko uspešno in pravilno kalil v nakazanih akcijah. 

E. Z. 

Program družbeno ekonomskega 
usposabljanja mladine v Železarni 

Organizacija ZM~Železame se je vključila v Akcijo 75. 
Bralce smo že seznanili s cilji akcije, tokrat je moj namen 
podati kratek program družbeno ekonomskega izobraže
vanja. Kot se je odločilo vodstvo Z M v Železarni, bodo 
mladi iz aktivov obdelali program na dveh seminarjih in 
sicer v januarju in marcu. Seminarja bosta po vsej ver
jetnosti dvodnevna. Tako bodo mladi lahko organizirali na 
samem seminarju nekaj oblik družabnega dela in bodo 
s tem popestrili program seminarja, ki bo zadosti obsežen 
in zahteven. 

V prejšnji številki Železarja sem navedel le naslove 
tem, k i jih bodo mladi spoznavali na seminarjih. Tokrat 
bom bolj konkreten. 

Prva tema nosi naslov Kakšna je naša delovna organi
zacija in bo mlade seznanila z opredelitvijo delovne orga
nizacije, z dejavniki, k i označujejo njeno samostojnost, 
z nastankom in razvojem Železarne, s samim poslovanjem 
delovne organizacije, z njenim mestom in vlogo v panogi, 
torej v železarstvu in z njenim mestom v slovenskem 
gospodarstvu. Verjetno mi ni potrebno poudarjati, da so 
to le osnove, ki j ih mora poznati vsak član kolektiva, zato 
bo treba tudi vnaprej razmišljati o takšnem izobraževanju 
in informiranju, predvsem novo sprejetih članov kolekti
va. To bi morala biti pravzaprav ena od stalnih oblik dela 
Z M v delovni organizaciji. 

V tej temi se bodo mladi seznanili s potekom proizvod
nega procesa, s kadrovsko politiko, nasploh s statutom in 
pravilniki delovne organizacije. 

Druga tema je prav tako zanimiva in smo jo obravna
vah že na zadnjem seminarju v Gozd Martuljku. Uvodne 
misli je pripravil tov. Ludvik KEJŽAR, tema pa nosi na
slov Kako skrbno gospodariti v delovni organizaciji. Mladi 
se bodo seznanili: 

— z osnovnimi karakteristikami našega družbeno eko
nomskega sistema 

— s temeljno opredelitvijo poslovne politike delovne 
organizacije 

— s tem, da so delovni" rezultati delovne organizacije 
v prvi vrsti odvisni od delovne skupnosti in posa
meznika 

Od česa je odvisen dohodek gospodarske organizacije 
in kako se deli? 

Tema, k i jo radi zanemarjamo, posebej če smo prepri
čani, da poslovanje delovne organizacije lahko merimo 
samo z višino mesečnega osebnega dohodka: 

— pojem in funkcija dohodka 
— kaj je dohodek delovne organizacije 
— dejavniki, k i vplivajo na uspešnost gospodarjenja, 

višino in gibanje dohodka 
— zunanji dejavniki, ki vplivajo na uspešnost poslova

nja 
— dejavniki, od katerih je odvisen osebni dohodek 

delavca 
Kako učinkovito upravljati v delovni organizaciji? 
V tej temi se bodo mladi seznanili z osnovami načela 

samoupravljanja, tako da bodo lahko prešli na neposredne 
naloge mladega človeka v okviru samoupravljanja: 

— delovna skupnost kot nosilec samoupravnih pravic 
in dolžnosti 

— neposredno odločanje v delovni organizaciji 
— funkcije delavskega sveta 
— izvršilne funkcije kolektivnih in individualnih samo

upravnih organov 
— kaj je referendum 
— varstvo pravic samoupravljanja 
— osebna odgovornost delavcev v sistemu samouprav

ljanja 

— volitve organov upravlja
nja 

— metode in oblike dela 
samoupravnih organov 

— vloga družbenopolitičnih 
organizacij v samoupravlja
nju. 

To so prve štiri teme izo
braževanja, ki j ih bosta za
jela oba seminarja. Zdi pa se 
mi, da ni zadosti le opozoriti 
na teme, ki jih bo seminar 
zajemal. Da bo seminar kot 
oblika izobraževanja lahko 
uspešen, so potrebne priprave 
vsakega posameznika, indivi
dualne in kolektivne. To pa 
ni lahko in tudi ne enostav
no. Vsakega posameznika je 
potrebno prepričati v po
membnost in nujnost takšne
ga dela v ZM, tako .da bo 
sam, kot osebnost, čutil po
trebo po takšnem izobraževa
nju. Prav gotovo pa je tudi 
res, da samo informiranje in 
načelno, teoretično obravna
vanje teh tem ne bosta dala 
nikakršnih rezultatov. 

Zgolj teoretična obravnava 
teh življenjskih vprašanj bo 
mlade odbila od dela v Z M , 
Z K in samoupravnih organih. 
To pa prav gotovo ni namen 
Akcije 75. milan 

Srečno na oddaji 
»Spoznavajmo svet 

in domovino« 
V preteklem tednu je sku

pina mladih, ki bodo na odda
j i »Spoznavajmo svet in do
movino« zastopali mladinsko 
organizacijo 2e!ezarne, obi
skal tehnični vodja te oddaje 
tov. Viktor KONJAR. Mladi, 
k i se pripravljajo za oddajo 
na temo »Makedonija«, so 
tov. Konjarja najprej sezna
nili s svojimi pripravami in 
težavami, ki j ih spremljajo. 
Pri slednjih so predvsem 
omenili pomanjkanje ustrez
ne strokovne literature. Tov. 
Konjar je nato prisotnim raz
ložil potek samega tekmova
nja in propozicije, ter v gro
bih oblikah povedal, kaj se 
bo od mladih tekmovalcev 
zahtevalo. Po bolj uradnem 
uvodu pa je stekel sproščen 
in prisrčen pogovor z znanim 
voditeljem mladinskih radij
skih oddaj, v katerem n i 
manjkalo zanimivih anekdot 
izza kulis preteklih oddaj. 

Ekipa TK ZM Železarne bo 
tekmovala z ekipo Gimnazije 
Jesenice, mladinskim aktivom 
iz Gori j , ekonomsko šolo iz 
Ilirske Bistrice in mladinskim 
klubom iz Postojne. Tako je 
namenil žreb, tekmovanje sa
mo, ki bo v soboto, 12. 12. s 
pričetkom ob 20. uri, pa bo 
pokazalo, katera skupina je 
najbolje pripravljena in ima 
največ sreče. Namreč, samo 
zmagovalec bo šel v nadalj
nje tekmovanje skupno z že 
znanimi ekipami — zmagoval
ci iz prejšnjih oddaj. 

Glede na to, da Železar izi
de v petek, zaželimo torej na
šim tekmovalcem mnogo sre
če in če j im drugače ne mo
remo pomagati, držimo vsaj 
pesti za njih. Tekmovalci sa
mi pa nam obljubljajo, da-
se bodo pošteno borili za 
vsako točko in da bodo do
stojno reprezentirali m' 
Železarne E . Z. 



Rezultati in perspektive obratovanja valjarne žice 
skozi čas in številke 

Ta vprašanja si dovoljujemo s tem prispevkom obravnavati 
zato, ker na vzdrževanju, zaradi našega dela v valjarni žice, 
skozi vse leto še posebej spremljamo proizvodne rezultate in 
izkoristek koledarskega časa iz nekoliko drugačnih vidikov 
kot je sicer v navadi. 

Nekatere številke v deci-
malkah morda odstopajo od 
številk, ki so prikazane v dru
gih poročilih o gibanju proiz
vodnje. Za ta odstopanja se 
opravičujemo s pripombo, da 
na bistvene ugotovitve ne 
vplivajo. 
Plan za 
leto 1970 100.000 ton 100 % 
Doseženo v 
11. mesecih 76.538 ton 76,5 % 
Idealna 
prognoza za 
december 9.000 ton 9,0 % 

Proizvodnja 
v letu 1970 
s prognozo 85.538 ton 85,5 % 

Iz prikaza je razvidno, da 
bo v najboljšem primeru plan 
za leto 1970 izpolnjen po koli
čini s 85,5%. 

Poglejmo doseženo proiz
vodnjo skozi analizo koledar
skega časa s pomočjo San-
kevevega diagrama, posebej 
za 9 mesecev in posebej za 
X . in X I . mesec. 

Ta ločeni prikaz je za vzdr
ževanje zanimiv zato, ker v 
oktobru in novembru na stra
ni vzdrževalnih zastojev v dia
gramu že v celoti nastopajo 
efekti izvedene rekonstrukci
je na napravah ogrevne peči. 

IZKORISTEK KOLEDARSKEGA ČASA V 9. 
LETA 1970 

MESECIH 

Sankevev diagram v merilu nazorno prikazuje tok časa, 
njegovo odtekanje v neizkoriščene smeri in efektivni ostanek, 
ki ga imenujemo čisto obratovanje. 

V diagramu št. 1, k i prikazu
je poprečno stanje za 9 mese
cev, nastopajo naslednji od
tekajoči parometri: 

1. Planirano mirovanje 
4,65 % koledarskega časa. Ta 
del nastopa zaradi tega, ker 
je valjama žice šele v juniju 
pričela s sistemom dela 4 + 1, 
do takrat pa je večino nedelj 
in nekaj sobotnih dnin va
ljama mirovala. 

2. Planirani remonti — v 
tem delu odtekajočega časa 
so 8-urni remonti, ki se izva
jajo vsak peti dan. Teoretič
no znaša to 6,45 % koledar
skega časa. Razen tega pa še 
večji remonti, k i so v letu 
planirani skupaj na 12 dni ali 
33 %. 

Obe vrsti planiranih remon
tov znašata skupaj 9,75 %. To 
je bilo teoretično predvideva
nje. Dejanski delež v diagra
mu znaša 14,55 %. Nastopa 
razlika 4,80 %. Ta razlika gre 
v celoti na račun slabe kon
struktivne izvedbe naprav 
ogrevne peči in drugih okvar, 
tudi na obzidavi, k i so se 
odrazile kot posledica. 

3. Po teh dveh planiranih 
odtokih je ostalo še 80,8 % 
koledarskega časa, k i ga ime
nujemo planirano obratova
nje. O d tu dalje začne čas od
tekati skozi zastoje: 21 % pro
izvodnih in 68,3 % vzdrževal
nih. 

Za čisto obratovanje je po 
vsem tem ostalo samo še 
41,5 % efektivnega obratova
nja. 

Pri vseh obravnavah zasto
jev do takrat, smo se v neki 
nemoči proizvodni in vzdrže
valni delavci in organizatorji 
tolažili s tem, da smo »pol 
na pok. Ta ugotovitev je bila 
popolnoma točna. Odstotek 
vzdrževalnih zastojeVje sicer 
nekaj nižji od proizvodnih, 
vendar bi pri polni dosledno
sti vodenja zastojev morali 
prekoračitev planiranih re
montov v višini 4,80 % prav
zaprav pripisati vzdrževalnim 
zastojem. Ker pa se vzdrže
valci in proizvajalci nismo 
čutili v celoti odgovorne za 
slabo stanje peči, je tak pri
kaz, kot ga kaže Sankevev di
agram št. 1 bolj pošten do 
nas. 

IZKORISTEK KOLEDARSKEGA ČASA V X. IN XI. ME
SECU LETA 1970 

Diagram št. 2 se močno razlikuje od diagrama št. 1. V čem 
je razlika? 

1. N i več odtekanja časa na 
račun mirovanja. Valjarna 
obratuje neprekinjeno v si
stemu dela 4 + 1. 

2. Planirani čas za remon
te je točno dosežen. 

3. Zaradi dejstev pod 1. in 
2. se je čas planiranega obra
tovanja zelo dvignil in sicer 
točno za 13,75 %. 

4. Vzdrževalne zastoje smo 
znižali za 6,2 %, proizvodni pa 
so povišani za 6,25 %. 

Zaključek: Napravimo reka-
pitulacijo pridobljenih in iz
gubljenih časov. 
Pridobitev zaradi 
štiriizmenskega 
obratovanja 4,65 % 
Znižanje planiranih 
remontov 9,10 % 
Znižanje vzdrževalnih 
zastojev 6,20 % 

Skupaj: 19,95 % 
Povečanje proizvodnih 
zastojev 6,25 % 

Ostane pridobljenega 
časa 13,70 % 

indeks povečanega časa ob
ratovanja 

• Ta razmerja smo postavili 
zato, da smo utrdili zanimivo 
in praktično zelo uporabno 
ugotovitev, da se odstotek ča
sa čistega obratovanja in do
sežena proizvodnja spremi
njata v linearnem odnosu. 

To tudi pomeni, da je dose
žena neka stopnja storilnosti, 
k i v letošnjem letu kaže tako 
ustaljenost, da z njo pri vsem 
nadaljnjem prognoziranju za 
leto 1971 lahko računamo kot 
s konstanto: 

P E R S P E K T I V E IN MOŽ-
NOSTI IZPOPOLNITVE PRO
IZVODNEGA PLANA ZA L E 
TO 1971 

Sedaj imamo dovolj podat
kov, da ugotovimo, kakšne 
možnosti imamo, da v letu 
1971 valjarna žice izvalja 
105.000 ton izdelkov. 

V letu 1971 imamo planira
nih 67 osemurnih remontov, 
kar znese 6,10 % koledarskega 
časa. Meseca junija pa gene
ralni remont, ki je planiran 
na 12 dni. Zato je skupni od
stotek planiranih remontov 
za junij 42,20 % koledarskega 
časa. Če ustrezno razdelimo 
planirano proizvodnjo na 11 
enakih mesecev in na manj
šo proizvodnjo v juniju, do
bimo: 

valjarna žice mora v 
letu 1971 vsak me
sec izvaljati 9.050 ton 
v mesecu glavnega 
remonta • pa 5.450 ton 
vsak obratovalni 
dan mora 
izvaljati 318 ton 
vsako obratovalno 
dnino najmanj 106 ton 

Iz teh podatkov lahko na
rišemo Sankevev diagram za 
leto 1971. * 

Iz enačbe za konstanto izra
čunamo potrebni odstotek 
čistega časa obratovanja. 

6.584 
41,5 

8.641, 

553 " 

157 = konstanta = 

ton mesečno 

mesečna proizvodnja 

°/o čist. časa obr. 

sledi % č. č. o. = 

9.050 

= 157 

157 
= 57,6 % 

% čistega časa 

IZKORISTEK 

Za toliko je čas čistega ob
ratovanja v oktobru in no
vembru večji od 9-mesečnega 
poprečja. 

Poglejmo še, v kakšnem od
nosu sta odstotek čistega ča
sa obratovanja in dosežena 
proizvodnja: 

za 9 za X . in 
mesecev X I . 

mesec 
čisti čas 
obratovanja 413 % 553 % 
mesečna 
proizvodnja 6.584 ton 8.641 ton 

Postavimo razmerja doseže
ne proizvodnje in časov za to 
proizvodnjo: 

PLANIRANI 
LETO 1971 

Vzdrževalne zastoje predvi
dimo na 12 %. 

KOLEDARSKEGA ČASA ZA 

Ta diagram velja za vse mesece v letu 1971, razen junija, T 
katerem je planiran glavni remont. 

Ce ga primerjamo z diagra
mom št. 2, lahko ugotovimo, 
da je mogoče proizvesti pla
nirane količine valjane žice 
v letu 1971 pod pogojem, da 
se proizvodni zastoji znižajo 
na 24,30 °/o koledarskega časa 
in da se ostali časovni odtoki 

drže v planiranem in že do
seženem obsegu. 

Ta naloga gotovo ne bo lah
ka, saj letos v nobenem me
secu nismo izpolnili pogojev, 
k i so postavljeni za izpolni
tev planskih nalog v letu 
1971. 

dipl. inž. Miro Noč 

\ 

indeks povečane proizvodnje 
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Sestanki delovnih skupin 
JAVORNIK I — UDIR — ČISTILNICA — Na 

sestanku 20., novembra so poslušali informacijo 
obratovodstva in bili ponovno seznanjeni glede 
uporabe bonov za topli obrok. Za člana sindikal
nega odbora, bodo ponovno predlagali sodelavca 
Zupana. 

Na vprašanje, k i zadeva ureditev higienskih 
prostorov so_ dobili odgovor, da je asistent za 
vzdrževanje že izdal naročilo za izvedbo del. Ob
enem opozarjajo člane kolektiva naj skrbijo za 
red, ker je vsaka okvara vezana s stroški, k i j ih 
krije obrat sam. Tudi na ostala vprašanja je de
lovna skupina dobila odgovore. 

VALJARNA 1300 — D R E M E L J — ADJUSTAŽA 
— Sestanek so imeli 20. novembra. Razpravljali so 
o informaciji obratovodstva in delovni disciplini. 
Postavljenih je bile več vprašanj na katere so do
bil i tudi odgovore. Dogovorili so se, da bodo stro
go upoštevali predpise glede prihoda in odhoda 
z dela. Govorili so tudi o zaščitnih sredstvih in še 
posebej opozarjajo, da morajo vsi člani delovne 
skupine obvezno uporabljati zaščitna sredstva, si
cer bodo v nasprotnem primeru odstranjeni z 
delovnih mest in j im ne bodo pisali dnine. Na 
dnevnem redu je bilo tudi vprašanje bund in so 
pozitivno rešili le za delovna mesta, za katera so 
bunde tudi predpisane. Ob hudem mrazu bodo 
kurili koše. Ob delni ustavitvi obrata so bili neka
teri sodelavci razrešeni tudi določenih funkcij, 
ker so bili razporejeni v druge obrate. Le-ie so 
zamejali z drugimi člani kolektiva, kar velja tudi 
za člane sindikalnega odbora. 

JAVORNIK I — ZUPAN — ADJUSTAŽA — Na 
sestanku 24. novembra so najprej pregledali zapis
nik prejšnjega 'sestanka in niso imeli pripomb. 
Krvodajalske akcije se je udeležilo šest članov 
delovne skupine. Ponovno so bil i opozorjeni glede 
varnosti, kadar uporabljajo žerjav, seznanjeni pa 
so bih tudi s predpisom glede prijavljanja obrat
nih poškodb ter bolniške odsotnosti. Vodja delov
ne skupine je prisotne seznanil tudi z okrožnico 
kadrovskega sektorja, k i se nanaša na poslovanje 
z boni za topli obrok. Sodelavec Kilar je kritično 
ocenil topli obrok. Povedal je, da so klobase pre
malo kuhane in zelje brez okusa. Tovariš Burnik 
meni, da so obroki hrane premajhni zlasti za de
lavce, k i imajo težko fizično delo. Sicer so tudi 
zelo dragi. Na GP2 bi morali gledati, da v kanti
nah dobijo zaposlitev sposobne delilke, k i delajo 
hitro. Prav zaradi tega pride večkrat do prerekanj 
in zato nekateri raje nosijo malico od doma. Po 
pregledu šestih bonov so ugotovili, da niso kori-
ščeni niti eno tretjino. Skupina meni, da je vzrok 
temu kvaliteta, postrežba in cena obroka. Ob 
koncu sta v razpravi sodelovala še sodelavca Ko-
lenc in Zupančič. Opozorila sta na prevoze gredic 
z avtomobilom, ter predlagala naj bi jih vozili v 
zgornjo halo, da bi manj obremenjevali žerjave 
i n s tem ogrožali zaposlene delavce. Odgovor na 
to vprašanje bodo dobili na prihodnjem sestanku 
delovne skupine. 

