
Komunisti 
o stabilizacijskem programu 

V četrtek 11. februarja bo redna delovna seja kon
ference Z K S Železarne, na kateri bodo govorili o osnov
nih izhodiščih stabilizacijskega programa. Poleg članov 
konference bodo na sejo vabljeni vsi komunisti člani 
samoupravnih organov, uprave podjetja in vodstev 
družbeno-političnih organizacij tovarne. 

Na seji se bodo prav gotovo soočili in kritično oce
ni l i sedanje slabosti pri uresničevanju notranjega sana
cijskega programa, kakor tudi različne sistemske 
slabosti, k i so negativno vplivale na prizadevanja 
delovnega kolektiva in njegove poslovne rezultate. Pri
čakujemo tudi, da bodo komunisti podjetja postavili 
jasne osnove za dolgoročno stabilizacijsko politiko 
Železarne in izrekli zahteve po perspektivnejših in od
ločnejših sistemskih rešitvah nadaljnjega gospodarskega 
razvoja pri nas. 

1. konferenca samoupravljavcev 
črne metalurgije Jugoslavije 

V dneh 22. in 23. t. m. je bila v Beogradu prva konferenca 
samoupravljavcev črne metalurgije, katere se je udeležilo 107 
izvoljenih delegatov iz vseh delovnih organizacij črne meta
lurgije. Konferenci so prisostvovali tudi direktorji posameznih 
kombinatov oziroma tovrn, sekretarji ZK in predsedniki sin
dikalnih organizacij. Kot gostje pa so bili navzoči člani ZIS, 
med njimi Blagoje Popov, sekretar centralnega odbora ZSJ 
Marjan Rožič, pomočmi: zveznega sekretarja za gospodarstvo 
Lazo Vukota, predstavniki zvezne skupščine in drugih zveznih 
organov in družbeno političnih organizacij. Iz Slovenije se je 
v okviru združenega podjetja slovenske železarne konference 
udeležilo 15 delegatov, med njimi pet Jeseničanov. 

Konferenco je otvoril pred
sednik TO OO sindikata že
lezarne Srečko Mlinaric, k i 
je v imenu pripravljalnega 
odbora pozdravil vse delega-

Spodbudne nagrade avtorjem idejnih 
rešitev razpisanih problemov 

Glavni direktor mag. inž. Peter Kune je 14. decembra 1968 
izdal posebno okrožnico, s katero je povabil k reševanju 
najbolj perečih nalog in problemov v Železarni vse "člane 
kolektiva. Odziv na okrožnico glavnega direktorja je bil spod
buden in veliko obetajoč, nakazanih je bilo okrog 250 proble
mov in nalog, katere bi morali kolektivno ali individualno 
čimprej odstraniti v korist celotnega kolektiva. 

Na odprte in razpisane pro
bleme in naloge pa je bi l na 
žalost le minimalen odziv. Še
le v začetku leta 1970 so se 
pojavili prvi teoretični odgo
vori, k i so nakazali bolj ali 
manj uspešne idejne rešitve 
za to ali drugo nakazano na
logo. 

Pri reševanju nakazanih na
log in problemov so pokazali 
največjo prizadevnost člani 

kolektiva oddelka za regula
cijsko tehniko in avtomatiza'-
cijo z vodjem oddelka dipl. 
inž. Feliksom Beštrom na če
lu. Najprej je b i l predložen v 
oceno in izvedbo predlog št. 
1919 R avtorjev inž. BEŠTRA 
in Igorja LOGARJA, k i je 
idejno, teoretično nakazal re-
šitv problema pomika dna v 
globinski normalizirani peči 
v valjarni debele pločevine v 
javorniških valjarnah. 

Tehnik za avtomatizacijo 
Ci r i l BURGAR iz oddelka 
RTA je s prdlogom št. 1920 
teoretično nakazal, kako naj 
bi se odstranjevala škaja na 
progi v valjarni debele ploče
vine v javorniških valjarnah. 

Tehnična izboljšava št. 1921 
R; k i sta jo predložila v oceno 
in izvedbo inž. Feliks B E -
ŠTER, vodja RTA in inž. Ja
ka SOKLIC, vodja strojnih 
delavnic, je teoretično in idej
no nakazala možnosti tehta
nja tekočega grodlja v ponvi
ci med vlivanjem v S M peči. 

Inž. Feliks BEŠTER je sku
paj z asistentom Petrom SE-
KLOČO nakazal možnosti sa-

(Nadalj. na 4. str.) 

te in goste ter poudaril po
men konference pred kongre
som samoupravljavcev. Opo
zoril je, da konferenca samo
upravljavcev črne metalurgi
je mora odgovoriti na tista 
vprašanja postavljena v mate
rialu, k i zahtevajo enotne si
stemske rešitve in družbene 
pomoči. 

Po izvolitvi organov konfe
rence je s kratkim nagovo
rom konferenco pozdravil 
predstavnik kombinata Sme-
derevo kot organizator, za
ključil je, da bodo sprejeti 
sklepi pomemben doprinos 
pri nadaljnjem načrtovanju 
gospodarskih gibanj in ureja
nja samoupravnih odnosov. 
O delu združenja jugoslovan
skih železarn je govoril pred
sednik UO združenja dr. Mio-
drag Ceperkovič. Med drugim 
je zahteval večjo podporo čla
nic, kadar pred družbenimi 
organi upravni odbor zago
varja gospodarska gibanja v 
črni metalurgiji. Poudaril je, 
da je predvsem od visokoteh-
ničnih kadrov (2500) odvisna 
perspektiva ni načrtovanje te 
veje gospodarstva. 

Uvodni referat je na konfe
renci na osnovi poslanih ma-
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terialov prebral predstavnik 
kombinata Zenica. Podrobne
je je obravnaval pripravljene 
teme, pregled in razvoj samo
upravnih odnosov v dvajset
letnem obdobju. Obširneje pa 
je govoril o gospodarskih gi
banjih v črni metalurgiji in o 
integracijskih procesih. Refe
rat bi v celoti lahko vzeli kot 
uvodna razmišljanja in oceno 
ter pripravo na razpravo in 
koreferate. V razpravi smo 
prvi dan konference slišali de
set koreferatov, naslednji dan 
pa še štiri. Ker to ni bila 
razprava na pamet, ampak v 
naprej pripravljena in obde
lana tematika, so bili to v 
večini primerov pomembni 
prispevki, ki so v samouprav
ne odnose, neposredno samo
upravljanje, samoupravno od
govornost, ekonomiko in go
spodarski položaj v podjetjih 
črne metalurgije, prinesli ve* 
liko novega pa tudi nekaj di
lem in vprašanj , na katera bo 
potrebno odgovoriti na kon
gresu samoupravljavcev Jugo
slavije. 

Predstavnik kombinata Lu-
kovac je govoril o samouprav
ni disciplini in prizadevanjih 
ter dolžnostih družbeno poli
tičnih organizacij pri izvajanju 
sklepov samoupravnih orga
nov. O delovnih skupinah in 
neposrednem samoupravlja
nju je prebral koreferat pred
stavnik železarne Jesenice 
Franc Kobentar. Prav ta pri
spevek je skupno s prispev
kom združenega podjetja slo
venske železarne in prispev
koma kombinata Sisak ter 
kombinata Smederevo na 
konferenci vzbudil največje 
zanimanje. Delovne skupine so 
popolnoma nova oblika nepo
srednega samoupravljanja in 
so z uzakonitvijo načina reše
vanja konfliktnih situacij re-
prezentirane tudi prvemu 
kongresu samoupravljavcev 
Jugoslavije. Prav zato, ker je 
15. amandma dal možnosti 
uzakoniti neposredne oblike 
samoupravljanja, že kratke 
izkušnje ob analizi pomenijo 
vsebinsko obogatitev samo
upravljanja. 

V prvem sestavku kombina
ta Sisak je analiziran sistem 
cen in delitve dohodka na ni
voju kombinata posameznih 
tovarn in delovnih enot. Ker 
so cene v črni metalurgiji več 
ali manj plafonirane, niti n i 
važno, koliko proizvod stane^ 
ker družba v resnici prizna le 
efekt dela, to je produktiv
nost. Ustvarjeni dohodek po
tom cen zato nima prava 
vrednosti, ker nam le ekono
mika lastnega dela daje real-
no možnost povečanja dohod
ka. Zato so v kombinatu Si« 

( N a d a l j e v a n j e n a 5. str.) 
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Proizvodnja črne metalurgije v letu 1970 
Za predvideno proizvodno aktivnost črne metalurgije v lan
skem letu je bila osnova povečanje proizvodnje nasproti letu 
1969. Optimistično gledanje na proizvodne sposobnosti panoge 
je osnovano na tem, d? je razen v železarni Smederevo do
končano in spuščeno v obratovanje večje število osnovnih 
objektov, ki so predvideni s srednjeročnim načrtom razvoja 
črne metalurgije. Tako so delovne organizacije Združenja 
jugoslovanskih železarn v glavnem na osnovi proizvodnih 
zmogljivosti izdelale proizvodni plan, Id vsebuje naslednje 
osnovne elemente: 

Proizvodni program in ocena izvršitve za 
leto 1970 

izvršitev 
1969 

plan 
1970 

ocena 
izvršitve 

1970 

železova ruda 2.626 3560 3500 
koks 1.233 1.260 1.260 
•surovo železo 1.198 1.433 1200 
surovo jeklo 2.212 2.599 2.200 
valjani, vlečeni in kovani 

proizvodi. 1.838 2.000 1.900 

stalo zelo aktualno glede na 
to, da ga je bilo nemogoče 
nabaviti iz uvoza zaradi splo
šnega pomanjkanja koksa v 
svetu. Nič manjšo skrb n i 
povzročalo občasno oskrbo
vanje z znatnimi količinami 
starega železa, predvsem s 
konvertibilnega tržišča. 

Ta vprašanja so bila vezana 
na investicijsko izgradnjo, 
oziroma na utečenost novih 
naprav, na uvajanje novih 
tehnologij i n na reševanje 
pomembnih vprašanj nabave, 
osnovnih surovin in polizdel
kov. 

Ker vsi t i problemi niso 
bil i uspešno rešeni kljub 
znatnim naporom gospodar
skih organizacij in Združenja 
jugoslovanskih železarn, do 
popolnega uresničenja plan
skih nalog ne bo prišlo, kar 
je razvidno tudi iz tabele o 
oceni izvršitve proizvodnega 
programa za leto 1970. Po ne
katerih ocenah bo do konca 
leta 1970 uresničen le pred
videni načr t proizvodnje že
lezove rude in koksa. Tako 
se predvideni načrt ne bo 
uresničil v proizvodnji suro
vega železa, jekla in valjanih 
izdelkov. 

Kateri so osnovni vzroki za 
neizvršitev načrtov proizvod
nje surovega železa i n jekla? 
V prvi vrsti zaradi neizpol
njevanja načr ta proizvodnje 
v železarni Skopje. Namreč 
še vedno ni osvojena lignit-
ska tehnologija v proizvod
nji jekla, na kateri se inten
zivno dela, zato je bila žele
zarna primorana, da s i za 
razvoj normalnega tehnolo
škega procesa zagotovi znat
ne količine koksa. Glede na 
to, da se je železarna Skopje 
pojavila kot resen potrošnik 
v trenutku največje krize v 
oskrbovanju s koksom, so 
nastala vprašanja oskrbova
nja potrebnih količin ne sa
mo za to, temveč tudi za 
ostale železarne. Zaradi tega 
sp morali celo ustavljati ob
ratovanje na nekaterih plav
žih v ostalih železarnah. 

Neizvršitev proizvodnje je
kla je bila pogojena tudi s 
pojavi tehnološkega značaja, 

k i so b i l i šele koncem leta 
1970 v glavnem rešeni. Zmanj
šanje proizvodnje surovega 
železa v železarnah Skopje, 
Zenica in Jesenice je vplivalo 
na zmanjšanje proizvodnje 
jekla z ustreznm vplivom na 
uresničitev proizvodnje goto
vih valjanih proizvodov. 

Vzroki za neizpolnitev plan
skih nalog v kombinatu Ze
nica so v zakasnitvi pričetka 
obratovanja in potrebnega 
uteka naprav aglomeracije in 
separacije v rudniku Vareš. 
Slabši vložek, kakor tudi teh
nični problemi, povezani z re
konstrukcijo plavžev, so pri
vedli tudi do neuresničitve 
plana v proizvodnji železa. 
T a izpad v proizvodnji železa 
je vplival poleg drugega na 
kvaliteto surovin in drugega 
in na zmanjšanje proizvod
nje jekla in s tem na zmanj
šanje proizvodnje gotovih va
ljanih proizvodov (posamez
ne valjarne so v letu 1970 za
radi pomanjkanja jekla sta
le). 

V združenem podjetju Slo
venske železarne, posebno že
lezarne Jesenice, niso bile 
uresničene planske naloge. 
Vzroke za to je treba iskati 
v nezagotovijeni dobavi po
trebnih količin koksa i n v 
težavah zaradi slabe kvalitete 
in otežkočenega oskrbovanja 
z ostalimi surovinami, poseb
no starim železom. Ostale že
lezarne, to je Sisak, Smede
revo in Nikšič so v glavnem 
svoje planske naloge uresni
čile kljub težkočam, k i so, 
posebno v železarni Sisak, 
nastopile zaradi pomanjka
nja koksa. 

Analiza pokazateljev o oce
ni izvršitve načr ta proizvod
nje za leto 1970 kaže na ugod
ne rezultate v proizvodnji 
gotovih valjanih, kovanih in 
vlečenih proizvodov. Na 
osnovnih valjavniških napra
vah, k i omogočajo znatno 
večjo proizvodnjo, niso bi l i 
v popolnosti ustvarjeni pred
videni načr t i (nekatere od 
teh naprav so stale in niso 
bile v popolnosti izkori
ščene). 

Pozitivni rezultati v tej 
proizvodnji v odnosu na pro
izvodnjo železa in jekla, so 
uresničeni z intenzivnim ko
riščenjem razpoložljivih za
log polfabrikata, k i so v mi
nulem letu v vseh železarnah 
zmanjšane na kritični mini
mum. Predvidena proizvod
nja valjanih proizvodov je 
uresničena tudi zaradi tega, 
ker je b i l izvršen znaten 
uvoz jekla — polizdelkov iz 
inozemstva, posebno za žele
zarno Skopje. 

Domači trg ni čutil po
manjkanja v proizvodih je
klarske industrije, ker so s i 
železarne prizadevale, da za
gotovijo asortiment, M ustre
za potrebam tržišča. Razum
ljivo, da se to ne nanaša na 
betonsko jeklo, ker so nere
šena vprašanja v proizvodnji 
vezana na pomanjkanje jekla 
v železarni Zenica, povzročila 

znane težave v lanskem letu. 
Poleg vseh naporov, k i so na
rejeni, se niso mogle zagoto
vit i potrebne količine beton
skega jekla iz uvoza. 

Poleg navedenih težav je 
ob izrednih naporih v letu 
1970 spuščenih v obratovanje 
večje število novih naprav 
(Zenica, Vareš, Ljubija, Je
senice, Štore). Če se k temu 
doda to, da se v tem letu za
ključuje tudi kompleksno po-
strojenje za pripravo rude i n 
proizvodnje železa v železarni 
Smederevo, potem se lahko 
ugotovi, da se kljub znatnim 
zakasnitvam zaključuje inve
sticijska dejavnost, predvi
dena s tekočim, srednjeroč
nim načr tom razvoja. 

Leto 1970 je značilno tudi 
po znatnih, naporih, da se 
poleg vseh investicijskih i n 
proizvodnih težav bolj inten
zivno deda na rešitvah tehno
loških vprašanj . Doseženi so 
pomembni rezultati, katerih 
rezultati se bodo občutili v 
naslednjih letih. 

Da bi dobili predstavo o 
obsežnosti vprašanj , k i so 
bila reševana, navajamo sa
mo najrazličnejša. 

RUDARSTVO: intenzivna 
raziskovalna dela z namenom, 
da se razširi surovinska 
osnova, reševanje vprašanja 
proizvodnje koncentrata v 
novih napravah, uvajanje no
vih tehnoloških procesov od-
kopavanja, miniranja in 
transporta. 

N A P R E D O V A N J E TEHNO
LOGIJE: osvajanje lignitske 
tehnologije v proizvodnji že

leza, intenzifikacija procesa 
na plavžih, znižanje specifič
ne porabe koksa, zamenjava 
drobnega koksa z drugimi 
gorivi, intenzivnejša prilago
ditev mazuta in kisika, 
zmanjšanje specifične potroš
nje ognjevzdržnega materia
la, uporaba egzotermnih mas 
i n analiza zmogljivosti va-
ljavskih naprav. 

N A P R E D O V A N J E SLUŽBE 
ZA VZDRŽEVANJE I N 
E N E R G E T I K O : unifikacija 
opreme transprotnih naprav, 
uvajanje mrežnega planiranja 
pr i izvajanju remontov, izde
lava pregledov energetskih 
naprav, analiza stroškov po
trošnje energije. 

AVTOMATIZACIJA: vzdrže
vanje mernoregulacijskih na
prav, priprava kadrov za de
lo na računalnikih, proučeva
nje programa za uvajanje av
tomatike in elektronskih ra
čunalnikov v črni metalurgi
j i . 

Z N A N S T V E N O — RAZ
ISKOVALNO DELO: v okviru 
metalurških institutov in raz
vojnih laboratorijev posa
meznih železarn je teklo delo 
na številnih pomembnih 
skupnih področjih, k i se na
našajo na večja tehnološka 
vprašanja v domači črni m e 
talurgiji. 

Vse povedano kaže na po 
vezanost problemov, k i so 
stali pred, delovnimi organi
zacijami črne metalurgije in 
Združenjem jugoslovanskih 
železarn. Nabava surovin in 

(nadalj. na Z. str.) 

Odprava končnih izdelkov 
v januarju po dekadah 

Odprava končnih izdelkov v januarju ni bila najbolj
ša, saj so bila predvidevanja uresničena le 83 odstotno. 

Tudi kar zadeva njene enakomernosti po dekadah, 
b i lahko rekli, da smo v januarju povsem izt ir i l i . Ce 
pogledamo grafični prikaz, potem vidimo, da so se 
najbolj približali enakomernosti v žebljarni, medtem 
ko so pr i vseh drugih obratih razponi med eno i n drugo 
dekado veliki. 

Upamo, da se bo enakomernost v bodoče izboljšala, 
če seveda ne bodo nastopale podobne ovire kot janu
arja, kp je primanjkovalo mazuta in vložka za S M peči. 

Za uresničitev proizvodnih 
nalog je bilo potrebno zago
toviti iz uvoza znatne koli
čine osnovnih surovin: belega 
in starega železa, koksa in 
polfabrikatov v obliki sla-
bov. Združenje jugoslovan
skih železarn je bilo postav
ljeno pred resno nalogo, da 
kljub težki situaciji v pogle
du zagotovitve potrebnih fi
nančnih sredstev omogoči 
uvoz teh artiklov in s tem 
zagotovi nemoteno proizvod
njo. V letu 1970 je bil potre
ben uvoz naslednjih količin: 

surovine količina v tonah 

koks" 270.000 
staro železo 312.000 
belo železo 200.000 
polfabrikati 200.000 

V letu 1970 je bilo predvi
deno tudi reševanje številnih 
tehnično - tehnoloških vpra
šanj , k i so se nanašala na 
utečenje novih tehnoloških 
procesov in naprav. To se je 
predvsem nanašalo na rud
nike in železarno Skopje. Da 
b i uresničili predvideno pro
izvodnjo v tej železarni, je 
bilo potrebno zelo resno re
ševati vrsto vprašanj , med 
katerimi je bilo prvenstveno 
vprašanje proizvodnja jekla 
na osnovi nove tehnologije. 