JAVORNIK I — M A R K E L J FRANC — MAR-
K E I J JOŽE — L A H K A PROGA — Sestanek so 
imeli 25. novembra, članom obeh delovnih skupin 
je bila posredovana problematika o izpolnjevanju 
proizvodnega načrta v oktobru, k i je bilo zelo 
uspešno. Seznanjeni so bil i tudi s proizvodno pro
blematiko za november, ponovno pa so poudarili 
pomen, k i ga imata delovna disciplina in red v 
obratu. Sodelavec Kisovec vprašuje zakaj lahko 
delovna skupina Praprotnik dosega večje procente. 
Pojasnilo je dal vodja delovne skupine Franc Mar-
kelj in povedal, da je na njihovi skupini zaposle
nih 25 ljudi, vse ostale skupine pa štejejo tudi po 
40 ljudi. Več pripomb so imeli tudi zaradi dostave 
materiala s strani transporta. Seznanjeni so bi l i 
tudi z načinom delitve bonov za topli obrok. Za 
sindikalni odbor sta bila predlagana sodelavca 
Adam Crnovič iz dnine Franc Markelj in Franc 
Soklič iz delovne skupine Jože Markelj. 

VALJARNA B E L A — LOGAR — OBLIKOVAL-
NICA PROFILOV — Sestanek so imeli 19. novem
bra. V zvezi s proizvodriim programom za oktober 
je bilo rečeno, da zaradi občasnega pomanjkanja 
vložka ji remonta na l iniji rezanja plan ni bi l 
dosežen. Obenem pa so büi informirani o tem, da -
je bil presežen plan proizvodnje hladno oblikova

nih profilov. Plan za november so sprejeli, vendar 
imajo težave na liniji rezanja. Razpravljali so še 
o delovni disciplini in redu in izkoriščanju delov
nega časa. Zlasti so prisotne opozorili na to, da 
je treba odpadno pločevino in vse drugo pospra
viti in odložiti na določeno mesto. Ponovno vpra
šujejo kaj je z umivalnico, k i je premajhna zaradi 
povečanega staleža. S kvaliteto in cenami toplega 
obroka niso zadovoljni. 

T K R — inž. GRADIŠNIK — KONTROLA KVA
LITETE, inž. MEŽNAR — KONTROLA KVALITE
T E — Sestanek so imeli 26. novembra. Seznanjeni 
so bil i z novim osnutkom pravilnika o odgovor
nosti delavcev na delu v združenem podjetju 
Slovenske železarne, ter s posledicami in načinom 
vodenja postopka. K osnutku pravilnika niso imeli 
pripomb. Dr. inž. Gabrovšek je na sestanku pove
dal svoje mnenje_o delu KK in govoril o bolj 
ažurnem reševanju ter obveščanju vseh prizadetih 
o kvalitetni problematiki. Obrati morajo vsak dan 
oddati poročila in j ih opremiti s potrebnimi po
datki. Postavljeno je bilo tudi vprašanje zakaj so 
bila dosedanja delovna poročila v zaostanku in če 
so jih sploh vodili. 

T K R — PETRIČ — SPEKTROKEMIJSKI OD
D E L E K — Na sestanku 23. novembra so obravna
vali osnutek pravilnika o odgovornosti delavcev 
pri delu, h kateremu pa niso imeli pripomb. Sledila 
je problematika posredovanja rezultatov analiz v 
elektrojeklarno. Nato so še razpravljali o odgo
vornosti dninskih vodij pri vodenju dnin. Asistent 
elektrojeklarne tovariš Mrak je na sestanku govo
r i l o večjih obveznostih, k i j ih bo imela elektro-
jeklarna v letu 1971. Spektrokemijski oddelek lah
ko veliko pomaga, v koliko bodo zahtevane analize 
točno in ob pravem času posredovane mojstrom 
pri pečeh. Dogovorjeno je, da bo oddelek poskrbel 
za čimvečjo ekspeditivnost pri oddaji rezultatov, 
v elektrojeklarni pa bodo uredili, da bodo odgo
vorni ljudje, k i bodo rezultate tudi pravilno spre
jeli. Tovariš Bernard je prisotnim pojasnil, da naj 
bi v perspektivi v SM in elektro jeklarni namestili 
teleprinterje, s čimer bi odpadle vse možnosti 
napak pri sedanjem javljanju rezultatov. Tudi 
obveščanje bi bilo hitrejše in dokumentirano z 
zapisom. Odpadli bi tudi vsi primeri, ko zaradi 
preobremenjenosti telefonov v jeklarni ne morejo 
javiti rezultatov takoj po opravljeni analizi. Tova
riš Bernard je ponovno obrazložil dninskim vod
jem njihove naloge pri vodenju dnine. Dninski 
vodje so objektivno prikazali težave, k i j ih imajo 
pri pregledu nad delom, ker izmena dela na dveh 
ločenih mestih in ker morajo razen kontrole še 
normalno opravljati analitsko delo. Ob koncu 
sestanka je vodja oddelka povedal, da niso vsi 
dninski vodje enako angažirani pri organizaciji 
dela na dnini, kar lahko negativno vpliva na delo 
ostalih analitikov. Omenjeno pomanjkljivost je 
treba odpraviti tako, da bodo vedno lahko izpol
njevali dane naloge. 

STROJNO VZDRŽEVANJE — SREBRNJAK — 
ŽERJAVNI ODDELEK — V zvezi s pravilnikom 
o odgovornosti delavcev na delu, je bilo na se
stanku delovne skupine 26. novembra postavljeno 
vprašanje: Kdo zagotavlja, da bo pravilnik v 
praksi tudi uveljavljen in kdo je odgovoren za 
njegovo izvajanje? Nadalje so ugotovili, da b i 
lahko prevzeli nekatera večja dela po dogovoru in 
na časovno stimulacijo. Naslednja ugotovitev je 
bila, da se pri nabavljanju novih žerjavov v pre
majhni meri upoštevajo zahteve vzdrževalcev. 
Mnenja so, da je dodatek za otežkočeno delo pre
nizek. Na sestanku so zahtevali, da se za potrebe 
strojnega vzdrževanja Javornik nabavi viličar, ker 
je transport med valjamo 2400 in delavnico ozko 
grlo. Delitev malice na Beli so kritično ocenili, 
ker poteka prepočasi in j ih to ovira pri delu. 
Nazadnje so še zahtevali točen urnik za vse tists, 
k i niso odvisni od operative. Izvolili so še delega
te za občni zbor sindikalnega odbora vzdrževanja 
in sicer tovariša Pavla Zaletela in Alojza Miklav-
čiča. 

MARTINARNA — ROŽIČ — PEČI — Sestanek 
delovne skupine je bil 10. novembra. Na vprašanja 
postavljena na prejšnjem sestanku je dal pojasnila 
inž. Skube. Za tem so ugotavljali slabo vzdržnost 
peči. Sem sodi tudi površno delo topilcev — ne

enakomerno reverziranje. Posledica je v previsokih 
temperaturah v komorah. Topilce so opozorili na 
napake, k i so jih vzeli na znanje. Da v letošnjih 
devetih mesecih plan m bil dosežen je več vzrokov 
o katerih je prav tako govoril inž. Skube. Ponovno 
so govorili o disciplini ter varnosti pri delu. Ugo
tovili so, da nekateri zapuščajo delovna mesta in ' 
predčasno odhajajo domov. Tudi za to je več vzro
kov, med njimi tudi to ker nekateri stanujejo na 
področju Železarne ah pa so čuvaji in delavci 
skupaj doma. O teh pojavih nediscipline bo tre
ba razpravljati tudi na višji ravni. Glede varnosti 
so omenjali vse dohode na podest pred pečmi. 
Vrata so pokvarjena ali pa j ih sploh ni. Delavci 
so tudi prepričani, da ne bo treba čakati na po
pravilo do prihodnje pomladi. 

JAVORNIK I — MEžNARC — L A H K E PROGE 
— Sestanek so imeli 26. novembra. Vodja delovne 
skupine je obrazložil mesečni plan za tekoči me
sec. Posredovan je bil tudi odgovor obratovodstva 
o popravilu higienskih prostorov. Bi l i so mnenja, 
da je skrb vseh zaposlenih da ostanejo higienski 
prostori v redu. Še vedno se pojavljajo primeri, 
da nekateri delavci odhajajo brez dovoljenja prek 
ograje. Take primere bo' treba v prihodnje strožje 
obravnavati. Za člana novega sindikalnega odbora 
so predlagali tovariša Jereba, valjavca na pred-
progi. 

ŠAMOTARNA — ŠORN — MLINI — Dnevni 
red sestanka dne 20. novembra je obsegal tri točke. 
K osnutku pravilnika o odgovornosti delavcev pri 
delu niso imeli pripomb. Nato je sodelavec Panič 
opozoril, da se bliža zima a kljub temu še nimajo 
pokritega skladišča za surovine, k i se nahajajo na 
prostem. Vsem je znano, da potrebujejo za mletje 
suhe surovine. V nasprotnem primeru bo spet niž
ja proizvodnja in s tem tudi nižji osebni dohodki, 
k i so itak na zadnjem mestu v tovarni. Uprava 
tovarne naj čimprej poskrbi, da bo njihovo skladi
šče surovin pokrito. Ugotovitev na sestanku je 
tudi bila, da komisija za varstvo pri delu doslej 
svojih nalog ni opravila. 

ŠAMOTARNA — RUS — PEČI — Sestanek je 
bil 20. novembra. K osnutku pravilnika o odgovor
nosti delavcev na delu ZPSž niso imeli pripomb. 
Obravnavali so še poročilo o devetmesečnem po
slovanju tovarne in s tem v zvezi postavili več 
vprašanj. Zanima jih, zakaj v samotami prejema
jo manjše osebne dohodke kot so jih v lanskem 
letu. Delovni pogoji pri pečnem oddelku niso 
spremenjeni. Enak je tudi napor in produktivnost 
kot je bila lani. Razpravljali so še o delovni disci
plini, o predčasnem odhodu z delovnega mesta, 
kakor tudi o varstvu pri delu. Beseda je tekla še 
o izpolnjevanju plana, o zelo iztrošenih pečeh, 
saj so oboki tako tanki, da na nekaterih pečeh 
pričakujejo zastoj. Plan remontov peči ni predvi
den. Omenjali so še kategorizacijo delovnih mest. 
Prvi kurjač v samotami ima šesto skupino, v osta
lih obratih pa osmo. Tudi umivalnica je pretesna. 
Določiti bo treba mesta za pesek, k i je namenjen 
za posipanje. Ponovno je bilo dano pojasnilo glede 
koriščenja bonov za malico. 

T K R — POGAČNIK — KEMIČNI ODDELEK 
— Sestanek je bil 27. novembra. Največ so govo
r i l i o jemanju in pripravi vzorcev v vseh treh 
delavnicah. Ugotovili so, da brez tekočega traku 
ne morejo pričeti s planirano mehansko obdelavo 
vzorcev. Naslednja ugotovitev je bila, da pri kon
troli kvalitete sintra na zrnovitost in obrabo do
bro sodelujejo s tehničnim osebjem nove aglome
racije in plavža. Nujno bi potrebovali avtomatsko, 
tehtnico za 200 kg, da bi lahko hitreje in bolj toč
no stehtali posamezne frakcije vzorca. Čimprej bo 
treba urediti toplotno ogrevanje prostorov. S pri-
pravljalci SM in elektro jekel so razpravljali o 
tem, katerim vzorcem naj bi dali prednost v prime
rih, če iz jeklarne dostavijo dve progi hkrati, da 
ne bo zastoja. Tovariš Bernard je pojasnil, da 
imajo v strojnih tovarnah v Trbovljah v delu 
pripravo za mehanizirano jemanje vzorcev drobnih 
surovin v novi aglomeraciji. V pripravi so tudi 
načrti za avtomatsko jemanje vzorcev vhodnih 
surovin iz traku pri KJP napravi. Trije jemalci 
so sprejeti v tečaj, ker l\> treba pri mehanizira
nem delu uporabljati delno tudi žerjav. V grobem" 
so pregledali tudi plan proizvodnje za leto 1971 do 
1975 oz. 1985. Ugotavljajo, da je dan večji poudarek 
kvaliteti kot pa kvantiteti, pri čemer bo moral 
tudi OTK prispevati svoj delež. Jemalci in pri
pravljala so bili mnenja, da ne vidijo možnosti 
za napredovanje. Menijo, da bi bilo prav, če bi v 
bodoče pri kadrovanju upoštevali tudi delavce iz 
njihovih vrst, k i bi tako imeli večjo možnost za 
napredovanje. Tovariš Pogačnik je povedal, da so 
tako včasih že delali. 



Občni zbor sindikalnega 
odbora strojne delavnice 

V soboto, 5. decembra je bi l v prostorih hotela Jelovica na 
Bledu občni zbor strojnih delavnic, k i se ga je udeležilo 250 
ljudi, od tega 140 članov sindikata. Poleg članov sindikata iz 
obrata so bih na občnem zboru navzoči še Srečko Mlinaric, 
predsednik TO 0 0 sindikata Železarne, inž. Miroslav Noč, 
šef DE vzdrževanja in inž. Jaka Soklič, obratovodja strojnih 
delavnic. 

Uvodno poročilo je prebral 
predsednik sindikalnega od
bora tov. Oto Markun. Naj
prej je prikazal stanje, kakrš
no je bilo na začetku sedanje 
mandatne dobe in se dalj 
časa zadržal pri nekaterih 
splošnih problemih in dogod
kih. Zlasti je poudaril takrat
ne priprave " na integracijo 
treh slovenskih železarn, opo
zoril na spremembe oziroma 
nove organizacij ske oblike sa
moupravnih organov, k i smo 
j ih uvedli v tovarni ter na 
ustavitev obratov z nerenta
bilno proizvodnjo na Javorni-
ku. Sledila je obratna proble
matika. Pregledali so sklepe 
prejšnjega občnega zbora in 
ugotovili, da sta bila dva 
sklepa izpolnjena. Zlasti je 
treba poudariti tesnejšo med
sebojno povezavo sindikalne 
organizacije, samoupravnih 
organov ih obratovodstva. 
Niso pa povsem uspeli pri 
organiziranju izletov. Izlete 
organizirajo po skupinah in 
so j ih imeli kar 31. Vendar 
pa se je sindikalni odbor pri
zadeval, da bi bilo manj iz
letov, toda bolj pestrih. 

Tudi nagrajevanju je posve
t i l predsednik sindikalnega 
odbora precejšnjo pozornost. 
V svojem poročilu ugotavlja, 
da so že pri kategorizaciji 
startali z nizkimi skupinami. 
Skupaj s samoupravnimi or
gani in obratovodstvom so se 
prizadevali, da bi položaj iz
boljšali, vendar j im to ni po
vsem uspelo. Predsednik je 
omenil primer strugarja, k i 
ima osmo skupino, vendar ni
ma možnosti, da bi napredo
val do svoje upokojitve. Tudi 
vprašanje higienskih prosto
rov oziroma garderob je v 
strojnih delavnicah že dalj 
časa prisotno, vendar kot vse 
kaže, bo ostalo tudi do na
daljnjega odprto. 

Na občnem zboru so ome
njali tudi vrsto drugih vpra
šanj in se zadržali pri pro
blemu toplega obroka, k i ga 
delijo v kantinah. Sedanje 
stanje na področju rekreacije 
in športa je zadovoljivo, saj 
so bil i sodelavci iz strojnih 
delavnic vedno poznani kot 
zelo dobri športniki in so do
segali v različnih športnih 
panogah tudi zelo dobre uspe
he ter osvojili vrsto pokalov 
in drugih lepih priznanj. Ne 
morejo pa biti zadovoljni s 
kulturno-prosvetno dejavnost
jo. Menijo, da bi morali to 
vprašanje najprej urediti na 
tovarniškem odboru osnovne 
organizacije sindikata, nato 
pa z načrtnim delom nadalje
vati tudi v obratih Železarne. 

Na občnem zboru je bilo 
prisotnih tudi 19 upokojen
cev, k i so j ih obdarili s 
Slikami in praktičnimi darili. 
Posebno priznanje za dolgo
letno delo v samoupravnih 

organih in sindikalni organi
zaciji pa je dobil tov. Miha 
Pogačnik. 

Kandidatna lista za člane 
novega sindikalnega odbora 
je sestavljena tako, da so v 
novem sindikalnem odboru 
zastopani sodelavci iz vseh 
šestih oddelkov strojnih de
lavnic. Tov. Markun pa bo še 
v prihodnji mandatni dobi 
predsednik sindikalnega od
bora. 

Šef D E vzdrževanja inž. 
Noč in obratovodja strojnih 
delavnic inž. Soklič pa sta v 
razpravi poudarila potrebo 
po tesnejšem medsebojnem 
sodelovanju vzdrževalcev v 
okviru delovne enote. Inž. 
Noč je pri tem opozoril tudi 
na vlogo sindikata in dejal, 
da bo tudi v prihodnjem 
razvoju tovarne imelo vzdr
ževanje vidno vlogo. Medtem 
je obratovodja obširneje go
voril o obratni problematiki 
oziroma perspektivi obrata. 

Osnova za razpravo pred
sedniku tovarniškega odbora 
0 0 sindikata Železarne Sreč-
ku MLINARICU so bila na 
eni strani poročilo predsedni
ka sindikalnega odbora ter 
razprave članov sindikata, k i 
so poudarili nekatera vpraša
nja kot npr. ocenjevanje de
lovnega mesta, fluktuacijo, 
napredovanje, nove oblike sa
moupravljanja v tovarni od 
vloge delovne enote do delov
ne skupine ter izobraževanje, 
k i poteka v dveh smereh. Tu 
je mišljeno izobraževanje sa

moupravi j avca in izobraževan 
nje za pridobivanje potreb
nega znanja na delovnem 
mestu. 

Obrat strojne delavnice je 
tudi strukturalno tako zase
den, da imajo skoraj vsi za
posleni poklicno šolo. Neka
teri člani kolektiva zrelo 
obravnavajo probleme in po
zitivno skušajo s svojim gle
danjem vplivati in prispevati 
k reševanju problemov, k i so 
istovetni z vso tovarno. Neka
teri pa smatrajo, da bodo 
problemi obravnavani in re
šeni na ravni podjetja, sami 
pa niso dovolj pripravljeni, 
da bi sodelovali pri njihovem 
reševanju. 

Za tem je predsednik Ml i 
naric govoril o kvalitetnih 
spremembah samoupravnega 
sistema v podjetju in pouda
r i l , da je v sedanjem sistemu 
vsakomur dana možnost, da 
sodeluje s svojimi predlogi 
in dobi tudi odgovor. Od nas 
samih je odvisna aktivnost. 
Vse preveč je pasivnosti, 
Eaanjka nam volje ter progre
sivnih teženj in akcij na vseh 
nivojih. 

Predsednik Mlinaric je v 
svoji razpravi govoril o po
trebni homogenosti kolektiva. 
V svoji razpravi je poudaril 
tudi vlogo sindikata tako na 
ravni obrata kot tovarne. Ka
darkoli je sindikalna organi
zacija posredovala svoje pred
loge kateremu koli organu 
na ravni obrata ali tovarne, 
je našla razumevanje za ob
ravnavo in rešitev določenih 
problemov. N i treba posebej 
poudarjati, da sindikat delu
je -v korist posameznika in 
celotne tovarne, je zaključil 
predsednik. 

Razgovor o vzdževanju 
in upravljanju stanovanjskega 

fonda Železarne 
V torek dopoldne je pred

sednik TO sindikata Železar
ne Srečko Mlinaric povabil 
na razgovor direktorico sta
novanj, podjetja inž. Mari
jo Vičar in člane DS stano
vanjskega podjetja, k i so bil i 
izvoljeni v naši tovarni. Ob
ravnavali so probleme, k i se 
nanašajo na upravljanje in 

28. seja predsedstva 
TO OO sindikata 

Železarne 
Predsednik TO 0 0 sindi

kata Železarne Srečko Mlina
ric je v sredo dopoldan skli
cal 28. sejo prdesedstva, na 
kateri so obravnavali pred
log regresov za leto 1971 in 
rešili še nekatere druge te
koče zadeve. 

vzdrževanje stanovanjskega 
fonda v Železarni. 

Razgovor je bi l sklican z 
namenom, da bi omogočili 
probleme, k i nastajajo v sta
novanjskih blokih, reševati 
prek stanovanjskega podjet
ja. Ne bi mogli reči, da ta
kega sodelovanja ni bilo tudi 
doslej, vendar zaradi večje 
ekspeditivnosti in številnih 
pritožb, k i j ih dobivajo hišni 
sveti in tovarniški odbor sin
dikata Železarne, je bi l sesta
nek ocenjen kot pozitiven. 
Nadalje je bilo rečeno, da b i 
s takim načinom reševanja 
pomanjkljivosti lažje odpra
vil i . Obenem pa je treba po
udariti, da bodo nekateri sta
novalci morali spremeniti od
nos do skupne lastnine in 
prav tako tudi medsebojne 
odnose, k i ponekod niso naj
boljši. Po drugi strani bo 
stanovanjsko podjetje mora
lo na posamezne zahteve in 
želje tudi ustrezno ukrepati, 
seveda v danih možnostih, 
kar doslej ni bilo vedno tako. 

Rezan les, katerega Železarna drago plača, pripravljen za od
voz, kot neraben za železarno. Tako pripravljenih kupov 
»nerabnega lesa« pa je v tovarni še več. Obrat, ki tak les 
uporablja, bo pač naročil novega in ga seveda tudi drago 
plačal. 
Kdo je za to odgovoren? 

Novembra smo dokazali, 
da je odprava končnih 

izdelkov lahko zelo enakomerna 
(Nadaljevanje s I. strani) 
programiranja proizvodnje na 
določeni datum konec mese
ca, nato programiranje proiz-

OKTOBER 

treba in je bil rezultat že v 
mesecu novembru pravzaprav 
razveseljiv, kar nam nazorno 
kaže tudi grafikon. 

N O V E M B E R 

vodnje za prodajo zadnje dni 
v mesecu, ustaljena navada 
priprave prevzemov ob koncu 
meseca, neažurna priprava re
zultatov preiskav materiala, 
forsirana odprava iz prostih 
zalog na koncu meseca in po
dobno. 

Da bi se to stanje izboljša
lo, je sektor za ekonomiko 
23. 10. izdal okrožnico, v ka
teri so bih navedeni potrebni 
ukrepi, za ureditev čimbolj 
enakomerne odprave v bodo
če. Da pa ne bi ostalo samo 
pri sklepih, je oddelek za or
ganizacijo dela SEP z vso in
tenzivnostjo zasledoval izva
janje sklepov. Po ugotovlje
nih podatkih moremo reči, da 
so vsi za to odgovorni tudi 
resnično naredili, kar je bilo 

Iz gornjega prikaza lepo vi
dimo, da je bila v oktobru 
teža odprave na Jesenicah, 
Beli in Javorniku še v zadnji 
dekadi, medtem ko je bilo v 
novembru odpravljenega sko
raj prav toliko materiala v 
prvi kot v zadnji tretjini me
seca. Odprava v drugi dekadi 
je bila sicer povsod nekoliko 
večja, kar pa je do določene 
mere celo zaželjeno. 

Če nam je ta napredek s 
skupriimi napori uspel v no
vembru, smo prepričani, da 
nam bo lahko tudi v bodoče, 
saj je enakomernost pri delu 
materialno zelo koristna za 
kolektiv, poleg tega pa je to 
tudi merilo za solidno poslo
vanje podjetja. 

l i . 

ZAHODNA NEMČIJA — V 
tej državi nadaljujejo tudi 
letos z integracijo v železar
ski industriji. S 1. oktorom 
1970 sta se integrirali dve ve

l ik i železarni in sicer Ilseder 
Hiitte in Salzgitter Hiitten-
vverke. Vzporedno s tem bo
do izvajali tudi moderniza
cijo v železarni Salzgitter. 
Zastarele Thomasove konver-
torje bodo nadomestili s kisi-
kovimi konvertorji in pove. 
čali letno proizvodnjo suro
vega jekla na 3 milijone ton. 



Revolucionarno 
delavsko gibanje 
na Jesenicah 
v letih 1935 — 1941 

K prispevku Jaka Klinarja 
»Revolucionarno delavsko gi
banje na Jesenicah v letih 
1935—1941«, ki je bil v zadnji 
številki zaključen, smo preje
li naslednjo dopolnitev, ki pa 
verjetno ni edina, kajti avtor 
sam je pozval poznavalce te
ga obdobja, da ga dopolnijo. 
Jože Rozman je na opis stav
ke leta 1935 napisal naslednjo 
dopolnitev: 

»Se tisti dan popoldan, ko 
je izbruhnila v javorniških 
valjarnah stavka, sem po na
logu vodstva JSZ kot glavni 
tajnik prišel na Javornik in 
skušal dobiti stik s funkcio
narji naše organizacije. Pred 
tovarno je bila množica lju
di, predvsem žena stavkajo
čih, ki niso nikogar pustile 
v obrate. Šele na razne inter
vencije in ko so poklicali k 
ograji predstavnike, ki so 
stavko vodili, so me spustili 
v tovarno. Tu sem bil poleg 
tov. Leskoška, ki je tudi 

prišel iz Ljubljane, navzoč 
pri razgovorih s predstavniki 
delavcev in podjetja. Če so se 
umaknili iz te težke situacije 
nekateri predstavniki delav
skih strokovnih organizacij, 
to ne velja za centralo Jugo
slovanske strokovne zveze, 
ker sem takoj po obvestilu, 
ko je izbruhnila stavka, pri
šel na Javornik kot zastopnik 
oziroma glavni tajnik. 

To lahko potrdita tudi tov. 
Franc Leskošek in Vencelj 
Perko pa tudi drugi, k i so 
takrat vodili stavko. 

Da so sodelovali pri tej 
akciji predstavniki del. strok, 
organizacij, dokazuje tudi za
pis tov. Venclja Perka, ko 
opisuje potek in vzroke stav
ke v Železarju ob 20-letnici 
stavke pod naslovom »Velika 
stavka jeseniških kovinarjev 
leta 1935«, ko pravi, da je 
predlagal, naj skupina pri
padnikov vseh treh strokov-

Mitja Košir 

Iz dnevnika II. alpinistične odprave 
v Hindukuš 

Skozi puščave 
do Kabula 

2 
Slaba makadamska cesta, 

k i vodi po severnem robu 
velike iranske puščave, nas 
je imela v svojem objemu 
dva dni in pol, potem pa smo 
takoj za afgansko mejo zape
ljali na lepo asfaltirano ce
sto. Nič več prahu in slabe 
»olje, ampak črni asfaltni 
trak, k i je v ravni črti izgi
njal daleč na obzorju. Kak
šna dežela je ta Afganistan, 
kamor seže oko same pa-
Sčave, za-nan je naše razva

j e n o oko iskalo vsaj malo ze
lenja, vse je izžgano od silne 
wročine in v razgi«tih avto
mobilih imamo občutsk, da 
nas bo konec, ko se v vra

nih organizacij napiše vzroke, 
zakaj so delavci stopili v 
stavko in delavske zahteve, 
kar so tudi naredili. Za JSZ 
sta pri tem sodelovala Valen
tin Smole j in Anton Smolej, 
podpisal pa je Valentin Smo
lej. Pri tem pa se ne bom 
spuščal v takratne spore med 
desnico in levico v SMRJ. 
Povedal bi le to, da je bilo 
vodstvo bivše KID močno na
klonjeno predstavnikom des
nega krila SMRJ, kar pa je 
rodilo še večja trenja in ne-
razpoloženja med delavstvom, 
k i je bilo organizirano v 
SMRJ. 

S tem zapisom bi želel le, 
da se to poglavje Klinarjeve-
ga prispevka dopolni, kar je 
za popolno in objektivno zgo
dovino tega razdobja potreb-' 
no. Kasnejši zapisovalci bodo 
le tako lahko ustvarili celost
no in resnično podobo tega 
velikega obdobja. 

2 5 let povojne 
amater izma 

K 
8. decembra 1945., bila je sobota, se je v bivšem Krekovem 
domu, zdajšnjem gledališču »Tone čufar«, prvič po vojni na 
Jesenicah odgrnila gledališka zavesa. Začela se je prva sezona 
povojnega gledališkega amaterizma na Jesenicah s premiero 
Cankarjeve farse »Pohujšanje v dolini šentflorjanski«. Nič 
ni znanega, kaj je navedlo ustanovitelje Slovenskega ljudske
ga gledališča na Jesenicah pred 25 leti, da so za otvoritveno 
premiero izbrali prav Cankarjevo »Pohujšanje«. 

čini 40 do 50 stopinj C vo
zimo dalje. Sedaj šele razu
memo zakaj je lahko Afgani
stan ena najbolj nerazvitih 
dežel na svetu. Se ta cesta, 
k i je njihova edina, je darilo 
Rusov in Amerikancev. Ni
kjer ne vidimo ljudi, saj se 
celo domačini, vajeni vročine, 
zatekajo v senco pred moril
skimi sončnimi žarki. Le tu 
pa tam kakšen trop kamel 
išče hrano med razgretim 
peskom. Življenje, k i je nam 
Evropejcem popolnoma ne
razumljivo. Nikjer po tej 
strogo muslimanski deželi 
nismo videli delati moškega, 
vsa najtežja dela so prepu-

Lahko le ugotovimo, da je 
bogata gledališka tradicija 
na Jesenicah imela globoko 
in krepko razraščene koreni
ne, k i so v novih pogojih 
zmagovite nacionalne in so
cialne revolucije lahko po
gnale svobodno rast. Ta 
tradicija sega v neugotovljive 
začetke na gledališkem odru 
Ruardove graščine na Savi, 
prek neraziskane toda razgi
bane in z močnim nacional
nim prizvokom obarvane gle
dališke dejavnosti pred prvo 
svetovno vojno, do svojevrst
ne podobe in vsebine v 
razklanem političnem ozrač
ju stare Jugoslavije po r_jej. 
Kar trije odri so se kosah na 
področju gledališkega ljubi
telj stva na Jesenicah pred 
vojno: delavski oder napred
ne Svobode oziroma kasnejše 
Enakosti, prosvetni oder Kre
kovega društva in sokolski 
oder. 

ščena ženski, k i je najbolj 
brezpravno bitje, vredno 
manj kot tovorni osel ali ka
mela. Po večjih mestih je ne
koliko bolje, vendar smo še 
tam imeli občutek, da se pre
bivalstvo sestoji iz samih 
moških in še tiste ženske, k i 
smo j ih videli, so bile zakri
te. Silna zaostalost diha iz te 
dežele, k i nima-nobene indu
strije in ne ve kaj je turizem. 

Neko dopoldne, ko smo 
pripeljali čez manjši prelaz, 
smo zagledali mesto. N i bilo 
veliko niti lepo, vendar je bi
lo to glavno mest6'Afganista-

Dva dni na gori 
Za nami je že 10 dni biva

nja v idilični dolini Manda-
ras pod mogočnimi grebeni 
Vakhanskega Hindukuša. Na
še gazi se globoko utrte čr
tajo po pobočjih visoke gore, 
prav na njen vrh. 7125 m vi
soki . Nadir-shah je osvojen. 
Taborišča po njegovih ogrom
nih pobočjih so podrta in vsi 
lepi in težki trenutki tam go
ri so le še spomin, pred na
mi pa je odločitev, kam se
daj. Tistega večera smo v 
baznem taborišču pozno v 
noč premlevali vse naše mož
nosti v teh gorah. Padla je 
odločitev. Stane in Mitja gre
sta na vrh Naser-Chosrav-Cu-
ke (6588 m) in si ogledata 
vse možnosti za pristop na 
Kishmi-kham, drugi sedemti-
sočak v tej gorski skupini. Po 
možnosti naj bi prišla v dveh 
dneh nazaj v bazo. 

In tako naju zgodnje po
poldne 4. julija najde s Sta-
netom na neskončnih more
nah ledenika Mandaras, k i vo-

Premiera »Pohujšanje« je 
torej samo organska rast gle
dališkega amaterizma na Je
senicah, ki sta j i uvod bili že 
poleti 1945 v okviru priredi
tve »Gorenjska v svobodi« 
uprizorjeni »Plavž« Franceta 
Klinarja na športnem igrišču 
in Zupanove »Tri zaostale 
ure« na okoliških odrih. Pod 
okriljem nastajajoče Ljudske 
prosvete in sindikalne organi
zacije Železarne se je jeseni 
1945 dokončno oblikovala po-

na, Kabul. Po še kar promet
nih ulicah smo se pripeljali 
do privatne rezidence našega 
veleposlanika. Sprejem nas 
je prijetno presenetil, saj so 
nam ponudili vse gostoljub-
lje in udobje. Namestili smo 
se v dodeljenih prostorih in 
tako je bila naša pot do Ka
bula končana. Čakalo nas je 
samo še potovanje do gora 
na severu, k i smo si j ih vsi 
že pošteno želeli. Po vseh teh 
vročih dnevih v puščavah 
smo komaj pričakovali vihar
nih grebenov, sončnih vrhov 
in mrzlih bivakov hinduku-
ških gora. 

dijo proti taboru I. Danes ne 
greva daleč, le v sedlo med 
M 3 in Cuko morava odnesti 
šotorček in taborno opremo, 
zato se nama ne mudi preveč. 
Vse okrog naju se v modro 
nebo dvigajo visoki vrhovi 
gora in naju navdajajo s hre
penenjem. Povsod bi bila ra
da, vse bi rada doživela, ven
dar so najine možnosti tako 
skromne. Pomirja naju upa
nje, da nama bo morda že 
jutri dano stati na enem od 
teh velikanov. Gore pa kot le
dene katedrale nemo stoje ob 
najini poti. Lep dan, poln-
sonca se počasi odmika proti 
zahodu in z nastopajočim 
mrakom od nekdd iz globo
kih dolin pridejo tudi megle 
in ko postavljava šotor na 
prijazni polički pod sedlom, 
prične snežiti. Nisva preveč 
navdušena, ko opazujeva sne
žinke, k i se s sunki vetra za
ganjajo v šotorsko platno. 

Zaključni prizor iz Cankarjeve fa 
jeni pred 25 leti 

(Se nadaljuje) 

doba Slovenskega ljudskega 
gledališča na Jesenicah. D o 
mačim organizatorjem in gle
dališkim navdušencem se 
pridružijo tudi gledališki de
lavci, . k i jih na Jesenice 
privede zaposlitev v na novo 
ustanovljeni gimnaziji in me
talurški šoli. Že preizkušenim 
odrskim delavcem izpred voj
ne Riku Poženelu, Danilu 
Gostišu, Francetu Škrlju in 
drugim se pridružijo profesor 
Mirko Mahnič, Emil Frelih 
in Srečko Tič ter skupaj za
snujejo jeseniškemu gledali
škemu amaterizmu prvo ja
sno programsko in organiza
cijsko zasnovo, slonečo na 
resnem in umetniško odgo
vornem delu pri družnem 
vzgajanju in oblikovanju kul
turne zavesti igralca in gle
dalca 

Cankarjevo »Pohujšanje« je 
režijsko zasnoval Slavko Lam-
preht, predvojni režiser, k i 
pa ni več našel časa za delo 
na gledaliških deskah. Celo 



gledališkega 
J e s e n i c a h 

se je zvrstilo v prvi povojni 
sezoni Slovenskega ljudskega 
gledališča na Jesenicah in 
preveč bi bilo omenjati vse. 
Spomnimo se le še na »Prin
cesko in pastirčka«, kjer je 
poleg Lada Rotarja prvič na
stopila tudi Vera Ažmanova, 
pozneje poročena Stare. 

Zagonu gledaliških ljubite
ljev na Jesenicah v prvi se
zoni, k i sta j i botrovali svo
boda in navdušenje, nasled
njo sezono sledi oseka. Sindi
kalna organizacija leta 1948. 
prevzame skrb za gledališče 
in gledališče se preimenuje 
v Sindikalno. Leta 1950. ta
kratni mestni ljudski odbor 
odobri prva sredstva za gle
dališče, k i se preimenuje v 
Mestno gledališče. Jeseni 1958. 
pa gledališče začne delati pod 

farsfOHUJšANJE V DOLINI ŠENTFLORJANSKI, uprizor-

teri dolgo let pred vojno 
pa ti po njej uspešno obli-
kova igralsko podobo jese
niški gledališkega amate-
rizm 

Prf pevajoči plimi gledali
škega lavdušenja v svobodni 
jeser leta 1945 so v decem
bru 'ohujšanju« sledile še 
kar premiere. 

Ce: teden dni, 15. decem
bra, bila premiera Nušiče-
ve k1 edije »Ujež«, kjer med 
igral in igralkami najdemo 
tudi mo Jeramovo in Rudi
ja K idiča. 29. decembra pa 
je b premiera »Triglavske 
bajk Pavla Golia v režiji 
Sreč Tiča. Med mladimi 
igral mi in igralci najdemo 
Slav« Coroščevo, pozneje po-
ročei Maroševič, Marjano 
Bru c > pozneje poročeno 
Cebu Vinka Zormana, Tina 
Raflt 31. decembra pa je 
bila « premiera kmečke 
burk »Trije vaški svetniki«, 
v ka i je nastopila Stanka 
GerŠ ova. še osem premier 

novim in današnjim imenom 
»Amatersko gledališče Tone 
Cufar«. 25 let prehojene poti 
gledališkega amaterizma na 
Jesenicah, na kateri ne manj
ka velikih in lepih uspehov, 
pa tudi kriz in težav je prav 
gotovo lep kulturni dogodek, 
ki ga bo gledališki kolektiv 
in vsi, k i j im je pri _srcu gle
dališče in kultura na Jeseni
cah počastili z novo premiero 
»Pohujšanje«, čim bo to- do
voljevala preurejena dvorana 
gledališča na Jesenicah. 

JESENIŠKEMU 

A M A T E R S K E M U 

GLEDALIŠČU 

OB 25-LETNICI — 

I S K R E N E ČESTITKE 

Seveda sem se motil, ko \tsm mislil, da b o pri
jateljska vez med mano in Klementom vso stvar za- • 
brisala. Vsak dan sem se bolj razvnemal, posebno 
še, ker se mi je zdelo, da me je ta ljubezen očistila. 
Kakor utegne biti podobna beseda smešna, sem nje
no resničnost vendar občutil z vsako mislijo. 