V železarni Jesenice in Ze
nica je potekalo intenzivno 
delo na utečenju aglomera
cije in reševanju številnih 
tehnoloških vprašanj . Podob
na vprašanja pričakujemo 
tudi pri spuščanju v obrato
vanje nove separacije v Va-
rešu. 

Občutno večja proizvodnja 
v letu 1970 nasproti letu 1969 
je osnovana predvsem na 
možnostih železarne v Skop
ju . Zaradi tega je uresniči
tev planiranih nalog panoge 
v prvi vrsti zaviseia od ures
ničitve načr ta proizvodnje v 
tej železarni. 

Za uspešno realizacijo plan
skih nalog panoge v, lanskem 
letu je bflo treba rešit i tudi 
problem oskrbovanja s kok
som za proizvodnjo surovega 
železa. To vprašanje je po-
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Razmišljanja ob okvari kleščnega žerjava Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu *§ 

V petek dne 29. januarja je ob koncu dnine prišlo do večje 
okvare na kleščnem žerjavu št. 2, v striper hali valjarne Bela. 
Odtrgala se je nosilna žična vrv in 21-tonski stolp je v svojih 
vodilih prosto z drsel navzdol in se do zgloba kleščnice zaril 
v pesek. 
Psihologi bi sklepali: konec dnine, konec tedna ob koncu me
seca. Utrujenost. 
Pa ni namen tega zapisa analizirati primera iz teh vidikov. 

Žerjav je b i l usposobljen KINEMATIČNA S H E M A 
za obratovanje po 10 urah kleščnice in stolpa žerjava: 
popravila, na blumingu je 
bilo za eno uro izgubljene 
proizvodnje, direktna materi
alna škoda blizu 1 milijon 
starih din. 

Tak je epilog. 
Še predno bomo ta primer 

pozabila, pa postavimo dvoje 
vprašanj in poskušajmo na
nje odgovoriti. 

1. Zakaj se je odtrgala no
silna žična vrv? 

2. A l i do take okvare lah
ko pride pri zakladanju in 
jemanju blokov iz peči? 

Odgovor na prvo vprašanje 
bo lažje razumljiv, če si ogle
damo poenostavljeno kine-
matično shemo kleščnice in 
stolpa žerjava. (Shema je za
radi jasnosti poenostavljena 
v tem, da je izpuščen pogon 
za vrtenje kleščnice). S šte
vilkami so označeni glavni 
sklopi mehanizma: 

(Nadalj. z 2. str.) 
urejevanje tržnih vprašanj , 
kakor tudi aktivnost vezana 
z napredkom tehnologije 
i n investicijske izgradnje, je 
bila poleg ostalega osnovna 
vsebina dela ZJŽ. Brez take 
skupne aktivnosti delovnih 
organizacij črne metalurgije, 
b i bi l i rezultati glede na ce
lokupno situacijo veliko bolj 
Skromni. 

Zaradi tega se vsiljuje po
treba, da se v prihodnjem 
obdobju preide k bolj orga
niziranemu in bolj poslovne
mu reševanju posameznih 
problemov, posebno z vidika 
skupnega oskrbovanja in na
daljnjega razvoja tehnike in 
tehnologije. Zaradi stabilnej
šega in skladnejšega razvoja 
črne metalurgije v letu 1971, 
je neizbežna še bolj intenziv
na in usklajena aktivnost de
lovnih organizacij in vseh or
ganov Združenja jugoslovan
skih železarn pri reševanju 
vedno bolj zapletenih eko
nomsko-tehničnih vprašanj , 
k i imajo še poseben značaj 
p r i razvoju domače proizvod
nje jekla. 

( C E L I K , časopis Zdru
ženja jugoslovanskih že
lezarn, štev. 28, decem
ber 1970, avtor Borivoje 
Miš ković) 

1. glavni dvižni boben, 2. 
boben za razmak kleščnic, 3. 
izravnalno vzvodje za dvig 
in izpust stolpa, 4. vrvenici 
za dvig in spust stolpa, 5. vr-
venica za razmak kleščnic, 6. 
drog za razmak kleščnic, 7. 
vrtljivi del stolpa s kulisami 
za kleščnice, 8. kleščnica z 
vpenjalnim trnom. 

Pogonski mehanizem omo
goča naslednja gibanja klešč: 

— vrtenje okoli vertikalne 
osi 

— dvig omejen z mejnim 
stikalom za samodejni izklop 

— spust omejen z mejnim 
stikalom 

— razklenitev kleščnic ome
jena z mejnim stikalom na 
bobnu št. 2 

— ohlapitev vrvi na vrve
nici št. 5, omejena z istim 
mejnim stikalom. 

Iz kasnejše razlage bomo 
videli, da je posebno važno 
pravilno delovanje mejnega 
stikala, k i omejuje najnižji 
položaj stolpa. 

Kadar je v pogonu boben, 
označen na shemi s št. 1, se 
stolp s kleščnico dviga ali 
spušča. Z bobnom št. 2 lah
ko dosežemo v vsakem polo
žaju stolpa relativno prehite
vanje ' ali zaostajanje vrve-
nice št. 5. Prisilna razkleni
tev kleščnic se doseže, kadar 

se medosna razdalja med vr-
venicama 4 in 5 poveča, oz. 
ohlapnost vrvi v vrvenici 5 
kadar se medosna razdalja 
zmanjša. 

Pr i ohlapnosti te vrvi se z 
dvigom stolpa prek bobna 1 
doseže vpetje oz. vprijem 
bloka s konicami kleščnice. 

To je poznani princip dvoj
nega vzvoda, pri katerem se 
doseže proporcionalni odnos 
med vpenjalno silo in težo 
bremena. 

Sedaj mehanizem dovolj 
poznamo in bo lahko razu
meti dogajanja, k i so prived
la do utrganja žičnih vrvi. 

— Žerjavovodja je vklopil 
gibanje stolpa navzdol. Ni 
smo preverili ali je želel spu
stiti stolp na tla ali ga je po
zabil zaustaviti v nek>m po
ložaju. Poudariti moramo, da 
ni napaka, če ga je želel spu
stiti do tal. K o stolp zadene 
ob tla, postanejo nosilne,vrvi 
ohlapne. Mejno stikalo, vgra
jeno na balansiranem vzvod-
ju št. 3 izklopi gibanje. V 
tem primeru mejno stikalo 
iz nepojasnjenega razloga ni 
izklopilo gibanja stolpa na
vzdol. 

— Vse tri žiens vrvi so se 
na bobnu št. 1 odvile do kon
ca in se pri nadaljnjem vrte
nju bobna pričele navijati v 
nasprotno smer. Stolp se je 
pričel pro>ti volji in namenu 
žerjavovodja, gibati navzgor. 

— Žerjavovodja je gibanje 
navzgor ustavil, pri tem pa 
ni mogel vedeti, da se je 
smer komand za dvig in 
spust zamenjala. 

— Žerjavovodja se je znašel 
v zanj nerazumljivi situaciji. 
Logično je, da je skušal sta
nje preveriti tako, da je 
vključil gibanje navzdol. To 
pa je v tem primeru usodna 
napaka. Stolp se je v resnici 
pričel gibati navzgor. 

— Vrv se v nasprotno smer 
navija na bobnu neurejeno in 
postaja delovna dolžina vrvi 
krajša. Kulisno mejno stikalo 
za zgornji položaj ni nastav
ljeno za take razmere in vr
tenja bobna ni ustavilo. Žič
ne vrvi so se pretrgale . . . 

Odgovor na drugo vpraša
nje je že s prvo razlago del
no podan. 

Kdaj bi lahko stolp klešč
nega žerjava padel v komoro 
peči? 

Če bi žerjavovodja dvi
gal blok iz peči preko zgor
njega mejnega stikala in bi 
to stikalo ne delovalo. Samo 
v tem primeru, če izključimo 
skoraj neverjetno možnost, 
da bi bile vrvi v tako slabem 
stanju, da bi se zarad ; nor
malne obremenitve utrgale 
vse tri hkrati. 

PODUK I N U K R E P I ! 
— vsaj enkrat tedensko 

kontrolirati čvrstost nastavit
ve mejnih stikal 

— na vsaki izmeni kontro
lirati stanje žične vrvi in de
lovanje msjnih stikal 

— in še enkrat! Mejna sti
kala so samo za izklop v sili. 

Inž N . M . 

Dežurna služba 

SOBOTA, 6. februarja: 

telefon 
v pisarni doma 

Ci r i l ODLASEK, valjarne Javornik 620 776 

N E D E L J A , 7. februarja: 
Zdravko ČRV, valjarna žice 624 760 

P O N E D E L J E K , 8. februarja: 
inž. Emi l AŽMAN, V E N 955 957 

T O R E K , 9. februarja: 
Zvone LABURA, žebljarna 738 749 

SREDA, 10. februarja: 
inž. Janez BIDOVEC, TPD 240 790/44 

ČETRTEK, 11. februarja: 
Anton K O M L J A N E C , HOP 851 871 

P E T E K , 12. februarja: 
inž. Boris B R E G A N T , novogradnje 952 951 

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 

ORDINACIJE ZDRAVNIKOV OBRATNE AMBULANTE 
ŽELEZARNE JESENICE V FEBRUARJU 1971: 

dopoldan popoldan 
1.- • 5. 2. I. OA — dr. Čeh II. OA — dr. Vilmanova 

III. OA — dr. Vilman S. IV. OA — dr. Novakova 
8.- -12. 2. I. OA — dr. Čeh II. OA — dr. Vilmanova 

III. OA — dr. Vilman S. IV. OA — dr. Novakova 
15.- 19. 2. I. OA — dr. Čeh II. OA — dr. Vilmanova 

IV. OA — dr. Novakova III. OA — dr. Vilman S. 
22.--26. 2. I. OA — dr. Ceh III. OA — dr. Vilman S. 

II. OA — dr. Vilmanova IV. OA — dr. Novakova 

R a z p i s 
Odbor za izume in racionalizacije pri delavskem 

svetu železarne razpisuje sporazumno z vodstvom D E 
valjarne Bela v okviru poživitve inovacijske aktivnosti 
T uelovni skupnosti železarne Jesenice naslednji tehnič
ni problem: 
POVEČANJE UČINKA PRI ČIŠČENJU DNA KOMOR 

GLOBINSKIH PEČI 
Trenutno čistimo dna komor globinskih peči s po

močjo žerjava. To delo je zelo zamudno, poleg tega pa 
tudi ni mogoče dno očistiti do zaželjene stopnje. Poleg 
tega ima dosedanji način čiščenja z žerjavom še več 
drugih slabosti in pomanjkljivosti, k i povzročajo zasto
je in kvare na blumingu. 

S posebnimi mehanskimi napravami ali s kakim 
drugim tehnološkim (kemičnim) posegom, b i bilo po
trebno dno komor spremeniti v bolj drobno, kašasto 
obliko, k i bi omogočila lažje in temeljitejše čiščenje 
dna komor. 

Vsi interesenti, k i bi pristopili k reševanju in od
stranjevanju omenjenega problema, dobe vsa potrebna 
navodila pri obratovodju valjarne bluming, dipl. inž. 
V. Senčarju. 

Odbor za izume in racionalizacije pr i DS ŽJ razpi
suje za najboljše idejne rešitve te naloge tri nagrade: 

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

Vse idejne rešitve bo ocenila posebna komisija. Naj
boljšo tehnično in ekonomsko rešitev, katera bo tudi 
praktično realizirana, bo odbor obravnaval po obstoje
čem pravilniku o izumih, tehničnih izboljšavah in 
koristnih predlogih. 

Odbor bo v soglasju s komisijo določil tudi men
torja, k i bo avtorjem pomagal pri reševanju problema 
do koristne realizacije. 

Razpis velja do 1. 7. 1971. 
Vse kakršne koli rešitve te naloge naj avtorji dosta

vijo na predpisanem obrazcu prijave referatu za nova-
torstvo in racionalizacijo pr i SEP. 

Odbor za inovacijo pri DS ZJ 

Proizvodnja 
črne 

metalurgije 
v letu 1970 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 



Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

Posebno obvestilo! 
Obveščamo vse prijavljene za A E R O S E K C I J O in osta

le, ki si želijo pridobiti znanje za padalce in športnega 
pilota, da je prvi ustanovni sestanek v torek, dne 16. febru
arja 1971 ob 18. ur i v sejni sobi p r i Jelenu. Pogovorili se 
bomo o terminu zdravniških pregledov in začetku tečaja. 

Opozarjamo, da vsled čedalje večje porabe aero taksi 
letenja, uporabe aero taksi službe v poslovnosti, turizmu 
in status mednarodnega športnega letališča v Lescah daje 
zelo ugodne perspektive vsem, k i bodo zaključili omenjena 
tečaja. 

Predvidevamo, da do pomladi zaključimo s tečajem in 
da takoj zatem začnemo s praktičnimi vajami. 

Ne zamudite izredno priložnost in nanj opozorite še vse 
svoje prijatelje. 

Pogoj: starost 17 do 30 let in telesno zdravje. 
Prijavite se najkasneje do 15. 2. 1971 na T K Z M Žele

zarne Jesenice — telefon štev. 218. 
Predsedstvo T K Z M 
Železarne Jesenice 

Razpis 
prvenstva Železarne v sankanju za mladince. 

ORGANIZATOR: Komisija za šport pr i T K ZMS Železar-
D 6 Jesenice 

VODJA T E K M O V A N J A : Sotlar Lado 
T E K M O V A N J E : Tekmovanje bo v soboto, dne 13. 2. 1971 

od 10. do 13. ure iz Javorniškega Rovta v Trebež. 
PROPOZICIJE: Tekmovanje bo ekipno in posamezno 

ter dvosedi. 
Pravico nastopa imajo vsi člani Z M , k i niso starejši od 

27 let. Pričetek je točno ob 10. uri . Nato se spušča vsako 
minuto en tekmovalec, na koncu še dvosedi. Zmagovalna 
ekipa je tista, k i bo najhitrejša. 

Število ekip je neomejeno. 
NAGRADE: Tr i najboljše ekipe prejmejo diplome. Trije 

najboljši posamezniki in t r i posade dvosedov pa diplome 
in praktična darila. 

PRIJAVE: Športni referenti v obratu naj oddajo svoje 
prijave do 12. 2. 1971 do 12. ure na T K ZMS — telefon 
štev. 218 ali 269. 

Predsedstvo o delu komisij 
Novoizvoljeno predsedstvo T K ZMS Železarne se je v 

ponedeljek prvič sestalo po konstituantni seji, žal v precej 
okrnjeni in nepopolni sestavi. Morda je vseeno prezgodaj 
za bojazen, vendar so neodgovorni izostanki tistih, k i so 
pristali na to, da bodo prostovoljno delovali v izvršnem 
telesu mladinskega aktiva Železarne, vse prej kot koristni 
ali zaželjeni. Naloge predsedstva T K so v prihodnjem 
obdobju dosti bolj zahtevne kot so bile v preteklem, zato 
bo za uspeh potrebnio precej resnosti in odgovornosti. 

Ponedeljkova redna seja predsedstva T K Z M železarne 
naj b i predvsem služila za pregled okvirnih programov na-
daljnega delovanja posameznih delovnih komisij. Prebrani 
so bih trije predlogi programov, od katerih pa je b i l za
dovoljiv le predlog predsednika športne komisije. Ostala 
dva sta bila nepopolna, premalo dinamična in življenjska 
ter preveč šablonsrka. V njih tudi ni bilo čutiti želja in 
zahtev mladih, postavljenih na letnih sestankih obratnih 
aktivov Z M ter smernic sprejetih na nedavni letni konfe
renci aktiva Z M Železarne. Res je, da se v tako kratkem 
času ne more zahtevati popolnih programov, pričakovati 
pa je bilo kljub vsemu več pripravljenosti oziroma dosled
nosti. Le skrbno pripravljeni programi so lahko čvrsta 
osnova, k i lahko prepreči stihijsko in kampanjsko delova
nje mladih. Zatorej naj prizadeti to kritiko sprejmejo 
dobronamerno, kajti nobena stvar ni tako dobra, da ne bi 
mogla biti še boljša. Nadalje je b i l tudi sprejet sklep, da 
se do sedaj samo zamišljeni letalski krožek tudi resnično 
formira pod okriljem športne komisije. Opaža se namreč 
vse večje število interesentov, k i b i želeli delati tečaj za 
športnega letalca. V torek, 16. 2. naj bi se tudi vsi tisti, k i 
j ih ta športna panoga zanima, sestali, kjer bodo tudi po
drobneje seznanjeni s programom omenjene sekcije. 
Formirala naj bi se še ena interesna skupina in sicer 
turistična sekcija. Le-ta naj bi skrbela za občasne oglede 
raznih znamenitosti in za ekskurzije ter organizirala razne 
izlete, s čimer bo marsikomu prijetno izpolnjen prosti čas, 
k i nastaja ob uvajanju prostih sobot. 

V nadaljevanju seje so člani predsedstva govorili še 
o razgovoru, k i ga bo z mladimi tehniki in praktikanti, k i 
so zaposleni v Železarni ter z mla-iimi zadnjega letnika 
metalurške tehnične šole imel predsednik T K Z M Železarne 
Miro Ipavec. Prisotni so tudi sklenili, da bo šel na letno 
konferenco mladih železarne Z-snica sekretar T K Z M Franci 
Erjavec. Z nekaterimi mladimi, k i stanujejo v samskem 
domu aa Ruparjevi cesti, so se dogovarjali tudi o ustano

vitvi mladinskega aktiva. V ta namen so sklenili, da se 
bodo naslednji teden sestali predstavniki T K Z M in pred
stavniki samskega doma ter se dogovorili o konkretnih 
oblikah delovanja in sodelovanja. E . Z . 

Seja občinske konference 
V nedeljo dopoldne so se v delavskem domu pri Jelenu 

zbrali člani občinske konference ZMS na letni seji. Seji so 
prisostvovali tudi sekretar občinske konference Z K Pavel 
Lotrič, predsednik občinske konference SZDL Berti Brun, 
predsednik osnovne organizacija sindikata Železarne Sreč
ko Mlinaric, predsednik OO ZZB NOV Franc Konobelj-
Slovenko, član predsedstva republiške konference Z M Igor 
Žitnik i n drugi gostje. Na seji je sekretar Zlato Vogrič 
najprej prebral poročilo o delu občinske konference Z M 
v minulem obdobju. Iz poročila je razvidno, da je v občini 
okoli 4.400 mladih, starih od 14 do 27 let. Od tega je 2.840 
ah kar 64,5 % delavcev, 1.510 ali 34,3 dijakov in študentov, 
50 ali lil % pa je nezaposlenih. Mladi delujejo v sedmih 
akt ivih na osnovnih šolah, v treh.aktivih na srednjih šolah, 
v osmih aktivih pr i krajevnih skupnostih in v petih aktivih 
v delovnih organizacijah. Aktiv mladih v železarni je razde
ljen v 18 obratnih aktivov, k i združujejo 1.300 mladih. Mla
di v občini so v minulem letu dosegli zadovoljive uspehe 
tako na področju organiziranosti, kot tudi na področju 
izobraževanja, športa in kulture. 

Ob vsestranski aktivnosti mladih pa je udeležba mladih 
v vodstvih družbeno-pohtičnih organizacij in samoupravnih 
organov še zmerom premajhna in premalo učinkovita. 
Uvodni referat »O vlogi ZMS v občini« je prebral predsed
nik občinske konference ZMS prof. Srečko Krč. V referatu 
je obravnaval probleme mladih v proizvodnih odnosih in 
samoupravljanju, o posledicah slojevitesti mladih i n o 
političnem delovanju Z M . V referatu »O organiziranosti in 
angažiranosti Z M v občini« pa je srekretar Zlato Vogrič 
razmišljal o oblikah in vsebini združevanja in delovanja 
mladih. Referatoma je sledilo blagajniško poročilo, iz kate
rega je bilo razvidno, da bo treba za dejavnost mladih 
v bodoče nameniti več sredstev kot doslej, in nato še poro
čilo nadzornega odbora. Letno sejo občinske konference 
Z M sta nato pozdravila sekretar občinske konference Z M 
Pavel Lotrič in predsednik občinske konference SZDL Berti 
Brun. 