Spoznal sem, da je nedoločni lik žene, k i je živel 
že leta in leta v meni in zaradi katerega sem sreča-
val ženske ter se razstajal z njimi brez bolečine, po
doben njej. 

Na zunaj pa se nisem v teh tednih približal Sto-
jani niti za korak. Bal sem se, da se ne bi ob kaki 
neprimerni besedi njene oči zmračile. Zaradi prija
teljstva sem ostajal čisto hladen, skoro brezčuten, 
na oko docela brez strasti in vse moje besede so mo
rale nositi pečat tega polovičnega skrivanja čustev 
v samega sebe. 

Ko sva bila sama, sva govorila o marsičem. Zde
lo se mi je, da so postajale tudi njene besede za
upne, ko sva razpravljala o velikem svetu in o še 
večjih zahtevah človeškega srca, k i mu najlepše ni 
dovolj, da bi mu za večno zadostovalo. Preživljala 
sva velike skladbe, si polglasno ponavljala napeve 
velikih ljubezni in strasti ter iskala najbolj točnih 
besed, da bi izrazila trepetanje duš, k i se je zbudilo 
v naju takrat, ko sva uživala čudovite večere na go
rah, gledala slike po pariških galerijah in živela z 
mesečino v morju ob dalmatinski obali. 

Stojani so se svetile oči, videl sem, da se.njena 
duša odpira, in prepričan sem bil , da je že na poti, 
kjer se bova našla, kakor da ni bila nikoli prijate
ljeva žena. 

Ne vem, če je Klement kaj slutil o najinem raz
merju. 

Spominjam se, da sem postal neverjetno ljubo
sumen in da sem trpel zaradi tega. Kadarkoli sta 
si Klement in Stojana izkazala kakšno majhno lju
beznivost, vselej, ko jo je narahlo objel čez pleča, 
sem začutil tak pritisk v prsih in glavi, da bi bil 
najraje kričal. Moja nema ljubezen me je težila, 
malo da nisem priznal prijatelju vse svoje neboglje
nosti. 

Neko opoldne mi je Klement namignil, da je pri
šla v kavarno Eldorado nova skupina pevk. Vprašal 
me je, ali bom šel kaj tja, češ da se že dolgo dr
žim le doma. Prikrita nesramnost njegovega vpraša
nja me je tako razjezila, da sem mu" ostro odgo
voril. Obenem je v meni odjenjala nekakšna zavora 
in skrito sovraštvo mi je prešlo v zavest. Odslej sem 
sovražil Klementa z nekim nagonskim, živalskim 
delom svojega jaza, zakaj cesto sem si prizadeval, 
da bi si dopovedal nesmisel tega sovraštva, a vse ni 
nič pomagalo. 

Nikakor pa nisem bil toliko močan, da bi se pre
selil. Nisem mogel misliti, da bi zapustil Stojano. 
Tudi Klementa sem imel tako ves čas pred očmi, 
razen seveda v njuni spalnici. 

2e sem preudarjal, da bom moral Klementa na 
kak način spraviti s poti, ko je navadna mestna go
vorica nekoliko zaposlila moje misli, da se je pri
tisk v prsih zmanjšal. 

Pred dobrim letom se je namreč v tistem srezu 
neki fant, Vaso Bujič, na vsem lepem splašil kakor 
mlad konj in ubil sreskega načelnika. S sekiro mu 
je razčesnil glavo. Nihče ni vedel zakaj. Vsi vzroki, 
k i so j ih navajali, so bili po mojih mislih malenko
stni. Morda so mu zmedle glavo pravljice o starih 
junaštvih, pa ni hotel več prenašati zahrbtnega živ
ljenja današnjih dni, ko si svoboden in nisi, ko si 
človek in nisi. Skratka, odšel je »u hajduke«. 

Orožniki so ga dostikrat izsledili, on pa j im je 
čisto po hajduško ušel, vrh tega j im je vselej odne
sel kakšne naboje, puške in podobne stvari. Ob pro-
ščenjih se je navadno kazal po vaseh, dražil orožni
ke in vsakokrat izginil tako rekoč iz zaprte tič-
nice. Ljudje so si začeli pripovedovati njegove pri
gode, peti pesmi o njem in ga obdali s čarom neiz
mernega spoštovanja. Zdaj je že tri tedne pohajal 
na planinah ob srednjem Vrbasu, prav zadnje dni so 
ga opazili na dokaj golem Pašinem brdu, kjer je 
imel v pastirski kolibi ljubico. 

Ker so orožniki poklicali na pomoč financarje, 
da bi ga z združenim številom obkolili, se je tudi 
Klement, k i je poznal vse mesto, navdušil za lov 
in me povabil, naj grem z njim. Nisem se branil, 
čutil sem, da moram napraviti nekaj nečednega; 
raje bi vsekakor ubil hajduka kakor Klementa. 
Stojana mi je rahlo očitala, zakaj grem. Ko bi še 
bil le malo nadejal, da razume moje breme, bi bil 
ostal. 

Dobre volje sva se odpravila s Klementom v 
zasedo. Spotoma sva se smejala najini vnemi uničiti 
človeka; najbrž je tudi Klement mislil, da bo "gotovo 
streljal. 

Zasedo smo napravili pozno popoldne. S Klemen
tom sva sedela za brinovim grmičjem, približno sto 
korakov narazen. Sonce je tako mirno zahajalo. 

škržati so na vso moč prepevali in niso utihnili 
niti zvečer. V mraku je začelo na drugi strani hriba 
pokati; kmalu je prišel orožniški narednik povedat, 
da se je Vaso hotel zmuzniti iz pasti. N i se mu 
posrečilo, ranil je enega orožnika. Ponoči je bilo 
še nekaj streljanja. 

Noči na straži so v življenju najbolj brezupne. 
Žal mi je bilo, da sem se lotil tega posla, a s pesmi
jo škržatov se je zbudilo spet moje ljubosumje in 
premišljeval sem, kako bi Klementa ustrelil. Ko sem 
proti jutru že vse razmislil, sem zagledal Vasa, k i 
je hotel predreti našo vrsto med menoj in Klemen
tom. Plazil se je proti Klementu, medtem ko mene 
najbrž ni videl. Počakati sem hotel, da bi hajduk 
napadel Klementa, šele potem bi streljal na tistega, 
ki bi ostal živ. Po tem sklepu kakor da nisem bil 
več človek, samo neka živalska opreznost je bedela 
v meni. Klementa nisem posvaril, da se plazi proti 
njemu hajduk. 

Kakih dvajset korakov pred Klementovo zasedo 
se je Vaso pomolil izza skal in zavpil, naj strelja. 
Seveda si Klement ni dal prigovarjati in pet krogel 
je udarilo v skale, za katere se je hajduk potuhnil. 
Potem je za trenutek prenehalo pokanje. 

»Zdaj ima prazno puško,« sem pomislil. Fant za 
skalami je menda računal ravno tako, zakričal je 
in skočil proti Klementu z očitnim namenom, da 
ga bo ubil. Na deset korakov pa je Klement šestič 
sprožil in hajduk se je zvrnil vznak, kakor bi ga 
bila strela udarila. V zadnjem trenutku je morda 
spoznal, da je stari gad vložil v puško šest nabojev 
namesto petih, na kar pa ni pomislil. Tudi jaz 
nisem. 

Ko sem stekel h Klementu, je že stal pri mrliču, 
čigar obraz je izražal nekaj kakor globoko razoča
ranje nad tako preprosto prevaro. 

Tone Šifrer 

Moža iz legije 

»Vidiš,« mi je rekel po dolgem molku. »Doma 
bi premišljeval, ali naj ga ubijem, in bi zgrešil, 
ko bi moral zadeti. V legiji pa človek s temi stvarmi 
drugače računa. Razumeš?« Pogledal me je tako 
sovražno, da sem bil prepričan, da bi ubil tudi 
mene, ko bi bil vedel za moje misli. Strašno raz
burjen je bil, dasi se mu na zunaj ni poznalo, samo 
mišice na obrazu je imel nekam krčevito napete 
in roke so se mu tresle, ko je vlagal v puško nove 
naboje. 

»Izprazniva puški!« sem dejal skozi zobe. »Men
da ne bova več streljala.« 

»Prav,« je rekel. Hitro sva se obrnila, izpraznila 
cevi ter j ih skrbno pregledala drug drugemu. 

Šele doma sem uvidel, kako prav sem napravil, 
da se nisem spozabil nad Klementom. Stojana se 
je zgrozila, ko je zvedela, da je on ubil hajduka. 
Klement se je opravičil, pričal sem zanj in skušal 
pojasniti svoj molk, češ da sem tako zaupal prija
telju, da je bilo vsako svarilo brez pomena. Kljub 
temu ga je Stojana ves večer samo sem in tja 
žalostno pogledala. Klement se je napil in šel zgodaj 
spat, midva pa sva ostala v jedilnici še potem, ko 
lo legionarji -odšli. Ta večer je iskala moje bližine, 

.zakaj moje roke so bile čiste. Tolažil sem jo in j i 
položil roko čez ramena. Zdelo se mi je, kakor bi 
se bila nehote stisnila obnjo. 

Ko sva vstala, sem stopil tesno k njej, jo objel 
in jo hotel poljubiti. -Ona pa se je nagnila močno 
nazaj in vzkliknila: 

»Ne, vi ne gospod! V i ne!« 
Tega nisem pričakoval. »Oprostite,« sem zamr-

Hiral. »Vidim, da sem se zmotil.« Stojana se je 
stresla in molčala. 

»Škoda,« je šepnila nato. »Tako lepo bi bilo, ko 
bi imel Klement nekoliko vaših lastnosti . . . Am
pak,« je pristavila tiho in strastno, »kljub vsemu 
ne bom nikdar pripadala nikomur drugemu razen 
Klementu. Preveč usodno sva zvezana.« 

»Zakaj ne, vsaj povejte, zakaj ne?« 
»Vi mnogo veste, pa ste hladni. V vas ni tistega, 

kar sem našla pri Klementu. Z njim bi šla skozi 
vsako ponižanje in vsako sramoto.« 

»Kaj pa, če se varate?« 
»Ne,« je vzkliknila. »Ne motim se! Prvi dan, ko 

sem ga srečala, sem videla, da mu marsikaj manjka, 
a vedela sem, da se v svoji ljubezni ne motim. V i 
ne razumete tega, oprostite!« 
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Sindikat ZPSZ o sred
njeročnem razvojnem 
programu Železarn 

Na 3. seji izvršnega odbora sindikata ZP Slovenske 
železarne, k i je bila 28. oktobra 1970, so bil i sprejeti 
naslednji 

S K L E P I 
Pr i obravnavanju gradiva srednjeročnega razvojnega 

programa ZP Slovenske železarne za obdobje 1971-1975, 
k i je bil^predmet razprave na 5. seji delavskega sveta 
ZP Sž, se člani izvršnega odbora sindikata ZP nismo 
toliko zadrževali pri količinskih in vrednostnih podat
kih proizvodnje, temveč smo razpravo osredotočili v 
večje sodelovanje med tovarnami, plan za leto 1971 in J 
reševanje družbenega standarda ZP Slovenske železarne 
v obdobju 197M975. 

Po sklepu delavskega sveta ZP, da naj delavski sveti 
tovarn obravnavajo srednjeročni razvojni program, smo 
na izvršnem odboru sindikata ZP sklenili, da stališča 
posredujemo delavskemu svetu in poslovnemu odboru 
ZP ter delavskim svetom tovarn. 

O Pozdravljamo predlog srednjeročnega razvojnega 
programa, k i bo osnova gospodarskemu in družbenemu 
planiranju za.vse slovenske železarje. 

£ Ker se bo srednjeročni razvojni program obrav
naval na vseh nivojih tovarn, moramo tudi plan za leto 
1971 obravnavati enakovredno, ker je že sestavni del. 
srednjeročnega razvojnega programa. Zato tudi sred
njeročni razvojni program in letni plan za leto 1971 ne 
moreta iti mimo dogovorov, pogodb in že sprejetega 
integralnega razvoja slovenskih železarn. Zavedati se 
moramo, da so bil i vsi naši člani ob referendumu zelo 
točno, seznanjeni o razvoju in perspektivi slovenskega 
železarstva. 

Q Planirana proizvodnja in nove investicije pred
stavljajo za nas osnovo za ves nadaljnji razvoj, vendar 
je v srednjeročnem razvojnem programu posvetitijveč 
pozornosti razčlenitvi postavk družbenega standarda. 

% Zagotoviti realizacijo proizvodnega programa že 
v letnem planu 1971, k i nam bo dala trdnejšo osnovo 
za srednjeročni razvojni program. Ker je nemogoče 
upoštevati vse predvidene stabilizacijske ukrepe, k i 
bodo vplivali na gospodarjenje in realizacijo, je nujno 
nakazati trdnejše in kar najbolj realne osnove plani
ranja proizvodnje v srednjeročnem razvojnem pro
gramu. 

Odločiti se je, ah naj program izvajamo s kon
verzijo ali brez nje in nakazati posledice v obeh pri
merih. S tem bi dobili osnovo za bolj realno planiranje 
družbenega standarda in vlaganja v negospodarske 
investicije. Tako obdelan srednjeročni razvojni pro
gram bo razumljiv vsakemu članu kolektiva na Jeseni
cah, Ravnah in štorah. 

@ To pomeni, da moramo posamezne postavke v 
srednjeročnem razvojnem programu, k i nam pred
stavljajo: 
— družbeni standard, 
— neinvesticijske izdatke, -
— ostanek za sklade 
pokazati tako, da nam pomenijo: 
— koliko stanovanj bomo gradili (nadomestili odpisan 

stanovanjski fond), 
— kaj pridobimo na izboljšanju komunalne ureditve 

(rekreativno kulturno športni objekti), 
— kaj s politiko enotnega regresiranja, 
— kako izboljšati delovne pogoje, 
— ah je investiranje v kadre gospodarska ali negospo

darska investicija — določiti posebno postavko. 
0 Osebni dohodki so planirani na osnovi proizvod

nje in porasta republiškega poprečja; ker pa je naša 
panoga črna metalurgija vedno izpod republiškega po
prečja, je tak porast osebnega dohodka preveč splošno 
določilo. 

% Srednjeročni razvojni program je postavljen za 
združeno podjetje, zato se morajo temu podrediti vse 
lokalistične težnje in se mora proizvodnja in nadaljnja 

. delitev dela planirati na nivoju ZP. Zato si je nemo
goče zamisliti realizacijo srednjeročnega razvojnega 
programa in plana za leto 1971 brez dokončnega formi
ranja direkcije ZP in večjega prizadevanja vseh treh 
uprav tovarn. 

@ Izvršni odbor sindikata ZP se zaveda, da bo poleg 
politične ocene gospodarskih gibanj znotraj in zunaj 
ZP moral trajno politično delovati med članstvom. 

^a-Zato se moramo vsi zavedati, da je urejen sistem komu
niciranja najboljša osnova in garant za sodelovanje 
in aktivno udeležbo vsakega posameznika. 

Izvršni odbor sindikata ZP 
S L O V E N S K E ŽELEZARNE 

Učenci osnovnih šol o poznavanju 
Železarne in železarstva 

Te dni je kadrovska služba Železarne razposlala razpis vsem 
osnovnim šolam jeseniške in radovljiške občine za: 
# javno tekmovanje učencev osmih razredov osnovnih šol 
pod nazivom K A J VEŠ I N ZNAŠ O JESENIŠKI ŽELEZAR
NI , NJENI ZGODOVINI, SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI in 
0 natečaj za najboljši pismeni izdelek učencev 7. in 8. raz
redov osnovnih šol pod naslovom ŽELEZARNA JESENICE 
VČERAJ, DANES I N JUTRI. 

Ta akcija sodi v okvir šte
vilnih aktivnosti tovarne za 
tesnejšo povezanost s šolami 
na območju jeseniške in ra
dovljiške občine z namenom, 
da se kar največ učencev šol 
pri svoji poklicni odločitvi 
orientira na izredno široki iz
bor pokhcnih možnosti oziro
ma šolanja in zaposlitve, k i 
ga nudi Železarna. 

V javnem tekmovanju lah
ko sodeluje vsaka osnovna 
šola z eno petčlansko ekipo, 
sestavljeno iz učencev osmih 
razredov. Vsaka ekipa bo od
govarjala na javnem tekmo
vanju, ki bo predvidoma kon
cem februarja 1971, na t r i 
vprašanja, k i zajemajo na
slednja področja: 

— zgodovinski razvoj žele
zarstva na Gorenjskem, 

— vloga železarstva v na
šem nacionalnem, jugoslovan
skem in svetovnem gospodar
stvu, 

— tehnologija metalurgije 
oziroma železarstva, 

— današnja proizvodnja Že
lezarne in njena prihodnost, 

— poklici, k i j i h učenci lah
ko pridobijo na železarskem 
izobraževalnem centru pri Že
lezarni. 

Vse šole bodo prejele 
ustrezno pismeno gradivo iz 
navedenih področij kot po
magalo za priprave na tekmo
vanje, hkrati pa bo to kori
stilo tudi šolam pri vzgojno 
učnem delu. Gradivo priprav
ljata direktor proizvodnje 
dipl. inž. Avgust Karba i n 
vodja tehničnega muzeja Mi
loš Magolič. 

Druga akcija, k i bo zajela 
vse učence sedmih in osmih 
razredov osnovnih šol obeh 
občin, pa so pismeni izdelki — 
naloge, na temo: Železarna Je
senice včeraj, danes in jutri. 
Najboljše naloge, k i j ih bodo 
učenci pisali v šoli, bo izbrala 
šolska komisija in j ih dosta
vila kadrovskemu sektorju, 
kjer bo iz poslanih nalog po
sebna komisija izbrala deset 
najboljših (po pet iz sedmih 
in pet iz osmih razredov). 
Vseh deset izbranih nalog 
oziroma avtorjev bo Železar
na nagradila z denarnimi na
gradami, objavljene pa bodo 
tudi v Železarju. 

Železarna bo prav tako na
gradila t r i najboljše ekipe na 
javnem tekmovanju v obliki 
denarne nagrade razredom, k i 
j ih ekipe zastopajo, kot pri
spevek za zaključni izlet, čla
ni najboljših ekip pa bodo 
prejeli vredne praktične na
grade, člani vseh ekip, ne "gle
de na uvrstitev, pa spomin
ske mape. 

Ker se bodo šole prostovolj
no odločale za sodelovanje v 
obeh tekmovanjih, j im bo Že

lezarna kot priznanje za so
delovanje poklonila umetni
ško mapo: GORENJSKO ŽE
LEZARSTVO I N UMETNOST, 
k i vsebuje 12 reprodukcij 
umetniških slik osmih avtor
jev z njihovo kratko biogra
fijo in zgodovinskim prere
zom razvoja železarstva na 
Gorenjskem. Učiteljem, k i 
bodo pomagali učencem pri 
pripravah na tekmovanje, pa 
bo poklonila Mohovičevi knji
gi 2000 let železarstva na Go
renjskem. 

Uvod pisma, k i ga je žele
zarna poslala vsem osnovnim 
šolam, se glasi: »Stoletje in 

več diha ter živi gornjego-
renjska z železarstvom in od 
železarstva, k i se je v zad
njem stoletju skoncentriralo 
v železarni na Jesenicah, že
lezarna je v tehnološkem po
gledu zelo napredovala in še 
vedno predstavlja 23 % celot
ne jugoslovanske proizvodnje 
surovega jekla. Da železarno 
bolj približamo mladim ge
neracijam, katerih očetje, 
bratje, dedje in pradedje so 
jo izgrajevali ter živeli za njo 
ter v njej puščali svoje žu
lje in znoj za lepše življenje 
današnjih generacij . . . « . Pri
bližati Železarno mladim ge
neracijam, k i jo najbrž res 
premalo poznajo, čeprav 
dnevno hodijo alf se vozijo 
mimo, je osnovni namen tega 
razpisa in vseh ostalih de
javnosti, "ki j ih ima kadrov
ska služba železarne še v 
programu. 

Čez 700 učencev osnovnih šol na obisku 
v Železarni 

V dneh od 15. do 24. decembra bo na povabilo ka
drovske službe naše Železarne obiskalo tovarno čez 700 
učencev osmih razredov osnovnih šol jeseniške in ra
dovljiške občine. Pod strokovnim vodstvom si bodo 
ogledali valjarne na Beli, hladno valjamo — žičarno 
in železarski izobraževalni center. V učilnici internata 
pa j im bodo tovarniški strokovnjaki predstavili Žele
zarno in njen nadaljnji razvoj ter predvajali nekaj 
filmov s tovarniško vsebino. 

Računamo, da jih bodo v naših obratih toplo spre
jeli, saj bo med njimi mnogo naših bodočih sodelav
cev. 

Prosvetni delavci 
na obisku v Železarni 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
podjetje. Vse šole bodo pre
jele od Železarne tudi pisme
no gradivo za tekmovanje o 
poznavanju železarstva in 
gradivo o možnostih šolanja, 
k i j ih midd Železarna ter o 
širokih možnostih zaposlova
nja v tovarni. V najkrajšem 
času bo tovarna pripravila 
tudi tečaj za učitelje tehnič
nega pouka na osnovnih šo
lah, katerega naj bi se ude-
žilj tudi učitelji kemije — 
biologije. Tovarna pa odpira 
tudi možnost, da njene obra
te obiščejo tudi posamezne 
grupe učencev, katerih inte
resi so že usmerjeni v dolo
čeno področje študija oziro
ma nadaljnega šolanja. V raz
govoru je bila izražena želja, 
da bi Železarna omogočila 
ogled posameznih obratov 
tudi ostalemu učiteljskemu 
kadru, saj se že v nižjih raz
redih pri spoznavanju ožje
ga učenčevega okolja srečajo 
učenci z Železarno. Poudar
jena je bila tudi potreba po 
čustvenem navezovanju na to
varno že predšolskih otrok t 

ker le tako si lahko zamišlja
mo trajnejše rezultate. 

Vsekakor je sobotni kon
takt s prosvetaimi delavci 

osnovnih šol jeseniške in ra
dovljiške občine potrdil za
snovan program naše kadrov
ske službe, odprl pa je tudi 
nekaj novih možnosti sodelo
vanja med Železarno in šola
mi. To pa odpira kadrovski 
službi novo področje dela, k i 
je bilo doslej dokaj zanemar
jeno in neorgamzirano. V iz
vajanje programa pa bo po
trebno postopno vključevati 
tudi železarski izobraževalni 
center, k i je preveč odmak
njen tako od opisanih priza
devanj, kakor tudi od same 
Železarne, njenih problemov, 
nalog in perspektiv, če bomo 
hoteli doseči večjo naveza
nost šol in učencev obeh go
renjskih ~ občin na tovarno, 
oziroma večji odziv učencev 
za poklicno usmerjenost v to
varniške poklice, bo potrebno 
zasnovani program skrbno in 
dosledno uresničevati ter raz
širjati še na nova področja. 
Pri tem nas mora voditi mi
sel, k i jo je izrekel eden od 
pedagogov v razgovoru, da je 
potrebno čustveno navezovati 
mlade na železarski kolektiv. 
To pa so velike in odgovorne 
naloge, in na sobotnem sre
čanju smo napravili šele prvi 
korak! 



Ali so pripombe na tople malice upravičene 
Na sestankih, delovnih skupin, na katerih so obravnavah de
litev toplih malic (Železar od 20. in 27. 11. 1970), so bile med 
drugim pripombe, da kvaliteta in količina teh malic ne ustre
za dejanski ceni, da so higienski pogoji v kantinah slabi, da 
zmanjka toplih mahe, ipd. 

Ker .kljub pojasnjevanju to 
Se ni jasno, in da se prikaže 
realnejša slika za primerjavo 
je treba povedati: 

Delitev malic v kantinah na 
vseh dninah, ne glede na ne
deljo ah praznik, ni bila in 
niti ni zastonj. Lahko se po
udari, da se je za malice pla
čevalo že veliko več, kot se 
predvideva sedaj, čeprav tudi 
ta številka ni majhna. 

Zato primerjava cen posa
meznih jedil v kantinah s ce
nami istih jedil v gostinskem 
lokalu, mora pripeljati do 
zaključka, in točno je, da je 
topla malica v kantini dražja 
kot v gostinskem lokalu. To
da taka primerjava dokazuje, 
da se ne pozna ali noče pri
znati dejanskega stanja in da 
se ocenjuje le svoj ozek krog 
in posamezni primer. 

Za objektivnejšo obravnavo 
opisane problematike na se
stankih delovnih skupin pa je 
treba, da se upošteva: 

Prodaja toplih in drugih 
malic se vrši v 12 kantinah s 
45 kantinerkami. Da delitev 
teh malic lahko izvajamo, je 
poleg priprave in kuhanja po
trebna še: transportna poso
da, 2 kombija, 2 šoferja in 2 
razvažalca, 12 elekričnih šte
dilnikov, 12 hladilnikov, 5 
grelnih pultov ter 12-krat do
ločeno število krožnikov, je
dilnega pribora in druge po
sode, vse navedeno pa tudi 
vzdrževati. 

Vse to seveda ni zastonj, 
pogojuje pa, da se izgubi, čim 
manj časa za malice oz. da 
vsak delavec lahko v pol ure 
pomalica. 

Razumljivo je, da bi bila 
cena malic lahko občutno niž
ja, če bi se iste lahko pode
lile na enem mestu. Razum
ljivo pa je tudi, da to v seda
njih pogojih ni izvedljivo, za
radi raztresenosti obratov, 
ter seveda zaradi prevelike 
izgube delovnega časa zapo
slenih, k i bi nastal s takim 
načinom delitve malic. 

Ravno zmanjšanje izgube 
delovnega časa zaposlenih, pa 
poleg ostalega, pogojuje ta
ko razdrobljen način prodaje, 
k i je sicer relativno drag, 
vendar za ŽJ še vedno veliko 
cenejši, Jsot če bi se delavci 

sprehajali iz enega konca že
lezarne v drugega zaradi ma
he, ah celo še izven ograje. 

Po vseh izdanih tolmačenjih 
so delavci ugotovili, da gredo 
za tople malice več milijonski 
zneski starih dinarjev meseč
no, čeprav ne znesejo tohko 
v letnem znesku kot je tolma-
čeno po skupinah. 

Vendar še taki zneski 
ne morejo biti povod za 
predlog o uvedbi kontrolnega 
organa samostojnemu podjet
ju, kateri bi kontroliral na
men porabljenih sredstev, do
seženih s toplimi malicami. 

Že stara resnica je, da je za 
objektivno oceno ali kritiko 
potrebno slišati oz. videti obe 
plati medalje. To pa se v od
nosu do GPŽ na splošno po
zablja in se praviloma postav
lja samo enostranske zahteve. 

Popolnoma mi je jasno, da 
vsi ne gledamo enako na isti 
problem, posebno ne, če sta 
po sredi še nasprotna intere
sa. Toda enostransko obrav
navanje problema ne pojas
njuje zadeve v celoti in ne 
zbližuje stališč. 

N i potrebno dokazovati, da 
so se tople malice v Železarni 
uvedle zaradi delavcev Žele
zarne in ne zaradi GPŽ. Če 
je temu tako, potem je ra
zumljivo, da uvedba toplih 
malic prvenstveno koristi in
teresom ŽJ. GPŽ pa samo 
prodaja svoje usluge, za kar 
pa razumljivo, zahteva ustrez
no plačilo. 

Kri t ika na kvaliteto, kvan
titeto in cene je s prednjim 
pojasnilom vsaj upam, dobila 
odgovor, kar se tiče kritike 
higienskih pogojev pa slede
če: 

Pr i stalni zahtevi po zmanj
ševanju števila kantinerk je 
GPŽ poudarjalo, da bo to šlo 
v škodo higiene poslovanja. 
Res je, da se je uvedlo grelne 
pulte v večjih kantinah in da 
se dajo ti pulti lažje čistiti, 
drugače pa so ostali pogo
j i poslovanja nespremenjeni. 
Ker pa se med delitvijo pravi
loma, v večini kantin, ne da 
čistiti in pomivati posode in 
jedilnic, so pač jedilnice ta-

Seja predsedstva občin
ske konference SZDL 

V sredo, 9. decembra, je 
predsednik Berti Brun sklical 
redno sejo predsedstva občin
ske konference SZDL Jeseni
ce. Seji je prisostvoval tudi 
član predsedstva republiške 
konference SZDL Adolf Ari-
gler. 

Na seji so najprej govorih 
o vprašanjih občanov, k i so 
potrebni družbene pomoči, o 
čemer je predsedstvo seznanil 
načelnik oddelka za družbene 

službe pr i SOb Jesenice Pavle 
Dolar. Na seji je tekla tudi 
beseda o pripravah na sejo 
občinske konference SZDL, 
k i bo 23. decembra in o pri
pravah za izdelavo srednje
ročnega programa razvoja ob
čine Jesenice. 

Podrobnosti o seji in spre
jetih mnenjih in stališčih, bo
mo poročal v naši prihodnji 
številki. 

ke, kakršne puste delavci, k i 
malicajo. 

Zagotovljeno pa je, da se 
tople malice delijo na čiste 
oz. pomite krožnike in da se 
dobijo čiste žlice oz. vilice, 
zagotovljen je tudi papir za 
prijemanje kruha in drugih 
živil, k i se delijo kosovno. 

Strinjam pa se z vsemi, da 
pogled na jedilnico po izvr

šeni delitvi malic ni simpati
čen. 

Smatram pa, da zato ni 
krivda samo na kantinerkah. 
Kjer se zbirajo delavci v de
lovnih oblekah ni čistoče, k i 
smo jo vajeni v restavracijah. 
Če pa se kaj takega pričaku
je, potem pa to presega mož
nosti sedanjega poslovanja 
kantin. 

Za kritike glede poslovanja 
kantin želimo, da so konkret
ne in objektivne, ker le-ta-
ke bodo lahko služile izbolj
šanju poslovanja v posamez
ni kantini, s posplošenimi 
kritikami in neargumentira-
nimi mnenji pa nimamo kaj 
početi 

Stane Pretnar 

Po 11 mesecih občinski proračun 
za 1,54 % pod predvidevanji 

Mesec dni pred zaključkom 
letošnjega leta je po podatkih 
o dohodkih proračuna občine 
Jesenice le-ta še vedno za 
1,54 % pod predvidevanji. Si
tuacija se je od prejšnjega 
meseca bistveno popravila, 
saj je bi l po desetih mesecih 
izpad dohodkov še za 6,89 % 
pod predvidevanji. 

Celoletni plan dohodkov 
proračuna občine izkazuje 
skupno 16,867.200 din, do se
daj pa je bilo realizirano 
15,203.045 din, kar predstavlja 
v odstotku 90,13%. Podatki 
po posameznih postavkah so 
naslednji: 

plan realizacija % 

prispevki 5,476.500 5,315.714 97,06 
davki 4,509.400 4,365.669 96,81 
takse 3,925.300 3,626.555 92,39 
prispevek za uporabo 
mestnega zemljišča 2,600.000 1,872.137 72,01 
drugi dohodki 335.880 2.850 0,85 
presežek sredstev 1969 20.120 20.120 100,00 

SKUPAJ 16,867200 15203.045 90,13 

Iz podatkov je razvidno, da 
so dohodki proračuna v ne
katerih postavkah izpolnjeni 
po predvidevanjih oziroma so 
celo preseženi, kot je to v 
vseh treh najpomembnejših" 
postavkah proračuna: prispev
ki od osebnih dohodkov za
poslenih, od davkov in taks. 
Najbolj občuten je izpad v 
prispevku za uporabo mest
nega zemljišča, kjer so d o 

hodki pod predvidenimi kar 
za 19,66 %. Izpad pri drugih 
dohodkih zaradi manjše vso
te ne vpliva toliko na celotno 
bilanco. 

Kljub trenutno negativni 
bilanci pa lahko pričakujemo, 
da bo občinski proračun ob 
koncu leta v celoti izpolnjen 
po predvidevanjih oziroma, 
da bo eventuelen izpad zelo 
minimalen, 

Istočasno z ugotavljanjem 
vseh dohodkov proračuna 
občine pa* so v informaciji, 
k i jo vsak mesec pripravi 
davčna uprava, tudi podatki 
o stekanju sredstev za temelj
no izobraževalno skupnost. 
Ker se sredstva za potrebe 
šolstva zbirajo v posebnem 
odstotku le od določenih po
stavk od prispevkov od oseb
nih dohodkov zaposlenih ter 
od davka od prometa blaga 
na drobno, je desetmesečna 
bilanca pozitivna. Od predvi
denega celoletnega plana do
hodkov v višini 9,162.000 dih 
je bilo do sedaj zbranih 
8,717.363 din, kar predstavlja 
95,15 odstotkov. To pa pome
ni v enajstih mesecih, da so 
dohodki preseženi od predvi
denih za 3,48 odstotka^ 

Dopisujte 

v Železarja 

Jeseniški kontrast — vozilo iz prejšnjega stoletja nasproti današnjemu vozilu 



Pri vključevanju mlade generacije kaže 
misliti tudi na dekleta 

Življenje ima prednost 
J E S E N S K I I N ZIMSKI V R E M E N S K I POGOJI 
SO ZAVRATNI SOVRAŽNIKI V A R N E VOŽNJE 
CE JE MEGLA, bomo 

zmanjšali hitrost vožnje 
prižgali tudi podnevi luči 
bolj pazili na prometne znake 
Ne bomo pa prehitevali in ne ustavljali na cesti, 
če to ni nujno 

KADAR J E POLEDICA, bomo 
vozili z gumami, opremljenimi z žebljički ali 
verigami 
pazili na večjo varnostno razdaljo in na prehode 
vozili s hitrostjo, s katero zanesljivo pravočasno 
ustavimo vozilo v primeru presenečenja 
zavirali z enakomerno pojemajočo hitrostjo s 
postopnim prestavljanjem ročice v nižje prestave 
Ne bomo pa prehitevali, če ni nujno, zavirali 
sunkovito in nenadoma spreminjali smeri vožnje 

V S N E G U bomo 
opremili vozilo z zimskimi gumami ali z verigami 
pogosteje upravljali vozilo pri vožnji s prestavami 
ravnali previdno z zavorami, krmilom in vpli-
njačem 
Ne bomo pa vozili prehitro in ne tvegali pri 
prehitevanju 

C E DEŽUJE, bomo 
zmanjšali hitrost vožnje 
vključili brisalce za vetrobranska stekla 
povečali varnostno razdaljo 
v nalivu prižgali luči tudi podnevi 
obzirni do pešcev, kolesarjev in mopedistov 
Ne bomo pa po nepotrebnem prehitro vozili in 
ne prehitevali 

Predstavljamo vam fol
klorno skupino s Hrušice 

Znano je, da letni priliv mlade generacije z območja naše ob
čine še zdaleč ne pokriva kadrovskih potreb. Z odpiranjem 
novih dejavnosti in s tem delovnih mest, se ta naravni defi
cit potrebnih kadrov še povečuje.. To dejstvo terja skrbno go
spodarjenje z mobilnim delom prebivalstva občine. 

V uvodnem programu slav
nostne konference občinske 
zveze za telesno kulturo Je
senice je nastopila tudi otro
ška folklorna skupina s Hru
šice. S svojim 20-minutnim 
programom v katerem so peli 
in plesali, so otroci navdušili 
vse navzoče. 

Zvedeli smo, da na Hrušici 
ta skupina deluje že nekaj 
časa, vodita pa jo Zdenka 
Gričarjeva in Mirjam Žagar-
jeva. Obe sta še mladinki; 
Zdenka je oz. bo frizerka, 
Mirjam pa hodi še v gimnazi
jo. V naš pogovor je včasih 
vskočil tudi Stane Razinger, 
k i skupino spremlja s kitaro, 
včasih pa s harmoniko. 

Kdaj ste ustanovili skupi
no? 

Otroška folklorna skupina 
je na Hrušici obstajala že 
pred leti. Potem pa je, ko 
smo prerasli obleke in ni bilo 
denarja za večje, za nekaj 
časa prenehala z delom. V 
tisti skupini sva bili tudi me-
dve. V začetku lanskega leta 
pa sva sklenili, da bova nada
ljevali z začetim delom in 
poskrbeli za novo' skupino. 

Koliko so stari otroci? 
Od devet do štirinajst let. 

Najprej je bilo osem, zdaj pa 
je sedem parov. Lahko bi j ih 
bilo še več, pa nimajo oblek. 

Pa radi hodijo na vaje? 
Vadimo trikrat na teden, če 

je sila, pa še več. Na vaje ra
di hodijo, starši j ih pustijo, 
samo težko j ih je krotiti. 

Koliko nastopate? 
Doslej smo približno deset

krat. Največkrat na Hrušici 
pa tudi v. Martuljku. Ljudje 

so bil i zmeraj zadovoljni, po
sebno pa Hruščani. Radi pa 
bi več nastopali. 

Kako je z glasbeno sprem
ljavo? 

V začetku muzike ni bilo in 
sva kar midve peli. Zadnje 
čase pa vedno vadimo z glas
beno spremljavo. Težava je 
le, da se njihova zasedba sko
rajda vedno spreminja, kar 
se pozna na kvaliteti. 

Ste za to kaj plačani? 
Vsi delamo zastonj. 
Kakšne težave vas tarejo? 
Nimamo denarja za obleke, 

pa tudi nikogar ni, k i bi za 
to skupino stalno skrbel; se 
brigal za nastope, muziko, 
denar in še za mnogo dru
gega. 

Kdo pa najbolje vriska? 
Dovžanov Boris. V skupini 

so kar trije Dovžani. 
Pa so med sabo že kaj za

ljubljeni? 
K o smo šminkali dekleta za 

nastop v Martuljku, so rekli, 
da se bodo stepli zanje, če 
jih bo kdo hotel speljati. 
Imajo se radi, tepejo se tudi, 
drugače pa vedno držijo sku
p a j . . . 