V popoldanskem nadaljevanju seje se je zvrstila vrsta 
govornikov, k i so obravnavali probleme mladih v delovnih 
organizacijah, na šolah in pr i krajevnih skupnostih. Čeprav 
razprava ni v celoti obravnavala jasno začrtanih in zastav
ljenih problemov v obeh referatih predsednika in sekre
tarja, pa so govorniki vendar predlagali vrsto rešitev in 
pobud za probleme, k i tarejo mlade. Nekaj govornikov pa 
je bilo na razpravo premalo pripravljenih, bodisi da niso 
do kraja obvladali zadevo, o kateri so hoteli razpravljati, 
bodisi da niso razumeli resnosti in pomembnosti letne seje 
občinske mladinske organizacije. Koristne so bile razprave 
o zahtevi za večjo materialno in finančno pomoč, k i naj jo 
občinsko vodstvo Z M nudi mladinskim aktivom, o pobudi 
za ustanovitev mladinskih aktivov v samskih domovih in 
o predlogu za ustanovitev posebne komisije, k i b i skrbela 
za socialno in zaradi alkoholizma ogrožene mlade ljudi. 
Zanimiva je bila tudi misel, da je treba mladim ljudem za 
uspehe v šoli in na delovnem mestu dati primerno javno 
priznanje in tako k uspehom spodbuditi tudi druge, za 
razreševanje problemov udeležbe dijakov pri samoupravi 
šol pa so predlagali sestaviti posebno komisijo, saj se še 
vse prerado dogaja, da so vodstva šol za pobude dijakov 
enostavno gluhe, ali pa nanje reagirajo z neustreznimi 
ukrepi. 

Razprava gosta iz Kranja, predsednika občinske konfe
rence Z M Kranj tov. Boštjančiča je med mladimi še pose
bej odjeknila, saj je jasno postavil zahtevo, da je treba 
mladim povsod odpreti vrata, kajti le življenje samo je 
najboljši učitelj. Izrazil je prepričanje, da je med mladimi 
dovolj sposobnih, k i b i lahko takoj uspešno zamenjali v 
družbenih in samoupravnih organih vse nesposobneže. 
Priznanje dosedanjemu delu mladih v jeseniški občini je 
izrekel član predsedstva republiške konference Z M Igor 
Žitnik, saj delovanje mladih v jeseniški občini postaja vse 
pomembnejši ustvarjalni člen v republiški mladinski orga
nizaciji. Pozval je mlade, naj še naprej vztrajajo na zastav
ljeni poti in ustvarijo mladinsko organizacijo, k i ne bo 
samo pobudnik, temveč tudi uresničevalec želja in potreb 
mladih ljudi. 

Na letni seji so izvolili tudi novo 15-člansko predsedstvo 
občinske konference Z M , za člana republiške konference 
ZMS Zlata Vogriča, tričlanski nadzorni odbor in za pred
sednika občinske mladinske organizacije ponovno prof. 
Srečka Krča. Uspela letna seja mladih jeseniške občine je 
tako dala dovolj materiala komisiji za zaključke in s tem 
tudi dovolj pobud i n smernic za uspešno in poglobljeno 
delo v bodoče. -nj 

Spodbudne... 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

modejnega, avtomatskega re-
verziranja S M peči in sicer s 
predlogom 1924 R. 

Dipl. inž. Emi l AžMAN iz 
oddelka V E N je z idejno teh
nično izboljšavo št. 1925 R 
nakazal rentabilno rešitev 
problema, k i sta ga le delno 
rešila in nakazala avtorja št. 
1919 R, daljinsko reguliranje 
pomika dna normalizirne peči 
v valjarni debele pločevine na 
Javorniku. 

P r i nakazanih teoretičnih, 
idejnih rešitvah teh proble
mov pa so na žalost nastale 
nove, skoraj nepremostljive 
težave. Za te nujno potrebne 
izboljšave je zmanjkalo inve
sticijskih sredstev, k i j ih naši 
gospodarski skupnosti kritič
no primanjkuje. 

Avtorji nakazanih rešitev 
problemov se skupaj z obra-
tovodstvi martinarne in va
lj arne debele pločevine in 
vodstvi D E talilnic ter javor-
niških valjarn in z upravo 
podjetja trudijo in prizadeva
jo, da bi teoretično nakazane 
rešitve čimprej realizirali v 
proizvodnjo. Počasi, morda 
prepočasi se rešujejo te nalo
ge in vztrajno iščejo potrebna 
sredstva. Zato se je odbor za 
novatorstvo in racionalizacijo 
pr i DSž na zadnji 12. seji, 
dne 29. 1. 1971 odločil, da da 
prizadevnim in uspešnim av
torjem nakazanih nalog in 
problemov primerna spodbud
na priznanja v obliki denar
nih nagrad, k i naj bodo njim 
kakor tudi vsem ostalim čla
nom kolektiva v spodbudo. 

Avtorjem idejnih izboljše-
valnih predlogov na objavlje
ne razpise št. 1919 R, 1920 R, 
1921 R, 1924 R in 1925 R je 
bilo na zadnji seji priznanih 
pet stimulativnih nagrad v vi
šini 3.300 N din. Avtorji teh
ničnih izboljšav št. 1920 R Ci
r i l BURGAR, št. 1924 R inž. 
BEŠTER in Peter SEKLOČA 
in št. 1925 R inž. Emi l AŽMAN 
so dobili po 800 N din, avtor
ja predloga št. 1919 R inž. 
BEŠTER in Igor LOGAR 400 
N din, avtorjema teoretične 
rešitve predloga št. 1921 R inž. 
BEŠTRU in inž. SOKLICU pa 
je bilo priznanih 500 N din. 
Priporočilo odbora je, da sku
paj z vodstvi D E in pristojni
mi obratovodstvi skušajo svo
je nakazane tehnične izboljša
ve čimprej realizirati in uve
sti v proizvodnjo. 

V novembru in decembru 
lani je odbor za novatorstvo 
in racionalizacijo pri DSŽ ob
javil še dva problema in si
cer: Mehanizacija postopka 
vlečenja žlindre iz ponvic po 
odžveplanju grodlja na plav
žih in Označevanje slabov in 
bfuniov na čelni strani na 
škarjah Blaw Knox v valjarni 
bluming. Na žalost vse do da
nes referat za novatorstvo in 
racionalizacijo na ta dva raz
pisa še ni dobil niti enega 
teoretičnega, idejnega odgovo
ra. Odbor za inovacije pri DS 
Železarne bo tako kot do se
daj tudi v bodoče objavljal 
razpise za še nerešene naloge 
in probleme, za idejno reši
tev naloge pa bodo razpisane 
t r i spodbudne nagrade. V s i 
razpisi trajajo pol leta po ob
javi. 
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1. konferenca... 

12. seja odbora za izume in racionalizacije 
Predsednik odbora za izume in racionalizacije inž. Janez Fale-
tič je sklical 12. sejo v petek, 29. januarja ter predlagal za 
dnevni red pregled sklepov in reševanje tekočih problemov. 

Pr i pregledu sklepov so 
ugotovili, da so predlogi v 
postopku realizacije, vendar 
gre poslovanje v zvezi s tem 
mimo določil organizacijskih 
predpisov, kar verjetno kaže 
na to, da odgovorni delavci 
premalo poznajo organizacij
ske predpise ali pa nimajo 
dovolj zanimanja, da bi pri
spevali večji delež k novator-
ski dejavnosti. V zvezi z izvr
ševanjem sklepov so sprejeli 
še dodatne sklepe in sicer: 
potrdili so dva razpisa, k i j ih 
je v ŽELEZARJU objavil di
rektor T K R v soglasju s 
predsednikom odbora, obrato-
vodjem so naročili, da mora
jo v informacijo ob predlogu 
za rešitev tehničnega proble
ma dostaviti tudi izračun pri
čakovanih prihrankov in ko
risti. Sklenili so, da ne bodo 
pregledovali predlogov, k i 
prej ne bodo predpisano oce
njeni in podpisani na obraz
cu in da predlog, k i ga avtor 
ni predložil v oceno, zastara 
po 3 letih od dneva ko se je 
začel prakt ično uporabljati v 
proizvodnji. 

Nato so pregledali nekoliko 
predlogov in nagradili tele: 

Predlog 1886 — naprava za 
demontažo in montažo elek
tromotorja za elektromehan-
ski pogon elektrod na Lectro-
melt peči za nagrado 2433 din; 

Predlog 1944 — rekonstruk
cija vertikalnega zbiralca za 
iztirjene valj anee z nagrado 
3760 din in 

predlog 1945 — doprinos 
tehnologije valjanja C 4771 na 
srednji progi z nagrado 3371 
din. 

Obravnavali so tudi dve pri
tožbi na ocenitev predlogov 
in obe zavrnili, ker je ena 
zastarala, zamudili so rok za 
pritožbe, druga pa ne navaja 
novih elementov, po kateri b i 
se predlog lahko računal kot 
tehnična izboljšava ali racio
nalizacija. 

V zvezi z reševanjem pred
logov so sklenili, da se lahko 
stroški za izvedbo predloga 
razdelijo na več let, če je rea
liziran predlog nova naprava 
al i pa se z njim povečuje 
vrednost osnovnega sredstva. 
Odobrili so kritje stroškov 
nastalih v zvezi s patentno 
prijavo naprave »KOBNIS« in 
naročili sektorju za ekonomi
ka, da pooblasti patentno pi
sarno, da patent prijavi pri 
zveznem zavodu za patente. 