Režiserka Julka Dolžan je 
že pripravila prvo igro, k i so 
jo uprizorili v soboto, 5. de
cembra in ponovili v nedeljo. 
Igro s petjem v treh deja
njih. NA PLANINI je napisal 
Anton Bulovec, pri izvedbi pa 
sodeluje igralska skupina 

Taka umerjenost in spozna
nje je v zadnjem času opaz
na v Železarni. Gre za po
klicno usmerjanje in prosvet-
ljevanje učencev osmih razre
dov osnovnih šol v naši in 
sosedni občini, k i naj mladim 
pomaga premostiti in zmanj
šati konflikte na motivacij
skem področju glede na nji
hove poklicne želje in name
re. Skratka, s poklicnim u-
smerjanjem utrjujemo vez 
med šolo in delom, hkrati pa 
gre za funkcijo planiranja 
kadrov. Aktivnost na tem ob
močju je ne samo potrebna, 
temveč tudi družbeno nujna. 

Ta sestavek nima namena 
globlje posegati v to razveje
no in pestro področje poklic
nega usmerjanja, temveč le 
nakazati nekaj doslej še ne-
izzkoriščenih možnosti vsako
letnega priliva mlade genera
cije. Gre za dekleta, k i ima
jo manjše možnosti vključe
vanja v poklicne in druge šo
le, zaradi še dokaj okorelih 
pogledov tako staršev kot tu
di nekaterih kadrovskih pro
gramerjev. 

V publikaciji ČLOVEK— 
ŠOLA—DELO št. 4/70 smo se 
ustavili na prikazu primer
nosti posameznih poklicev za 
dekleta. Iz navedene publika
cije povzemamo predvsem po
klice, k i so aktualni na po
dročju naše občine. 

POKLICI, K I SO E N A K O 
PRIMERNI ZA D E K L E T A 
KOT ZA FANTE: avtoelektri-
čar, brusilec, brusilec orod
ja in rezil, elektromehanik, 
finomehanik - optik, galvani-
zer, kemigraf, kovinostrugar, 
lesni strugar, modelni mizar, 
mizar, navijalec elektro stro
jev, pohištveni mizar, prede
lovalec plastičnih mas, radio-
mehanik, rezkalec, skoblar, 
sprevodnik, TT mehanik, 
urar, zlatar. 

POKLICI, K I SO PRIMER
NI ZA D E K L E T A , VENDAR 
V MANJŠI M E R I : 
avtoklepar, avtoličar, ključav
ničar - varilec, klepar, klju
čavničar, mehanik, obratni 
elektrikar, orodjar, parketar, 
plinski instalater, strojni 
ključavničar, strojni mizar, 
tapetnik - dekorater, TT mon
ter, varilec, vozni tapetnik. 

POKLICI ZA D E K L E T A , K I 
SE IZOBRAŽUJEJO V SRED
NJIH ŠOLAH: aranžerski teh
nik, ekonomski tehnik, elek-

DPD Svoboda France Preše
ren, k i šteje 15 mladih igralk 
in igralcev. 

Igro NA PLANINI bodo po
novili tudi v nedeljo, 13. de
cembra zvečer, potem ko bo 
že končana TV nadaljevanka 
»Mestece Peyton*. 

trotehnik - šibki tok, farma
cevtski tehnik, kemijski teh
nik, sanitarni tehnik, strokov
ni učitelj baleta, strokovni 
učitelj glasbe, tehnik obliko
valec (uporabna grafika, mo
da, ind. oblik.), laboratorij-
tehnik, medicinska sestra, ge
odetski tehnik, gradbeni teh
nik - nizke gradnje, lesnoin-

Na nekaterih področjih Slo
venije, predvsem pa v Zasav
ju, kjer imajo več kvahtetnih 
pevskih zborov, so že ustano
vili pevske skupnosti. Namen 
takšne skupnosti, k i ima svo
je organizacijsko telo, statut 
in delovni načrt je v tem, da 
povezuje delo obstoječih zbo
rov, usklaja njihove progra
me, združuje potrebna finan
čna sredstva in tako pomaga, 
da zbori hitreje in bolj učin
kovito izpopolnjujejo svoje 
naloge. Prek takšne skupnosti 
je možno vzpostaviti stalno 
in prepotrebno povezavo tudi 
s pevskimi skupnostmi in 
zbori v drugih občinah in 
organizirati večje nastope, k i 
lahko pomenijo spodbudo k 
bolj množičnemu udejstova-
nju na tem področju. 

Na občnem zboru pevskega 
zbora Jesenice, ki bo v de
cembru, bodo po vsej verjet
nosti razpravljali tudi o tem 
predlogu, k i ga bodo posre
dovali Zvezi kulturno-prosvet-

Pred nekaj dnevi je krajev
na skupnost Podmežaklja 
prejela anonimno pdsmo v 
imenu stanovalcev spodnjega 
dela naselja Podmežaklja, v 
katerem neznani občan opi
suje nevarnosti, katerim so v 
nočnem času izpostavljeni 
ljudje, k i hodijo po opravkih 
prek mostu za pešce ob bo-
hinjskT železniški progi. Pr i 
tem pisec ugotavlja, da je ne
varnost še večja, ker v tem 
delu naselja ni ustrezne raz
svetljave. 

Povsem se strinjamo in 
pravilno je, pa tudi zaželjeno, 
da občani vse, kar menijo, da 
je nepravilno, sporočijo tako 
K S , kakor drugim organom, 
da se nepravilnosti urede ali 
odstranijo. Toda za take pri
pombe afli opozorila niso po
trebna anonimna pisma. De-

dustrijski tehnik, strojni teh
nik. 

Gornji prikaz je lahko le ori
entacija, ko gre za dekleta z 
ustreznim interesom za dolo
čeno poklicno kariero in ko 
snujemo program poklicnega 
usmerjanja mladine. Z bolj 
sodobno kadrovsko politiko 
je moč zmanjšati občuten de
ficit kadrov z vključevanjem 
v poklice, v katerih so doslej 
dominirali moški. Taka pre-
orientacija pa je v interesu 
tudi uspešne gospodarnosti. 

-rn 

nih organizacij občine Jese
nice, da le ta formira inicia
tivni odbor. V okviru pevske 
skupnosti naj bi delovali na
slednji zbori: srednješolski 
pevski zbor Blaž Arnič z Je
senic, pevski zbor Jesenice in 
pevski zbor Jeklar. Morda b i 
kazalo razmisliti o tem, da bi 
v okviru te skupnosti delo
vali tudi pionirski zbori iz 
osnovnih šol ter pevski 
zbori na srednjih šolah (ŽIC) 
in manjši vokalni ansambli, 
k i se občasno predstavijo ob
činstvu na proslavah, akade
mijah, itd. 

Pevska skupnost v Zasavju 
je v prejšnjem tednu že uspe--
šno izvedla prvi koncert pev
skih zborov in tako dala 
zgled tudi drugim. Z enotnim 
programiranjem ter zbira
njem finančnih sredstev, ki 
j ih družba že prispeva ali j ih 
bo še, pa bo delo samo po
enostavljeno, obenem pa je 
to tudi zagotovilo za nadalj
njo rast kvalitetnih zborov v 
naši občini. 

javnosti krajevne skupnosti 
so javne in za vse občane 
odprte. Opisani primer sodi 
na zbor občanov. Toda ob 
sklicu zborov občanov le teh 
ni, še manj pa kakih konkret
nih predlogov. 

Svet K S Podmežaklja bo 
predlog upošteval in predla
gal skupščini občine Jesenice, 
da se tudi v tem delu nase
lja uredi cestna razsvetljava. 

Občane pa prosim, da naj 
se pri predlogih za ureditev 
raznih nepravilnosti korajžno 
podpišejo, ker j m zato ne bo 
nihče prijemal ali preganjal. 
Vabimo j ih tudi, da pridejo 
na zbore občanov, kjer je 
pravo mesto za predloge in 
razprave o vsem, kar občane 
teži. 

Krajevna skupnost 
Podmežaklja 

Prva letošnja premiera 
na Brezn ic i 

Kdaj bomo na Je
senicah ustanovili 
pevsko skupnost ? 

Čemu in zakaj anonimnost? 



Filmska vzgoja 

Kaj hočemo doseči 
s f i l m s k o vzgo jo 

O Dolikovi grupi 
Že dalj časa je tudi pri nas prisotno vprašanje filmske 

vzgoje, o čemer smo dobili tudi nekaj zelo uporabnih tekstov, 
vendar se kaj dlje od ugotovitve o potrebnosti tovrstne vzgoje 
nismo dokopali. Se vedno se preveč radi izgovarjamo o kvar
nih vplivih filma na doraščajočo mladino, čeprav istočasno 
vemo, da ga ni mogoče izključiti iz vsakodnevnega življenja, 
ker sta film in televizija postala dva najmočnejša medija za 
posredovanje misli in najbolj priljubljena oblika zabave. Pri 
tem se tudi dobro zavedamo, da film in televizija vsak dan 
bolj zavzemata mesto, k i sta ga prej imela črka in beseda. 
Razen tega svojo jezo izražamo na račun produktivne in re-
produktivne kinematografije. Včasih povsem upravičeno, 
predvsem na račun produktivne kinematografije, ki prejema 
določeno družbeno finančno podporo, medtem ko je jeza na 
reproduktivno kinematografijo ob sedanjem družbenem po
ložaju kinematografov povsem nesmiselna. Kajti le-ti nimajo 
drugačnega položaja kot tovarna alkoholnih pijač ah cigaret 
ah založniška hiša, k i tedensko izbruha na tone osladne ko
mercialne plaže. Pa vendar se ne borimo proti njihovemu 
proizvodnemu programu, ker vemo, da je to nesmiselno. Ker 
dokler bo splošna vzgojenost in kulturna osveščenost ljudi 
tako nizka, da sami ne bodo sposobni urejati svojega odnosa 
do teh strupov, je kampanja prepovedi nesmiselna. Razen 
tega pa tako kot za omenjene tovarne, kot reproduktivno 
kinematografijo, veljajo tržne zakonitosti, ker so postavljene 
vse na ekonomsko računico. Torej nam ostane samo ena pot: 
VZGOJA. In ker smo pri filmu, lahko govorimo o filmski 
vzgoji. O tem, kako prodreti v svet filmske umetnosti, kako 
bralcu pomagati, da bo lahko film boljše dojemal in presojal. 
Pri teh razmišljanjih si bomo pomagali tudi z domačimi in 
tujimi avtorji. 

Pri tem poskusu bomo poskušali spregovoriti o oblikah 
vzgoje — o potrebah je bilo že dovolj napisanega — ki naj 
bi pomenila most med resničnim življenjem, ki ga živi otrok 
ali mladostnik pa tudi odrasli v vsakdanjem svetu in med 
namišljenim življenjem, ki ga poznamo iz »drugega sveta«, 
sveta filma in televizije. Zgraditi ta most pa je osnovni na
men filmske vzgoje. 

Zelo težko bi rekli, da filmi izražajo misli in mnenja, k i 
so v direktnem nasprotju s splošno moralo, ah da se direktno 
ali odkrito zavzemajo za gangsterje in pokvarjence. Vendar 
pa se pridružujemo mnenju vseh tistih, ki trdijo, da taki 
filmi ustvarjajo čustveno in intelektualno »vzdušje«, ki je za 
gledalce z duhovno nezrelostjo škodljivo. Tako kot je za 
duhovno nezrelega človeka lahko škodljiv alkohol, če ga pre
komerno uživa, ali nikotin ali literarna plaža. 

Če se povrnemo k filmu, potem to škodljivost moramo 
razumeti kot posledico nevzgojenosti, duhovne nezrelosti. 
Večkrat se sliši, da je za prestopništvo tega mladeniča ali 
one mladenke kriv film. To pa je običajno samo prenašanje 
krivde. Če že govorimo o krivdi filma, je le-ta morda s takim 
ali drugačnim »zgledom« ali »primerom« samo spodbudil tako 
ali drugačno dejanje človeka, k i je imel vrzeli v osebnostnih 
dispozicijah, ali drugače rečeno nezadovoljivo splošno in du
hovno vzgojo. V tem je tudi »kvarnost« filma pri duhovno 
nerazgledanih ljudeh. Ravno to pa narekuje prepotrebno druž
beno skrb za organizirano filmsko vzgojo predvsem mladih 
ljudi. Vedeti namreč moramo, da film sodi med najpomemb
nejše vplive, k i danes delujejo na našega človeka. 

Film, sedma umetnost, ali najmlajša umetnost, ima neiz
merne izrazne možnosti, saj uporablja vse veje umetniškega 
ustvarjanja. Film nam govori v svojem, v filmskem jeziku, 
ki ga predstavljajo žive slike, besede, šumi, glasba, barva, 
zaporedje posnetkov in drugo. Najbrž ne bo potrebno posebno 
dokazovati, da je film umetnost, poudariti pa je najbrž po
trebno, da je film tudi industrija in trgovina. Kako zelo redko 
je svet, k i ga kaže film, zvesta podoba resničnega sveta. Rav
no tu pa nam je potreben razsoden in vzgojen gledalec, ki ga 
filmska zlaganost in blišč zvezdnikov, razkošnih salonov, ro
mantika prerije itd. itd. ne bo zapeljala v sanjarjenje, ampak, 
ki bo znal zavestno razsoditi, kaj je realno in kaj ni realno 
ter si prisvojiti, kar je v filmu prisvajanja vredno in odvreči 
banalnosti ter neživljenjske »komercialne« in »tovarniške« 
užitke. Povsem razumljivo in življenjsko je, da čustveni ele
menti daleč bolj prevladujejo in osvajajo gledalce, kakor 
razumski. Na to psihološko resnico pa je grajena množica 
filmov in večina njih se konča tako, da bolj potešijo gledal
čeva čustva, kakor pa razum. Če smo iskreni in kritični sami 
do sebe, smo ob koncu filma vedno nejevoljni, kadar z neod
ločenim koncem filma režiser zaposli naš razum, naše razmiš
ljanje. 

V nekaj nadaljevanjih bomo poskušali bralca popeljati v 
svet filmske umetnosti in če bomo vsaj delno uspeh bralcu 
oziroma filmskemu gledalcu pomagati, da bo film boljše do
jemal in presojal, potem bo namen dosežen. 

(Viri : Vitko Musek: Knjiga o filmu in Zapiski o filmu; 
Georges Sadoul: Zgodovina filma; J . M . L . Peters: Filmska 
vzgoja.) 

(Nadaljevanje) 

V sodobnem svetu lahko oziroma težko živimo kot produkti 
zgodovine ah kot produkti nature, kot subjekti ali objekti, 
ali kot nekaj vmesnega, vendar neulovljivega, nearitmetičnega. 
Lahko poudarjamo kontinuiteto z antičnim estetiziranjem, 
kontinuiteto z renesančno verzijo, lahko se s kontinuiteto 
identificiramo, spet lahko rdečo nit zabrišemo s posmehom, 
češ da začenjamo znova — karkoli bomo pa storili, bomo 
storili zaradi sebe in ne zaradi preteklosti, še manj zaradi 
prihodnosti. Vsak se ravna po svojem razumu, po svojib 
čutih, kakorkoli ravna, mu lahko kaj očitamo: zdaj je staro
moden, če se navezuje na minulo, spet je snob, če se ne na
veže. 

Kako mislimo laiki, je naj
brž vseeno, oziroma je brez 
posledic, pri ustvarjalcih pa 
njihovo prepričanje posega v 
začetek in konec njihovega 
dela, izdelka, umotvora. Z 
vsemi posledicami, dobrimi, 
slabimi. Tako radikalni, da bi 
se odločili za en sam in edi
no veljaven tip likovnega 
programa (v našem poročilu), 
ne bomo. Tako suvereno se 
orientirajo ustvarjalci sami, 
ki so pa lahko kaj slabi vo
diči skozi pretekle, sedanje 
in napovedujoče se likovne (v 
našem poročilu) volumne, 
prostornine. Ustvarjalci so si 
lahko tudi krivični; tega v na
šem poročilu vsaj namerno 
nočemo doseči. 

Te misli so se mi utrnile, 
ko sem šel od slike do slike 
Jeseničanom dobro znanih 
Dolikovcev. Slike si lahko 
ogledujemo na več načinov: 
kot svet, ki nas obdaja, in je 
toliko svet, kolikor nas ob
daja, in nas toliko obdaja, ko
likor je svet, to je takoime-
novani množični sprehod oko
l i slik. Spet lahko modus sli
kanja spregledamo, ker nas 
zanima samo causa slikanja, 
torej ne kako? temveč zakaj? 
Če si bomo razstavljene slike 
tako ogledovali, nas bo po ga
lerijah še manj, gledali ne 
bomo slik in ne sveta, tem
več sebe. Res da smo tudi mi 
svet ali celo slike, samo da 
nimamo toliko sten in robov 
kot svet in toliko sinhronih 
barv kot platna, samo poliva
mo se čez svoj rob prek roba 
sveta in prek robov v okvir 
ulovljenih zavesti oz. podzave
sti — slik. Najbrž je prav, da 
to upoštevamo. In da tudi sli
karji to upoštevajo. Kadar ni 
v programu totaliziranja člo
vekove zavesti oz. podzavesti, 
ampak so važne stvari, je važ
na natura, o totalnem gleda
nju slik ne moremo govoriti, 
ker se nam naslikana olja, 
gvaši, akvareli ponujajo kot 
nekaj samoumevnega, kot ne
kaj, kar noče biti infinitezi-
malno od občana kulture do 
občana kulture, temveč preci
zirano, fiksirano že pred za
četkom. Se pravi, hoče biti 
parcialno, zato tudi gledanje 
ostaja nujno parcialno. Pre
hajam na razstavljena dela. 
Slikarji so posnemali projek
te s črto in barvo, in kdor 
je bil najbolj naraven, se 
nam zdi najboljši, najuspeš
nejši posredovalec izraza, živ
ljenja. 

Prvi je na-vrsti Jože Čebulj. 
čebul j ohranja kontinuiteto 
ne le z žanrom, temveč tudi 
s projekti iz slovenske ljud
ske likovne skrinje, kar je ze
lo pohvalno; to bi lahko zapi
sali za njegove Ornamente. 
Pri akvarelih Gradbišče, Pod 

Stolom, Slovo naj dodam, da 
slikar obvlada perspektive, 
osvetlitve, obzorja, pri njem 
je treba še posebej pohvaliti 
nebo. 

Drugi po vrsti je Janez Ko
rošec. Njegovi gvaši so plod 
esteticizma, v prednjem pla
nu so silno prijetni, obzorja 
pa so domala vsa slaba, šib
ka. Pohvaliti pa je treba 
barvni diapazon Koroščevih 
gvašev» (J. K. : Dolina, Na Sa
vi, Jutro, Na dežeji, Pod noč) 

Sled: Pavle Lužnik, Dovje, 
olje; Sava pod Belo. Pri njem 
je nebo zelo občuteno nasli
kano, barve so impresionistič
ne, vendar vabljive. 

Sledi Tone Tomazin: Pot v 
planino, olje; Marca v Pišnici, 
Njiva, V Zelenici, Pozna je
sen — sama olja. Pohvalno 
moramo naglasiti diapazon 
letnih časov, barvo obzorij, 
detajle na nebu in izredno 

skladnost črt barv, prostor
nine. 

v Sledi Zdravko Kotnik: Pred 
koncem, gvaš. Kozolec karak-
terizira epska vsebina, zato 
bolje učinkuje kot Tomazinov 
mračni, mirni kozolec. 

Dalje razstavlja Franc Do-
linšek: Kresničje, olje; Kozo
lec, akvarel. Olje je polno 
mehke barve in svetlega, va
bljivega prostora. 

Sledi Branko Šifrer: Plani
na, akvarel; Jezero, akvarel. 
Slikar kaže dovolj talenta, da 
je sodelovanje na razstavi 
opravičeno. 

Našo pokrajino upodablja 
šc Cveto Zupan: Sava, akva
rel; Sonce, akvarel; Dolina, 
olje. Tudi njegov talent se bo 
šele razmahnil, slikar bi se 
lahko posluževal svetlejših 
tonov, oziroma jasnejših. 

Zadnji razstavlja Janez Ara-
brožič. Ciganka, olje. Slika je 
v obrazu dobra, živa, noge so 
pa toge. Vsekakor moramo 
omeniti, da je Janez Ambro-
žič edini, ki jc razstavil člove
ško figuro. 

Razstava je posvečena dve
ma jubilejema: Tonetu Ču-
farju in dnevu republike; Do-
likovci so s svojo kvaliteto 
oba jubileja dostojno prazno
vali. 

V. Cundrič 

Zahodnonemški film ČARLJJEV STRIC, Id je te dni na spo
redu, je imenitno zrežirana komedija, ki nima nobenih drugih 
pretenzij, kakor prijetno zabavati, še tako resen ljubitelj 
filma se bo lahko od srca nasmejal. 

PETERICA ZA PEKEL, itaHjansko-ameriškl film, sodi med 
zelo uspešne vojne filme zadnjih let. To potrjuje tudi re
kordno število obiskovalcev tega filma po .vsem svetu. Te dni 
je film na sporedu tudi v naših kinematografih. 

\3 



Na zgornjem Plavžu so v zadnjih letih zgradili številne industrijske, skladiščne in druge objekte 

Pred bližajočo zimo je zelo 
živahno tudi v vrstah sanka-
škega kluba SD Jesenice. Vsa 
problematika se obravnava 
na rednih tedenskih članskih 
sestankih, v teku pa so tudi 
vse ostale potrebne priprave 
za uspešen nastop v sezoni 
1970/71. V nedeljo 6. t. m. je 
imela prva skupina manjši 
suhi trening pri Savskih ja
mah, kjer so istočasno zašči
t i l i tudi del proge pred manj
šimi plazovi, ki se pojavljajo 
na tem odseku v zimskem ča
su. 

V kolikor bodo snežne raz
mere ugodne bo v nedeljo 
13. t. m. klubsko prvenstvo, 
ki bo istočasno tudi prvo 
oregledno tekmovanje tekmo
valcev kluba za sestavo klub
skih ekip. 

V tem mesecu bo klub izve
del tudi svojo največjo tradi
cionalno prireditev — X V . 
mednarodno tekmovanje za 
prehodni pokal mesta Jesenic, 
k i je določeno za 27. decem
bra in bo kot vedno zahteva
lo od članov kluba veliko 
aktivnost, pri pripravi tek
movalne proge pri Savskih 
jamah, kot v pripravah za 
čimboljšo uvrstitev. 

Vodstvo kluba pričakuje le

tošnjo sezono z optimizmom, 
saj je v tekmovalni vrsti klu
ba trenutno nekaj najboljših 
slovenskih sankačev, kot Ul-
čar J. in Klinar M . pri članih. 
Njihovo vrsto bodo letos 
okrepili v pretekli sezoni zelo 
uspešna mladinca König B. 
in Divjak J . ter povratnik iz 
JLA C arm an B. Med mladin
ci imajo glede na lanskoletne 

uspehe ob potrebni predhod
ni pripravi največ perspektiv 
Štefelin B., šlibar, Antonič 
in Danilovič, čeprav ostali 
mladinci ne zaostajajo mnogo 
za njimi. Mnogo pričakuje 
vodstvo kluba tudi od članic 
in mladink, za pripravo kate
rih je posebno zadolžen tre
ner kluba Janez Hrovat. 

Košarkarji gimnazije prvi 
Na tradicionalnem košar

karskem turnirju srednjih šol 
Gorenjske, katerega priredi 
vsako leto mladinska organi
zacija na tehniški tekstilni 
šoli v Kranju, so letos zma
gali igralci ŠŠD Kovinar. Tur
nirja se je udeležilo sedem 
ekip in sicer: gimnazije Jese
nice, Kranj in Škof j a Loka, 
tehnična srednja šola in po
klicna šola Iskre, vrsta JLA 
iz Kranja in vrsta priredite
lja. 

V predtekmovanju so Jese
ničani premagali ekipi gimna
zije Škofja Loka z rezultatom 
31:15 (19:7) in TTŠ Kranj s 
23:19 (11:8).' V finalnem delu 
pa so najprej odpravili mo
štvo gimnazije Kranj s 24:21 
(12:17) in nato še vrsto po

klicne šole Iskra z 21:20 (9:9). 
Za ekipo ŠŠD Kovinar so ig
rah in dosegli koše: Štefan 
Udrih, Miha Kurner (2), Mi
ran Kastelic (2), Jože Ravnik 
(8), Iztok Noč (12), Jurij 
Hudnik (13) in Marko Božič 
(60). 

Igrali so taktično dobro in 
preudarno, saj so trikrat 
zmagali s tesnim rezultatom, 
pri vodstvu nasprotne ekipe 
pa niso izgubili glave. Slabo 
pa so izvajali proste mete. 
Od 24 metov so realizirali le 
9, kar je še pod 40 odstot
kov: Božič 14:8, Hudnik 8:1 
in Ravnik 4:0. 

ŠŠD Kovinar namerava pri
rediti podoben turnir še pred 
novim letom, če mu bo uspe
lo dobiti dvorano. 

Nagrajeni reševalci 
V sredo je posebna komisija, k i so jo sestavljali: 

predsednik Tone Svetlin, oddelek za obračun materiala 
in člani: Marija Ažman, pravna služba, Slavka Piki, 
finančni sektor, Tončka čop, nabavni oddelek in Vojko 
Kučina, prodajni oddelek, izžrebala nagrajence nagrad
ne križanke, k i je bila objavljena v 47. številki železarja. 
Prejeli smo 516 rešitev, komisija pa je morala izvleči 
12 rešitev, da je dobila 10 pravilnih. 

50 din prejme: Berta RAZINGER, upokojenka, Cesta 
revolucije 12, p. Jesenice 2; 

po 40 din: Cilka CEGNAR, kadrovski sektor in Jo
žica GORšE, prodajni oddelek; 

po 30 din: Stanka THALER, IBM, Anton ANTONIČ, 
strojne delavnice — priprava dela, Pavla DRAB, elek
trodni oddelek; 

po 20 din: ""Franc HRIBAR, upokojenec, Sp. Plavž 
2, Jesenice, Oto K E L I H , SEP, Vladimira SODJA, faktur
ni odelek in Jožica TRILLER, oddelek za obračun oseb
nih dohodkov. 

Vsem nagrajencem čestitamo in j ih prosimo, da 
dvignejo nagrade od torka dalje na uredništvu Žele
zarja. 

REŠITEV NAGRADNE KRIŽANKE: OSAMA, ATO-
NA, MATEJ , TESAR, ELISA, A N , MA, L A K A J , KOPER, 
OMARA, ARENA, DINAR, TANANARIVE, ALIBI, STA
RINA, APOLOGET, PEK, KOLUMB, OLA, OSEL, RAB, 
IZREK, T, OSA, LUNA, CA, ŠPELA, IR, S, TAKSI, 
KOSTANJ, ER, D, EKVATOR, VADBA, OVES, IBAR, 
OBUP, JANA, LONEC, KARATI, TNT, KLAS, TOLE
RANCA, O, EA, TROPINE, ANTON. 

R A Z P I S U J E M O 
tečaj za 

P R E M I K A C E 
v delovni enoti transport. 
POGOJI: 
1. V tečaj za premikače se lahko prijavijo kandidati, k i 

so stalno zaposleni v železarni Jesenice najmanj 
6 mesecev in da niso starejši od 25 let. 

2. Tečaj bo trajal en mesec in bo v strnjeni obliki. 
3. Stroške tečaja krije železarna Jesenice. 
4. Prijave za vpis v tečaj sprejema kadrovski sektor do 

vključno 21. 12. 1970. 
Vse potrebne informacije dobijo kandidati na kadrov
skem sektorju — tel. št. 209 ali osebno. 

KADROVSKI SEKTOR 

Obvestilo sodelavcem z Javornika II 
Obveščamo in vabimo vse člane (kateri so zaposleni 

v drugih obratih) 
na redni letni občni zbor sindikata Javornika II, 

k i bo dne 25. 12. 1970 ob 16. uri v zgornjih prostorih 
Kazine na Jesenicah. 

Sindikalni odbor 
Javornik II 

SMUČARSKA OPREMA 
Smuči so osnovni smučar

ski rekvizit, ločimo pa j ih 
glede na namen uporabe. Ta
ko imamo tekmovalne smu
či za vse tri discipline: smuk, 
slalom in veleslalom, turne,, 
kratke, otroške smuči in smu
či za različne kakovostne raz
rede smučarjev. 

Vsak smučar naj bi imel 
smuči, katere ustrezajo nje
govim zahtevam. S tem ho
čem povedati, da naj vsak 
smučar kupi smuči s takimi 
lastnostmi, katere bo lahko 
s pridom izkoriščal. Na pri
mer, zakaj naj bi začetnik 
za hojo po ravnem, ali drse
nja po blagem pobočju in 
podobno, uporaKljfj smuča, ki 

so grajene tako, da odlično 
prijemljejo - na trdem snegu, 
česar pa ta smučar s svojim 
(ne)znanjem nikakor ne mo
re izkoristiti. Izdatek pri na
kupu za take smuči je visok, 
praktična korist pa neznatna. 

Prodno kupimo smuči, je 
torej potrebno jasno mnenje, 
kaj potrebujemo. Tovarna 
športnega orodja E L A N ima 
na razpolago zelo široko iz
biro smuči, s katerimi oskr= 
buje ne le domači trg, ampak 
predstavlja pomemben delež 
svetovne prodaje. Proizvodi 
so že zelo kvalitetni, z njimi 
tekmuje že precej državnih 
reprezentanc, cene pa so v 
primerjaš i z inozcjEskiraf 

smučmi mnogo dostopnejše. 
Smučarji se med seboj raz

likujejo po različnih lastno
stih, kot so na primer tehnič
no znanje, teža, velikost, sta
rost, način udejstovanja itd. 

Če upoštevamo najvažnejši 
faktor, to je tehnično znanje 
smučanja, potem alpske smu
čarje razdelimo v razrede, ka
terim ustrezajo določeni tipi 
smuči. Nastane taka ali po
dobna slika: 

1. razred: tekmovalci — od
lični smučarji:'IMPULS, GAR-
DENA, SUPER GSL. 

To so smuči, k i zadovolju
jejo zahtevam, ki označujejo 
ta najboljši razred. 

Impuls je konstrukcijsko 
najmodernejše zasnovana 
smučka. Glavni gradbeni ma
terial so Iaminati iz stekle

nih vlaken, v sredini je do

datek lesa. Zgornja in stran
ske ploskve so iz fenola, 
zgornji ščitnik, širok 0,8 cm 
je iz aluminija, drsna plo
skev je p-tex. Robniki so ne
prekinjeni, pri smučeh z oz
nako R pa prekinjeni, kar še 
izboljšuje vozne lastnosti. 
Tekmovalci uporabljajo te 
smuči največ za slalom, ved
no več pa tudi za veleslalom. 

GARDENA so prve polno-
plastične ELAN-ove smuči. 
Imajo podobne lastnosti kot 
IMPULS in se tudi uporab
ljajo v iste namene. Prihod
nost je vsekakor na plastič
nih /materialih, to pa zaradi 
svojih izrednih kvalitet. Ta 
dva tipa smuči izdelujejo v 
dolžinah od 180 do 210 cm. 

Super GSL je zelo preizku
šena kovinska smučka, name
njena tC-ir-iG;r.'.:ein za vele

slalom, zelo lahko vodljiva, 
odlična v mehkem in globo
kem snegu ter izredno trpež
na. Idelujejo jih v dolžinah 
od 160 do 215 cm. Smuči z 
oznako Super S K so kon
strukcijsko enake, razlika je 
le v tem, da so daljše. 

2. razred: dobri smučarji: 
SUPER GSL, GT—34, SNOW 
STAR. 

Super GSL najdemo tudi v 
tem razredu, ker zadovoljuje
jo potrebam razreda »dobrih 
smučarjev«. Pri smučeh GT-
34 sta glavna gradbena ele
menta aluminij in steklena 
vlakna, medtem ko so Snow 
Star plastične smuči z dodat
kom lesa, tiste z oznako SI pa 
so namenjene za slalom. Zad
nja dva tipa smuči dobite na 
razpolago v dolžinah od 180 
do 210 cm. 

(Nadaljevanjj) 

Sankači pred novo sezono 



Kino RADIO 
12. i n . 13. decembra amer. 

barvni CS film ORLOVSKO 
GNEZDO, v režiji Briana G. 
Huttona, v glavni vlogi Ric
hard Burton, ob 17. in 1930 
uri. 

14. decembra amer. barvni 
CS film S P R E M L J E V A L E C 
ZLATE POŠILJKE, v režiji T. 
Valerija, v glavni vlogi Fer
nando Sancho, ob 17. in 19. 
uri. 

15. in 16. decembra amer. 
ital. barvni CS film PETERI
CA ZA P E K E L , v režiji Fran
ka Kramerja, v glavni vlogi 
John Garko, ob 17. in 19. uri . 

17. decembra nem. barvni 
film C H A R L E Y E V STRIC, v 
režiji "Wernerja Jacobsa, v 
glavni vlogi Gila Von Weiter
hausen, ob 17. in 19. uri . 

18. decembra amer. barvni 
film SINSINATI CID, v re
žiji Normana Jewisona, v 
glavni vlogi Steve Mc Queen, 
ob 17. in 19. uri . 

19. decembra ital. "barvni 
film PREMIČNA TARČA, v 
režiji Sergia Korbuchija, v 
glavni vlogi Ti Hardin, ob 17. 
in 19. uri . •••••• 

Kino PLAVŽ 
12. in 13. decembra amer, 

ital. barvni CS film PETERI
CA ZA P E K E L , ob 18. in 20. 
uri. 

14. in 15. decembra amer. 
barvni CS film ORLOVSKO 
GNEZDO, ob 17,30 in 20. urL 

16. decembra nem. barvni 
film C H A R L E Y E V STRIC, ob 
18. in 20. urL 

17. in 18. decembra angl. 
barvni film S V E T N I K PRO
TI MAFIJI, ob 18. in 20. uri . 

19. decembra amer. barvni 
CS film K O PRIDE NOČ, ob 
18. in 20. uri . 

Kino DOVJE 
12. decembra amer. barvni 

film ZA NJENO L J U B E Z E N . 
13. decembra franc. ital. 

barvni film NEUKROTLJIVI . 
16. decembra amer. barvni 

CS film ORLOVSKO GNEZ
DO. 

19. decembra angl. barvni 
film S V E T N I K . PROTI MA
FIJI. 

Kino KRANJSKA GORA 
12. decembra zap. nem. 

barvni film POPOLNI ZA
K O N . 

13. decembra angl. barvni 
film SVETNIK PROTI MA
FIJI. 

15. decembra amer. barvni 
CS film S P R E M L J E V A L E C 
ZLATE POŠILJKE. 

17. decembra amer. ital. 
barvni CS film PETERICA 
ZA P E K E L . 

19. decembra angl. barvni 
film S V E T N I K PROTI MA
FIJI. 

Kino DELAVSKI DOM 
JAVORNIK. 
12. decembra franc. ital. 

barvni Film NEUKROTLJIVI , 
ob 19. uri. 

13. decembra amer. barvni 
CS film S P R E M L J E V A L E C 
ZLATE POŠILJKE, ob 17. uri . 

13. decembra zap. nem. 
barvni film POPOLNI ZA
K O N , ob 19. uri. 

16. decembra angl. barvni 
film S V E T N I K PROTI MA
FIJI, ob 19. uri . 

19. decembra amer. ital. 
barvni CS film PETERICA ZA 
P E K E L , ob 19. ur i . 

ZAHVALA 

Ob prerani smrti naše dra
ge mame, stare mame in pra
babice 

MARJETE JERŠIN 
se iskreno zahvaljujemo vsem 
prijateljem in znancem, k i 
so počastili njen spomin, j i 
darovah cvetje in jo spremi
l i do njenega poslednjega do
ma. Hvala vsem, k i so z na
mi sočustvovali in nam kakor
koli pomagali. 

Globoko zahvalo dolgujemo 
dr. Mihaelu Sajevicu in dr. 
Milanu Čehu, k i sta v dneh, 
ko je slabel utrip plemenite
ga srca naše mame, z vso po
žrtvovalnostjo storila vse, da 
bi j i olajšala bolečine i n j i 
podaljšala življenje. 

Posebno hvaležni smo dru
žinama Erjavec, Romih in F i -
šer, k i so nam v najhujših 
dneh izkazali toliko pozorno
sti in nesebične pomoči. 

Enako se zahvaljujemo pev
cem za žalostinke in govorni
ku za ganljivo slovo ob od
prtem grobu. 

Skratka vsem — za vse, kar 
so dobrega storili naši nepo
zabni mami ter kakorkoli po
častili njen spomin, 

iskrena hvala 
Žalujoči Jeršinovi — 
žmitkovi s sorodstvom 

ZAHVALA 
Ob boleči nenadomestljivi 

izgubi našega plemenitega 
OCC-til 

KARLA SNOJA 
se s tiho bolečino v srcu 
iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, znancem in pri
jateljem, k i so nam ustno ali 
pismeno izrazili sožalje, po
klonili prelepe vence in to
liko cvetja, delili z nami bole
čino ter pokojnega v tako ve
likem številu spremili do nje
govega prezgodnjega groba. 

Toplo zahvalo smo dolžni 
dr. Mencingerju za trud, da 
bi ga ohranil pri življenju in 
obiske na domu, Vandi Zupa
novi za nesebično pomoč in 
nego za časa bolezni našega 
najdražjega očeta; njegovim 
ožjim prijateljem, k i so se 
prišli poslovit od njega, na
dalje pevcem za ganljive ža
lostinke ob slovesu in vsem 
dobrim sosedom, kateri so 
nam v teh najtežjih dneh 
kakorkoli pomagali. 

Iskrena hvala tudi kolek
tivu »Murke« — posebej Su-
peamarkeita za poklonjene 
vence, pozornost in -razume
vanje. 

Žalujoči: hčerka Mila, 
zet Grega, vnuka Igor 
in Simona in ostalo 
sorodstvo. 

NEDELJA, 13. 12., ob 16. 
uri: T. Wilhams: P I K N I K — 
Komedija v treh dejanjih — 
gostovanje na Dovjem. . 

i ' ; ; - ' * ' ZAHVALA 
Ob boleči izgubi dragega 

očeta 
ŠTEFANA RAVNIKA 

se iskreno zahvaljujemo za 
požrtvovalno zdravljenje na 
domu in lajšanje trpljenja 
dr. Sajevicu ter dr. Dražiču. 

Iskreno se zahvaljujemo tu
di vsem sosedom, prijateljem 
in znancem, k i so nam v dneh 
težke izgube pomagali. Ena
ko se zahvaljujemo tudi da
rovalcem cvetja, voznikom 
osebnih avtomobilov, pevcem 
za žalostinke in vsem, "ki so 
ga spremili na zadnji poti. 