Vzeli so na znanje poročila 
referata za racionalizacije in 
novatorstvo o inovacijski de
javnosti v železarni v minu
lem letu. Izrekh so priznanje 
komisijam za racionalizacije 
pr i svetih delovnih enot, k i 
so razen dveh izjem vse do
bro delovale in se prizadevno 
vključile v reševanje in na
predek te dejavnosti v naši 
železarni Predsedniku so na

ročili, da ponovno skliče se
stanek s predsedniki komisij 
in I. asistenti ter asistenti za 
vzdrževanje, k i so v obratih 
določeni za mentorje avtorjev 
predlogov, ker prvi sestanek 
zaradi slabe udeležbe asisten
tov — mentorjev ni uspel ta
ko kakor so pričakovali. 

V nadaljevanju seje so ob
ravnavali razpise za rešitev 
tehničnih problemov. Skleni
l i so, da bo odbor nagradil 
predloge dostavljene na raz
pis glede na pričakovane re
zultate, po realizaciji pa glede 
na dejanske stroške. V zvezi 
s tem so že na tej seji nagra
dili nekaj predlogov na doslej 
prijavljene razpise in sicer: 

predlog 1925 R s I. nagrado 
800 din, 

predlog 1920 R s I. nagrado 
800 din, 

predlog 1919 R s II. nagra
do 400 din, 
predlog 1921 R s I. nagrado 
500 din, 

predlog 1924 R s I. nagrado 
800 din. 

Potrdili so tudi nova dva 
razpisa in sicer: 
Čiščenje dna v globinskih pe
čeh v bluming valjarni in raz
pisali nagrade: 

I. nagrada 800 din 
II. nagrada 500 din 

III. nagrada 320 din 
Izboljšava zabojev za škajo 

pod tehtnico blokov s takimi 
nagradami: 

I. nagrada 600 din 
II. nagrada 300 din 

III. nagrada 240 din. 

V valjarni Bela lani manj poškodb 
Varnostni tehnik Franc 

Svetina je na seji H T V ko
misije pri svetu delovne eno
te valjarne Bela navzočim 
članom posredoval več pri
merjalnih podatkov o po
škodbah v valjarni Bala in 
valjarni žice za leto 1969 in 
1970. Iz podatkov je razvidno, 
da. je bilo leta 1969 v vseh 
oddelkih valjarne Bela in v 
valjarni žice poškodovanih 56 
sodelavcev in so zato izgubili 
1711 delovnih dni oziroma 30 
dni na osebo. 

Lani pa je bilo poškodova
nih 43 delavcev in izgubljenih 
1143 delovnih dni, kar pred
stavlja 26 delovnih dni na 
osebo. Našteti so bili tudi 
vzroki za poškodbe v lan
skem letu. Za bluming valiar-
no omenja poročilo vzroke 
pr i trasportiranju in zapenja-
nju ter odpravi materiala. To 
so bile v glavnem lažje po
škodbe. V adjustaži blumin-
ga so imeli lažje poškodbe 
zaradi okvar na dvigalih, po
možnih nosilnih sredstvih, k i 
v začetku leta še niso bila 
urejena. Poleg tega je b i l pri
soten med vzroki za poškod
be tudi ofebni faktor. 

V adjustaži valjarne trakov 
so imeli poškodbe zaradi ne
urejenega delovnega okolja in 
delno zaradi fluktuacije de
lovne sile (novosprejeti de
lavci). Tudi v tem primeru 
je med vzroki osebni faktor. 
V valjarni žice je prišlo do 
poškodb zaradi tega, ker niso 
urejena pomožna transport
na sredstva in zaščite na de
lovnih mestih. Zlasti je kri
tično delovno mesto zakla-
dalca peči. 

Varnostni tehnik tov. Sve
tina je zatem poročal še o 
ukrepih, k i so bi l i izvedeni z 
namenom, da b i zmanjšali po
škodbe. V razpravi so poleg 
tovariša Svetina sodelovali še 
tovariš Grošelj, Jakšič in 
Ravnih ar iz valjarne žice. Go

vorili so o nadaljnjih ukre
pih k i so potrebni v tem ob
ratu, da bi zagotovil varno 
delo. Predvsem je mišljena 
izdelava zaščitnih elementov 
na novih napravah, popravi
lo vrat v bližini delovnega 
mesta, kjer dela zakladalec 
peči, opozorili pa so tudi na 
delo vzdrževalcev, k i je vča
sih tudi površno. Olje iz na-
vijalca spuščajo v kanal, to 
pa lahko povzroči tudi po
žar. Ob koncu seje je tovariš 
Svetina povedal, da so ali pa 
bodo še izdelane analize de
la, tako da bo sleherni dela
vec poučen od inštruktorja 
dela. Ljudje morajo znati de
lati, obenem pa je treba pre
veriti znanje in izdajati potr
dila. Tako analize kot pouče
vanje mora biti letos oprav
ljeno. 

(Nadalj. s 1. str.) 
sak na osnovi domačih in 
domicilnih cen določili inter
ne cene. Te pa so nižje od 
tržnih cen na domačem trži
šču. Vsekakor je to pomem
ben prispevek ekonomistov iz 
Siska. 

V drugem sestavku kombi
nata Sisak je prikazana in 
ekonomsko analizirana situa
cija gospodarstva v črni me
talurgiji, k i onemogoča učin
kovitejše vključevanje v do
mače tržišče, četudi se izkori
stijo vsemogoče notranje re
zerve (kot poraba koksa in 
repro materiala), vendarle do 
neke meje. Tako zaradi slabe 
reproduktivne sposobnosti 
črne metalurgije zaostajamo 
bolj in bolj za svetovnim raz
vojem. Zato tudi dražje pro
izvajamo. Na koncu je posta
vi l zahtevo, da ne smemo 
več dopustiti nadaljnjih obre
menitev gospodarstva. 

Združeno podjetje sloven
ske železarne je v svojem pri
spevku o samoupravnem do
govarjanju in samoupravlja
nju v slovenskih železarnah, 
k i ga je prebral sekretar zdru
ženega podjetja, izhajajo iz 
referenduma o združitvi. Od 
takrat dalje se je začelo raz
vijati bolj načrtno sodelova
nje in graditi sistem samo
upravljanja v združenem pod
jetju. Praktično je nakazano 
dogovarjanje med slovenski
mi železarnami, med združe
nim podjetjem in združenjem 
in posameznih železarn z dru
gimi delovnimi organizacija
mi. V prispevku je bilo na 
primerih koksa in železniških 
prevozov ter še nekaterih 
drugih konkretnih primerov 
dokazano, kako se samo
upravni dogovor lahko izkori
sti samo enostransko. 

V razpravi smo slišali še 
druge prispevke. Kadri in 
samoupravljanje, prispevek 
kombinata Smederevo, Delav
ski svet in zbor delovnih lju
di, pripravila železarna Vareš, 
Kvaliteta samoupravnih odlo
čitev, prispevek železarne Ze
nica, Kadrovska politika v že-

Pocinkovalnica pločevine na Javorniku 

lezarni Skopje ter več sestav
kov na temo Razvoj samo
upravljanja in neposredno sa
moupravljanje. V razpravi je 
sodeloval tudi pomočnik zvez
nega sekretarja za gospodar
stvo Lazo Vukota, k i je razlo
žil stališče zveznih organov 
do črne metalurgije. Poudaril 
pa je, da mora ta veja gospo
darstva dobiti ustreznejše me
sto v jugoslovanskem prosto
ru, ker j i to pripada. Zato pa 
morajo v črni metalurgiji 
bolj kot kdaj koli doslej pri
stopiti k znanstvenemu načr
tovanju in razvoju, tako krat
koročnega kot dolgoročnega. 

Vse to in pa sklepi ter za
ključki konference bodo v po
moč zveznim organom pri na
črtovanju gospodarske politi
ke. 

Član ZIS Blagoje Popov je 
imel pripombe na predlagane 
zaključke konference in pred
lagal, da naj imajo zaključki 
splošen pomen in da naj bo
do le ozko vezani na črno 
metalurgijo. Govoril je še o 
že sprejetih stabilizacijskih 
ukrepih, k i pomenijo šele za
četek in pa o predvidenih raz
bremenitvah v gospodarstvu. 
Po zaključni razpravi je kon
ferenca posebej razpravljala 
o zaključkih, katerih prečišče
no besedilo bomo objavili 
kdaj drugič. Sprejeti zaključ
k i na eni strani predstavljajo 
obvezo za vse delovne organi
zacije v okviru Združenja ju
goslovanskih železarn in j im 
dajejo vrsto nalog, k i zahte
vajo enotne in sistemske re
šitve. Na drugi strani pa so 
odprta vprašanja na relaciji 
gospodarska organizacija — 
gospodarstvo, družba in pa 
nerešena vprašanja neposred
nega samoupravljanja, na ka
tere bo moral odgovoriti kon
gres samoupravljavcev Jugo
slavije. Jasno je, da zaključki 
in prebrani referati za zvez
ne organe predstavljajo po
memben material pri načrto
vanju gospodarstva in samo
upravnih odnosov. 

Ce na koncu ocenimo po
men in uspeh prve konferen
ce samoupravljavcev črne me
talurgije, lahko zaključimo 
sledeče: sama konferenca je 
bila sicer dobro pripravljena, 
a ni bila dovolj reprezentira-
na v jugoslovanski prostor, 
glede na težko situacijo v čr
ni metalurgiji. Vendar pa so 
materiali in prispevki na kon
ferenci, posebno iz slovenskih 
železarn in kombinatov Sisak 
ter Smederevo, nov pomem
ben in napreden korak v raz
voju samoupravljanja, k i vse
binsko in kvalitetno bogati 
odnose med delovnimi orga
nizacijami in družbo. Zaključ
k i so sicer preveč deklarativ
nega značaja, kot tudi druge 
naše resolucije, predstavljajo 
pa veliko obvezo, s katero se 
pravo delo samopruavljavcev 
črne metalurgije še.le začenja. 
Zato ne smejo ostati v preda
lu, ampak postati vsakdanja 
obveza in vodilo pr i izpolnje
vanju delovnih nalog. 