Žalujoči: hčerki Minka 
in Anka z družino, si
nova Filko in štefi z 
družinama, Simonova 
družina ter ostalo so
rodstvo. 

ZAHVALA 
Ob bridki izgubi moje lju

be žene 
KATI ČOP 

se iskreno zahvaljujem vsem 
sorodnikom, prijateljem, so
sedom in znancem, ki so mi 
v težkih trenutkih stali ob 
strani, jo v tako velikem šte
vilu spremili na njeni zad
nji poti, obsuli njen grob z 
venci in cvetjem. Zahvalju
jem se tudi za ustne in pis
mene izraze sožalja, posebna 
zahvala gospe Mil ic i Mencin
ger za požrtvovalno pomoč, 
vsem lastnikom avtomobilov 
ter pevcem za sočutno zapete 
žalostinke. Posebna zahvala 
dr. Mihaelu Sajevicu in dr. 
Branku Dražiču. 

Žalujoči mož Feliks — 
Srečko 

ZAHVALA 
Za pripravljeno slovesnost, 

darilo in ganljiv govor ob pri
l ik i najine zlate poroke pri 
občinski skupščini, se iskre
no zahvaljujeva predsedniku 
skupščine občine tov. France
tu Žvanu. Lepa hvala tudi 
Dragi Markizetijevi — mati-
čarki pri SOb, k i je res lepo 
poskrbela za vse ob najinem 
jubileju. Za "čestitke in pre
krasno darilo se najlepše za
hvaljujeva tudi krajevni 
skupnosti Podmežaklja. Naj
lepša hvala vsem, k i so nama 
ustno ali pismeno čestitali ob 
najini zlati poroki. 

Ivanka in Maks Gerdej 
C. 1. maja, Jesenice 

ZAHVALA 
Sodelavcem strojnih delav

nic — strugarne se najlepše 
zahvaljujem za darilo, k i sem 
ga prejel ob odhodu v pokoj 
in j im želim še veliko delov
nih uspehov. 

Franc Stopar 
Blejska Dobrava 8 

Upravni odbor trgovskega podjetja ROŽCA, Jesenice 

objavlja 
v skladu s sklepom sprejetim na 8. seji. dne 28. novem
bra 1970 naslednja prosta delovna mesta: 
1. eno delovno mesto kvalificirane natakarice za okrep

čevalnico v "Žirovnici, 
2. dve delovni mesti kvalificiranih kuharic in eno 

delovno mesto kvalificirane natakarice za ostale 
okrepčevalnice podjetja. 

Pogoji: 
Za vsa mesta se zahteva dokončana dve oz. triletna 
gostinska šola. ^. 
Delovni čas znaša 7 ur, osebni dohodki po pravilniku, 
stanovanj podjetje nima na razpolago. 
Ponudbe z dokazili o strokovni izobrazbi sprejema 
upravni odbor 15 dni po objavi. 

Vpis šolskih novincev za šolsko leto 
1971/72 

Osnovna šola Tone Čufar in osnovna šola Prežihov 
Voranc Jesenice obveščata starše otrok rojenih 1964. 
leta in januarja ter februarja 1965. leta, da bo vpis v 
I. razred osnovne šole za šolsko leto 1971/72 v dneh 
21., 22. in 23. decembra 1970. Starši lahko otroke vpi
šejo v teh dneh od 7 do 14. ure, v torek 22. decembra 
1970 pa tudi od 14. do 18. ure v tajništvu obeh šoL 
Starše prosimo, da k vpisu prinesejo otrokov rojstni 
list. 

Obiskovalcem knjižnice 
Vse obiskovalce jeseniške knjižnice — oddelek za 

odrasle — prosimo, da do'konca leta poravnajo dolgo
ve. Izkaznice, ki ne bodo plačane do 31. decembra, 
bodo zapadle. Po novem letu bo izkaznica stala 20 ND. 

Izkaznice, k i so že plačane oziroma bodo plačane 
v zgoraj navedenem roku, veljajo, dokler ne bodo 
izrabljene in zanje ne bo treba nič doplačati. 

Občinska knjižnica 
J e s e n i c e 

Obvestilo 
Obveščamo vse invalide občine Jesenice, posebno 

člane MDTI, da se je društvo preselilo v nove delovne 
prostore, kateri so sedaj v gasilskem domu na Plavžu 
v I. nadstropju. 

Za nove prostore smo se odločili zaradi tega, ker so 
prostornejši. Zato prosimo vse invalide, da se s svo
j imi težavami in prošnjami zglašajo v novih prostorih 
ob sredah od 15. do 17. ure in v petkih od 10. do 11. ure. 

Uradne ure bodo točno ob določenih urah, zato ne 
zamujajte. Prosimo vas še, da prošnje pošiljate 
pismeno. 

Medobčinsko društvo 
telesnih invalidov 

Jesenice 

Obvestilo 
Oddelek za splošne zadeve skupščine občine Jese

nice obvešča vse lastnike motornih vozil in priklopnih 
vozil, da morajo po 13. členu pravilnika o registraciji 
motornih vozil in priklopnih vozil (Uradni list SFRJ, 
št. 20/67) pred potekom veljavnosti prometnega dovo
ljenja zahtevati podaljšanje registracije za naslednjih 
12 mesecev. 

Lastniki motornih vozil, k i ne bodo zahtevali podalj
šanja registracije do preteka veljavnosti registracije, 
lahko to storijo v 30 dneh po preteku, vendar njihova 
motorna vozila z neveljavnim prometnim dovoljenjem 
ne smejo biti v prometu na javnih cestah. 

Motorna vozila, za katera lastniki v navedenem času 
ne bodo zahtevali podaljšanja registracije, bomo črtali 
iz evidence registriranih motornih vozil in j im odvzeli 
registrske tablice na stroške lastnikov. Lastniki motor
nih vozil, k i ne bodo zahtevah podaljšanja registracije, 
naj v predpisanem roku zato sami oddajo registrske 
tablice in prometna dovoljenja. 

Ob podaljšanju registracije je treba predložiti pro
metno dovoljenje in veljaven karton o tehničnem pre
gledu vozila. Vsa obvezna vplačila za podaljšanje regi
stracije lahko lastniki motornih vozil opravijo na kraju 
registracije. 

Oddelek za splošne zadeve 
skupščine občine Jesenice 



V s e točke na J e s e n i c e 
V prvenstvenih tekmah, ki 

so v preteklem tednu čakale 
oba jeseniška hokejska Uga
ša, sta obe naši moštvi pobra
l i vse možne točke. 

Jeseničani so najprej v ok
viru tekmovanja za Alpski 
pokal premagali italijansko 
moštvo Ortisei z 8:5, nato pa 
so nas v nadaljevanju držav
nega prvenstva razveselili 
Kranjskogorci. Z gostovanja 
z . vevško Slavijo v Ljubljani 
so se vrnili z zmago 6:4 in si 
s tem spet ustvarili nekaj 
upanja za obstanek v vrstah 
najboljših. 

Po nervoznem začetku obeh 
moštev, k i sta se "zavedali po
membnosti tekme, Slavija bi 
se z zmago že rešila vseh skr
bi , so bili domačini vseeno 
iznajdljivejši in tretjina se je 
končala 2:1 v njihovo korist. 

V nadaljevanju so Kranj-
skogorci upoštevali trenerjeve 
nasvete in začeli igrati pre
prosto, brez kompliciranja, 
več so streljali na vrata, toda 
le iz ugodnih položajev, sicer 
pa si podajali. V tem delu 
igre so že prevzemali igro v 
svoje roke. Izvedli so kar tri 
šolo napade, realizirali pa so 
le eno priložnost — strelec je 
bi l Hafner. Zmagali so z 1:2. 

V zadnji tretjini so celo do
mači gledalci začeli z aplavzi 
nagrajevati lepo igro gostov. 
Slavija je v tej tretjini igrala 
zmedeno, sploh pa po vod
stvu Kr . gore s 3:6. Kr . gora 
je prejela zadnji zadetek v 
55. minuti igre. 

Če ne bi bilo dobre obram
be vratarja Slavije Lamovška, 
b i bi l lahko rezultat za K r . t 

goro še ugodnejši. Tudi vra
tar Gasar je tokrat spet bra
ni l dobro, po dolgem času pa 
je dobro delovala tudi obram
ba. 

* * • 

Nedeljska tekma med Med-
veščakom in Jesenicami se je 
pričela v nedeljskem Vzdušju. 
Domačini so se potrudili, da 
b i na šalato privabili čimveč 
gledalcev in zato so pripelja
li na led trenerja N K Dinamo 
Zla tka čajkovskega in popu
larnega popevkarja Ivico šer-
fezija (ki nam je zaupal, da 
bo ob prihodnjem srečanju 
Jesenice : Medveščak prišel 
tudi na Jesenice). Zato se je 
na ŠalaJi, kjer je zadnje čase 
bolj malo zanimanja za ho
kej, zbralo precej gledalcev, 
delno tudi zaradi zanimive po
teze Medveščaka, da je vstop 
za ženske zastonj. Vse to pa 

ni moglo preglasiti bučnega 
navijanja številnih Begunjča-
nov in Jesenčanov, ki so po
spremili svoje moštvo tudi v 
Zagreb. 

Začetek tekme je prinesel 
enakovredno igro. Jeseničani 
so sicer več streljali na gol, 
domačini pa so dosegli prvi 
zadetek. Bogo Jan se je spu
stil v napad v obrambno tret
jino domačinov, izgubil plo
ščico in Pipan ni mogel za
ustaviti Zajca in Beliniča in 
Knez je v 13. minuti kapituli
ral. 

Treba je bilo čakati do 25. 
minute, da so naši fantje iz
enačili. Žibreta je s strelom v 
levi spodnji kot premagal Pi
pan. Minuto kasneje je Felc 
iz solo prodora povišal na 2:1, 
Hi t i je v 28. minuti skorajda 
iz mrtvega kota dosegel tret
j i gol, Smolej pa še v isti 
minuti četrtega. 

V 32. minuti je zagrebški 
sodnik Grgec poskrbel, da so 
Medveščakove nade spet 
vzplamtele, potem pa se spet 
pogasile. Zaradi, sicer popol
noma pravilnega, oviranja 

k i ima poškodovano koleno, 
poškodovan pa je nastopil 
Tišler. čeprav sta dve tretjini 
po rezultatu pripadli domači
nom, so bil i skoraj vso tek
mo boljši gostje. Kot po na
vadi pa so se morali boriti 
tudi proti pristranskemu so
jenju, posebno sodnika Grge-
ca, kar pa sicer ni bilo nikjer 
omenjeno. 

* * * 
V torek pa so Jeseničani 

doživeli letos drugi poraz na 
svojem igrišču. V prijateljski 
tekmi s češkim prvoligašem 
Teslo so izgubili s 6:2. Nasto
pili so brez Ravnika, Tišler-
ja in M . Jana, nastopila pa 
sta Razinger in škerjanc od 
Kranjske gore. Nekompletni 
pa so nastopili tudi gostje, k i 
sicer zasedajo peto mesto v 
češki prvi ligi. Strelca za do
mače sta bila Žbontar in Hit i . 

* * * 
V naslednjem tednu bo na 

Jesenicah obilica tekem. Sre
čanje med K r . goro in Jese
nicami bo 12. 12., 15. in 16. 12. 
bosta dve tekmi z Beogra
dom, 17. 12. bo tekma Kr . go-

Felc v napadu na tekmi Olimpija : Jesenice (4:7) 

Tišlerja, je Jeseničanom do-
sodil najstrožjo kazen in Za
grebčani so za njenega reali-
zatorja izbrali Renauda. Re-
naud, k i je sicer specialist za 
to, pa ni mogel premagati 
hladnokrvnega Kneza, in ko 
je s strelom od daleč v 37. 
minuti Felc dosegel še peti 
zadetek, je bil Medveščak do
končno izgubljen. 

Zadnja tretjina je po igri 
pripadala Jeseničanom, po re
zultatu 1:0, pa spet domači
nom in končni rezultat tek
me je bi l 2:5. 

Jeseničani so v tej tekmi še 
vedno nastopili brez Ravnika, 

ra : Celje, v okviru tekmova
nja za. jugoslovanski pokal, 
če se bo K r . gora po tekmi s 
Slavijo uvrstila v II. kolo, 
20. 12. bo v Zagrebu Medve
ščak : Kr . gora, 21. 12. pa ob 
17.30 uri Jesenice : Chaux de 
Fonds za Alpski pokal. 

Z. 

J U D O 

II. kolo slovenske lige 
Na Jesenicah je bi l v sobo

to turnir II. kola slovenske 
lige, na katerem so sodelova
le ekipe Branika, Triglava in 
domačega Partizana. V domu 
Partizana se je zbralo razme
roma precej gledalcev, k i so 
bodrili domače tekmovalce. V 
prvem srečanju, kjer so bile 
borbe dokaj medle, je Branik 
tudi po sodnikovi zaslugi pre
magal Triglav s 4:2. 

Rezultati: Golubič : Nemec 
0:1, Mulec : Dolinar 0:1, Žmak 
: Triler 1:0, Raner : Perko 
1:0, Mithans. : Mravlje 1:0, 
Bedrač : Šifkovič 0:0, Šauperl 
: Zaplatnik 0:0. 

V drugem srečanju sta se 
spoprijela Branik in Jesenice. 
Borbe so bile lepe, žal pa je 
sodnik Cerinšek iz Maribora 
oškodoval Bečiroviča za celo 
zmago in vnesel v ekipo ner-
vozo, ki se je končala ~s po
razom Jesenic. 

Jesenice : Branik 2:4 
Ražman : Golubič 1:0, M o 

rič : Mulec 1:0, Bečirovič : 

Žmak 0:0, Kajdiž : Raner 0:1, 
Krajzelj : Mithans 0:1, Dvor-
šak : šauperl 0:1, Kučina : 
Bedrač 0:1. 

V zadnjem srečanju so do
mačini visoko porazili Triglav 
s 5:1. V tem srečanju se je 
najbolj izkazal Hc -, ki je 
z metom za vvazzari vodil 
proti 20 kg težjemu Zaplotni-
ku, ki je obenem slovenski 
prvak v težki kategoriji. Žal 
se je Herman ^~5'codoval in 
moral zato borbo predati. 

Jesenice : Triglav 5:1 
Rezultati: Ražman : Nemec 

1:0, Morič : Triler 1:0, Beči
rovič : Dolinar 1:0, Krajzelj : 
Mravlje 1:0, Kučina : Perko 
1:0, Dvoršak : Šifkovič 0:0, 
Herman : Zaplotnik 0:1. 

Pri domačih so bili najbolj
ši: Ražman, Morič, Bečirovič 
in Herman. 

Kučina 

Prijateljska košarkarska tekma 

Kroj : Jesenice 79:94 (37:44) 
Preteklo nedeljo so bili je

seniški košarkarji povabljeni 
na velik košarkarski turnir v 
Škofjo Loko, na katerem naj 
bi nastopila moštva Vrhnike, 
Triglava, Škofje Loke in Je
senic. Toda ob prihodu v 
Škofjo Loko so dobili od or
ganizatorja obvestilo, da sta 
moštvi Triglava in Vrhnike 
odpovedali in so se tako med 
seboj pomerili le Škofjelo-
čani in Jeseničani. 

Čeprav so naši nastopili le 
s šestimi igralci, med kate
rimi ni bilo Bunderla, Čam-
pa, Jaraja in še nekaterih 
mlajših igralcev, so proti do
mačinom, k i so v pretekli se
zoni kar trikrat premagali 
Jeseničane — dvakrat v pr-

D v a uspeha kegljačev 

•Res, da se mu že ubije O0£e> toda to bo 5e ulfisU« 

V Trbovljah na novem avto
matskem štiristeznem keglji
šču, so jeseniški kegljači 
dosegli kar dva vidna uspeha. 
Najprej so osvojili na repu
bliškem prvenstvu drugo me
sto za kranjskim Triglavom, 
nato pa še tretje mesto na 
državnem prvenstvu v isti di
sciplini. 

Za moštvo Jesenic so na
stopili: Hafner J., Šavnik, šli-
bar, Črv, Hafner M . , Jekler, 
Železnikar, Oblak, Šmid, Tar-
man. 

Uspeh na državnem prven
stvu je toliko bolj razveseljiv, 
ker so bile Jesenice najbolje 
uvrščena slovenska ekipa. 

Rezultati: 1. »Poštar« Split 
898, 2, »Medveščak« Zagreb 
893, 3. Jesenice 889, 4. »Brat
stvo« Zagreb 888, 5. Sarajevo 
887. 6. »Triglav« Kranj 873, 

7. »Rudar« Trbovlje 859 keg
ljev itd. 

Tekmovalo je 24 najboljših 
ekip iz vse Jugoslavije. 

Konkurenca je bila zelo 
močna, ker je bila razlika 
med prvim in petim moštvom 
le 11 kegljev. 

Pripomniti pa je treba še 
to, da je ekipa Jesenic imela 
zelo lepe možnosti za osvoji
tev prvega mesta, vendar je 
slaba igra zadnjih dveh keg-
ljačev onemogočila ta velik 
uspeh. Jesenice so bile že en
krat prvak v tej disciplini, in 
sicer leta 1954. Izgleda, da se 
že poznajo sledovi rednih 
treningov na avtomatskem 
kegljišču in lahko pričakuje
mo še več dobrih rezultatov 
v tej športni panogi, k i nav
dušuje vedno več jeseniških 
delavcev. -nc 

venstvu in enkrat na pollet
nem turnirju v Kranju — za
igrali odlično ter zmagali z 
rezultatom 94:79. Naši so za
igrali odlično že v prvih mi
nutah in že tedaj je bilo vi
deti, da jim domačini ne bo
do kos. Igrali so dobro in s 
hitro igro povsem nadigrali 
igralce Kroja. Edino, kar j im 
lahko zamerimo, je neresna 
igra v obrambi v drugi polo
vici igre, ko so nekateri igral, 
c i več ostajali na polovici na
sprotnika in redko prihajali 
v obrambo, kar so domačini 
znali izkoristiti. Toda kljub 
temu so igrali zares dobro in 
kvalitetno, čeprav so se Škof-
jeločani po zanesljivem vod
stvu Jeseničanov v prvem 
delu povsem izgubili in naši 
niti niso imeli resnega na
sprotnika pred seboj. 

V tem srečanju je bilo opa
ziti zelo kolektivno igro vsega 
jeseniškega moštva. Igralci 
pa so posebej pazili na Šari-
ča in Božiča. Ta dva igralca 
sta ob vsaki najmanjši pri
l iki dobivala žoge od svojih 
soigralcev in tako največ na
redila pod košem. Taka igra 
je bila v preteklih srečanjih 
kamen spotike naših košar
karjev, ki so dostikrat pozab
ljali na visokega Bunderla. 
Zato je večkrat prihajalo do ~ 
nesoglasij med igralci, kajti 
ta igralec je pod košem red
ko dobival žoge in je bil zato 
večkrat nekoristen. Zato bo-
treba v bodoče na treningih 
našega moštva posebej paziti 
na že omenjene podaje in se 
s centri čim bolje uigrati. 

Koše so dosegli: Šarič 32, 
Franko 4, Božič 28, Vauhnik 
14, Dragojevič 12, Ravnik 4. 