Zato lahko zaključimo, da 
je prva konferenca samo
upravljavcev črne metalurgije 
lep prispevek k nadaljnjemu 
poglabljanju samoupravlja
nja in samoupravnih odnosov 
v jugoslovanskem prostoru. 
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21.1. 1971 — JAVORNIK I — BRIŠAR — T E H T 
NIČA — Prebrali so informacijo obratovodstva in 
izrazili zadovoljstvo, ker je komisija za kategori
zacijo delovnih mest ugodno rešila njihovo prošnjo 
za povečanje tarifnih postavk iz III. v IV. skupino. 
Zerjavno progo 7,5 t žerjava bo treba popraviti, na 
mačku zamenjati kolesa. Ponovno opozarjajo na 
popravilo strehe na mačku 5 t žerjava — magnetna 
proga. 

21. 1. 1971 — JAVORNIK I — DOLINAR — 
ADJUSTAŽA — Seznanjeni so bil i z izpolnjevanjem 
proizvodnega načrta v decembru. Obenem so b i l i 
seznanjeni tudi s predvideno reorganizacijo, ko 
bodo s 1. februarjem opravili prehod na dvoiz-
mensko obratovanje Ker so nekatera delovna me
sta ukinjena, bodo delavci razporejeni na druga 
ustrezna delovna mesta v adjustaži ali na progi. 

22. 1. 1971 — TRANSPORT — K R A M A R — CEST
N I O D D E L E K — Govorili so o delovni disciplini 
in koriščenju delovnega časa v obratu. Ker zaradi 
občutnega pomanjkanja delavcev ne morejo v bliž
nji prihodnosti pričakovati izboljšanja, so potrebni 
večji napori vseh zaposlenih na delovnih mestih. 
Delavci zaposleni pod žlindra žerjavom zahtevajo, 
da dobijo kožuhe z ovratniki, ker j ih na nasipu 
tudi potrebujejo. 

22. 1. 1971 — J A V O R N I K I — F R A N C M A R K E L J 
— JOŽE M A R K E L J — L A H K E PROGE — Prisotni 
delavci obeh skupin so bi l i seznanjeni z informa
cijo obratovodstva glede zastojev ter zaščitnih 
sredstev. Pojasnjeno je tudi glede enakih kriterijev 
za dodeljevanje dopustov kot so bili v lanskem 
letu. Ponovno so opozorili valjavce, naj nosijo 
očala, sicer ne bodo mogli biti zaposleni na ome
njenih delovnih mestih. Ponovno so opozorili sode
lavca Draga Kovača, da mu bo ob prvem prihod
njem neopravičenem izostanku z dela odpovedano 
delovno razmerje. Vprašujejo, kako je z 11 % po
večanjem osebnih dohodkov in se pri tem sklicu
jejo na T V objavo. 

22. 1. 1971 — STROJNO VZDRŽEVANJE — CER
K O V N I K — VZDRŽEVANJE HVŽ — Najprej so 
bil i seznanjeni z odgovorom sekretarja samouprav
ljanja na zapisnik sestanka z dne 4. 12. Ugotav
ljajo, da so njihovi predlogi k osnutku statuta 
v glavnem upoštevani. Na sestanku bi morali 
obravnavati predloge na statut m ne samo na tisti 
del, k i se nanaša na njihovo skupino. 

Ker na večkratno zahtevo in predloge ter stalne 
pritožbe niso dobili ustreznega odgovora, so na 
sestanek povabili obratovodjo strojnega vzdrževa 
nja in predsednika komisije za nagrajevanje pr i 
svetu DE . Ponovno so ugotovili, da je nagrajeva
nje strugarjev od vsega začetka nepravilno in ne 
ustreza njihovi kvalifikaciji, stažu in zahtevnosti 
delovnega mesta. Ponovno so zantevali, da je treba 
nagrajevanje strugarjev čimprej urediti. S tem sta 
bila sporazumna tudi zastopnika obratovodje inž. 
Gasar in predsednik komisije za nagrajevanje tov. 
Pogačar. 

25. 1. 1971 — HVŽ — B E M — ODPRAVA — Pri
sotnih je bilo. deset delavcev in obratovodja inž. 
Mesaric. Vodja delovne skupine je prisotne sezna
nil z namenom sestanka, k i je b i l sklican na zahte
vo delavcev. Čimprej je treba urediti naslednje: 
potrebna je večja paletizacija izdelkov, mehanizi
rati premik polnih in praznih vagonov na rampi, 
nakladalcem odobriti prehod iz III. v IV. skupino, 
urediti ogrevanje skladišča ter razsvetljavo in be
ljenje, popraviti vrata na nakladalni rampi, ker so 
dotrajana. Odgovor obratovodje inž. Mesarica na 
postavljena vprašanja pričakujejo v začetku fe
bruarja. 

26. 1. 1971 — SPLOŠNI S E K T O R — S T A R E — 
E K S P E D I T — Obravnavali so predlog reorganiza
cije služb po oddelkih. Ustrezno pojasnilo o spre
membah je posredoval tov. Stare in obrazložil 
sklep komisije za kategorizacijo delovnih mest na 
predlog sekretarja. V razpravi sta sodelovala tudi 
I. administrator, k i meni, da je preveč zaposlen 
in grafik — tehnik. Prisotni k predlagani zasedbi 
delovnih mest v novem oddelku niso imeli pripomb, 

27. 1. 1971 — JAVORNIK I — UDIR — ČISTIL
NICA — Prebrali so informacijo obratovodstva a 
doseženih rezultatih za december. Informirani so 
bi l i tudi o proizvodnji, k i naj bi jo uvedli v seda
njih prostorih lahkih prog. Tam, kjer je sedaj 
srednja proga, naj bi izdelovali hladno oblikovane 
profile, v prostorih lahke proge pa spiralno varjene 
cevi. Vendar to še hi dokončno in obstoja možnost, 
da proga 0 230 ostane za valjanje ventilskih jekel. 
Dobili so pojasnilo glede dopustov in veljajo isti 
kriteriji kot v lanskem letu. S 1. februarjem bo 
obrat Javornik I priključen k valjarni žice Bela. 

16. 1. 1971 — PLAVŽ — JANŽIČ — K A M N O L O M 
T R E B E ž — Ker opažajo, da je bilo v zadnjem 
času na plavžu več poškodb zaradi padcev na po
ledenelih mestih, opozarjajo na pravočasno posi
panje poti s peskom. Večkrat je treba pregledati 
steno zaradi snežnih plazov. Proizvodnja poteka v 
redu, še vedno pa imajo težave zaradi predrobnega 
dolomita. Če bo montirana sejalna naprava, bo 
treba misliti tudi na povečanje staleža zaposlenih, 
ker bo 40 °/o drobiža kot odpadek in bo za toliko 
treba povečati tudi proizvodnjo. Seznanjeni so bi l i 
z vzroki slabe proizvodnje na plavžu, s položajem 
na novi aglomeraciji ter Železarne zaradi začasne 
prekinitve prevozov po železnici. 

18. 1. 1971 — PLAVŽ — JELOVČAN — A P N E N I -
CA — S proizvodnjo v decembru na plavžu niso 
bi l i zadovoljni. Stara aglomeracija je 18. januarja 
prenehala obratovati, vsi delavci pa so dobili za
poslitev na novi aglomeraciji, k i bo že v prihod
njih dneh začela obratovati na dve izmeni. Z gra-
nulacijo apnenca niso zadovoljni, čeprav je b i l 
na razgovoru predstavnik iz Radovljice, k i je imel 
nalogo, da predloži načrt, kako bodo vgradili dro-
bilec v kamnolomu Breznica. Ob koncu sestanka 
so analizirali še smrtno nesrečo na rudnem dvoru. 

19. 1. 1971 — JAVORNIK I — BENEDIČIČ — 
ADJUSTAŽA — Najprej so pregledali zapisnik zad
njega sestanka, nato pa prebrali informacijo 
obratovodstva. Ker je informacija vsebovala odgo
vore na vsa vprašanja, pripomb niso imeli. Ponov
no so bili opozorjeni na koriščenje delovnega časa 
in razpravljali o združitvi obrata Javornik I in 
valjarne žice na Beli . Govorili so tudi o prehodu 
na dvoizmensko delo v adjustaži. Na vsa vpraša
nja je delovna skupina dobila ustrezne odgovore. 

19. 1. 1971 — VALJARNA ŽICE — K N A F E L J — 
PROGA — Letni plan v višini 105.000 ton je do
segljiv, če bodo uvedli dvožilno valjanje. Uvesti 
je treba kampanjsko valjanje kvalitetne žice in 
programirati proizvodnjo tako, da bo čimmanj 
zastojev ob menjavi dimenzij. Vložek, k i ga dobi
jo iz bluminga naj bo kvalitetnejši, saj dobijo 
blume, k i so izven dimenzij, krivi ter sploščeni na 
rezih. To povzroča težave pri valjanju in zastoje. 
Predlagajo, da bi v normativ upraviče.ncev vnesli 
pollanene obleke tudi za adjusterje, k i morajo ob 
remontih očistiti kanale za škajo Na progi 450 0 
naj bi povečali normativ za enega delavca in eno 
postavko prevzemalcu vložka. Vprašujejo, kdaj bo 
realiziran njihov predlog za stimulacijo pri pro
izvodnji sto ton za celo posado. Stimulacija pripa
da sedaj le valjavcem. 

Tečaji za nove žerjavovodje 
?*». Lani 23. novembra se je začel tečaj za vodje žerjavov in dvigal. Prijavljenih je bilo 40 kan

didatov, med njimi tudi dve ženski. Predavanj se redno udeležuje 20 tečajnikov, ki so zaposleni 
v Železarni in dva tečajnika iz Kovinotehne Celje. 
Tečaj bo trajal do začetka marca, nato pa bo oddelek za odrasle pri ŽIC preveril znanje te
čajnikov v teoretičnem in praktičnem znanju. 
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Sestanki delovnih skupin 
16. 1. 1971 — M A R T I N A R N A — ŠCERBIČ — 

P O N V I C A R S K I ZIDARJI — Prebrali so važnejše 
člene osnutka pravilnika o odgovornosti delavcev 
na delu v ZPSŽ. Nato so poslušali informacijo o 
srednjeročnem razvojnem programu in bil i mne
nja, da bo treba delo opraviti dobro in pravočas
no. Le tako bodo lahko pripomogli, da bosta obe 
jeklarni kar najbolje izpolnili proizvodni načrt . 
Grajali so slabo delo vzdrževalcev, strojnih in elek-
tro naprav, ker s slabim delom onemogočajo pra
vočasno izpolnjevanje proizvodnih nalog. Ponovno 
je bilo postavljeno vprašanje glede ustreznih verig 
in tople vode za umivanje. Prav tako niso zado
voljni s stanjem in vzdrževanjem higienskih pro
storov. Razsvetljava delovnih prostorov v nočnem 
času predstavlja stalen problem pri ponvicah in 
v stari valjarni žice, ter v garderobah. 

18. 1. 1971 — P IV — R E P E — E N E R G I J A — 
Obravnavali so predlog akcijskega programa, go
vorili o prihiankih na rezervnih delih za kisikarno 
Sava. Nekatere enostavnejše dele bi lahko izdelali 
doma, k i bi bi l i cenejši na primer razna tesnila, 
matice in podobno. 

20. 1. 1971 — TRANSPORT — ŽMITEK — CEST
N I O D D E L E K — Zaradi velikega dovoza surovin 
je pomanjkanje delovne sile problem št. 1. Na 
vsaki izmeni imajo samo po dva delavca za ročno 
razkladanje in si zato pomagajo s prostovoljci. 
Da bi sproti lahko opravili delo, bi morali imeti v 
vsaki izmeni od 6 do 8 delavcev. Delavci, zaposleni 
na vagonih, so z OD še kar zadovoljni, delavcem 
na nasipu pa bo treba popraviti oziroma izboljšati 
njihove dohodke. Za stojnine imajo precej odgo
vornosti tudi proizvodni obrati. 

20. 1. 1971 — PIV — E N E R G I J A — P E T E R M A N 
— Seznanjeni so bil s problematiko Železarne. B i l i 
so zelo kritični zaradi odnosa in enostranskega 
obravnavanja problemov s strani železnice. Zanima 
jih, kako bo letos z regresi. Menijo, da kolikor bi 
ti ostali na ravni iz prejšnjih let, bo manj zani
manja za letovanje na morju. Zanima j ih tudi, 
kako bo z dopusti in koliko dni ga bo treba kori
stiti na proste dneve. 

21. 1. 1971 — TRANSPORT — K O B E N T A R — 
VZDRŽEVALNI O D D E L E K — Da bi imeli v novi 
delavnici red, bodo zahtevali od šoferjev, k i pri
peljejo vozila namenjena za popravilo, da bodo 
le-ta vedno čista. Obseg dela je vedno večji, v 
delavnici pa je vedno manj delavcev. Postavljeno 
je bilo tudi vprašanje glede pranja delovnih oblek 
oziroma če je to v tovarni sistemsko urejeno. 



Delovne skupine -
oblika neposrednega samoupravljanja 

Nekatere izkušnje v delu z delovnimi sku-
pinami, ki so obdelane v monografiji žele-
zarne Jesenice pripravljene za II. kongres 

samoupravljavcev 
V naši delovni organizaciji, 

v železarni Jesenice, smo 
imeli nenehno težave z ne
posrednim samoupravljanjem 
oziroma z vključevanjem 
vseh neposrednih proizvajal
cev v samoupravljanje in z 
njihovim neposrednim sode
lovanjem pri sprejemanju 
samoupravnih odločitev. 
Osnovni vzrok temu proble
mu je kontinuiran proiz
vodni proces, organizacija 
detla v treh izmenah skoraj 
v vseh obratih, veliko število 
delavcev, ki se vozijo na de
lo in z dela in razmeroma 
velika delovna organizacija z 
velikimi delovnimi enotami. 
Vsa naša prizadevanja, da bi 
v Železarni ustvarili učinko
vito in konstruktivno delo 
zborov delovnih enot so bila 
brezuspešna. Zborom smo 
poskušali dati široke pristoj
nosti, ki smo jih razmejevali 
med samoupravnimi organi 
in zbori, obratne delavske 
svete »n delavski svet Žele
zarne pa smo v odločitvah 
vezali na odločitve zborov, 
pa kljub temu nismo dosegli 
nobenega uspeha. Sčasoma 
so pristojnosti zborov delov
nih enot prevzeli obratni de
lavski sveti, delavski svet že
lezarne pa je sprejemal od
ločitve brez pristanka zbo
rov, ki jih praktično ni bilo. 
Maloštevilni zbori, ki smo jih 
nekako uspeli sklicati pa ni
so bili podobni zborom sa
moupravljavcev. ampak so, 
posebno v velikih delovnih 
enotah, bili bolj podobni mi
tingom. Glasovanje, če so že 
morali po posameznih vpra
šanjih glasovati, pa je bila 
čista suha formalnost. 

Z uveljavljanjem XV. ustav
nega amandmaja smo v naši 
tovarni opustili zbore delov
nih enot in namesto tega v 
neposredno samoupravljanje 
vključili delovne skupine, ki 
so ž e bile organizirane v de
lovnem procesu in so imele 
tudi svojega formalnega vod
jo, večina so bili to delovod
je, vodje posameznih oddel
kov ali služb. Povezovanje 
najmanjših in najbolj eno
stavnih organizacij združene
ga dela z neposrednim samo
upravljanje, je izoblikovalo 
taksno neposredno samo
upravljanje, ki daje veliko 
vsestranskih možnosti. Delov
ne skupine pravzaprav nima
jo nekih pristojnosti ali pra
vic odločanja razen tistih, ki 
se izključno tičejo njihove 
delovne skupine, morajo pa 
omogočiti oblikovanje stališč 
delovne skupine do posamez
nih vprašanj, morajo omogo
čiti izražanje predlogov in 
mnenj, morajo omogočiti in
formiranje in postavljanje 
vprašanj iz celotnega področ
ja dela obrata, delovne eno

te, tovarne in združenega 
podjetja. Po važnih vpraša
njih, ki jih točno določa sta
tut tovarne, se razpisuje re
ferendum in delovna skup
nost vedno neposredno odlo
ča le na referendumu, s pri
pombo, da se morajo vpraša
nja referenduma obvezno ob
ravnavati na sestankih delov
nih skupin. 

Zaradi boljšega spoznanja 
možnosti in koristi, ki jih 
omogočajo delovne skupine, 
bi želel analizirati njihovo 
delo po naštetih vprašanjih 
na podlagi praktičnih izkušenj 
minulih dveh let in na pod
lagi konkretnih primerov. 

O planu proizvodnje za leto 
1971, so delovne skupine sku

paj s perspektivnim razvoj
nim programom za nasled
njih 5 let razpravljale v de 
cembru minulega leta. Kljub 
temu, da je obseg plana za 
leto 1971 povečan pri zmanj
šanju števila zaposlenih sko
raj za 1000 delavcev, so vse 
delovne skupine izrazile mne
nje, da je plan mogoče ustva
riti, seveda z določenimi pri
pombami in z zagotovitvijo 
potrebnih -ogojev. Praktično 
je tako pb.n sprejel vsak po
samezni neposredni proizva
jalec, njegove pripombe, 
mnenja ali zahteve pa so se 
lahko koristno uporabile pri 
sestavljanju akcijskih progra
mov in programov s katerim 
naj se bi zagotovilo izpolnje
vanje plana. Pripombe, mne
nja >n predlogi delovnih sku
pin so se lahko koristno upo
rabile pri izboljšanju organi
zacije dela, povečanju pro
duktivnosti dela s tem pa 

( n a d a l j . n a 10. str.) 

Radioaktivni izotopi 
in njihova uporaba 

( n a d a l j e v a n j e ) 

Tudi odkritje radioaktivno
sti je plod znanstvenikov že 
konec 19. stoletja. Francoski 
fizik Becquerel (1852—1908) je 
odkril, da proti svetlobi za
ščitena fotografska plošča po-
črni, č e je v bližini nekaterih 
rudnin. Ta pojav žarčenja so 
imenovali radioaktivnost in 
slavna zakonca Marie in Piere 
Curie, ki sta odkrila radij, 
sta pospešila raziskave radio
aktivnosti in žarčenja. Posta
lo je jasno, da ima radioak
tivnost svoj izvor v sestavi 
atomskega jedra in sil. ki vla
dajo med sestavnimi delci je
dra. Te sile povzročajo ne
stabilnost atomskega jedra in 
s poskusi so dognali, da se 
nekateri elementi, ki so v pe
riodičnem sistemu elementov 
razvrščeni precej visoko (nad 
P 2) in pa nekateri umetni 
izotopi tako nestabilni, da 
ima njihovo jedro višek ener
gije in oddajajo žarke. Te 
žarke so po tem kako se od
klanjajo med dvema naelek-
trenima ploščama, imenovali 
Alfa, Beta in Gama žarki. 

Alfa žarki so v bistvu le je
dro helija GHe«), ki imajo 
dva protona in dva nevtrona. 
Čeprav imajo ti žarki pri izsto
pu iz jedra veliko hitrost, so 
zaradi velike mase le malo 
prodorni in jih zaustavi že 
nekaj centimetrov zraka ozi
roma 0,6 mm debela plast alu
minija. Atomi elementov, ki 
oddajajo alfa žarke, se spre
minjajo in na primer iz radi
ja «Ra 2 * dobimo po oddaji 
alfa žarkov nov element ra
don «RnF. Negativno naelek-
trena plošča alfa žarke pri
vlači, to se pravi, da imajo 
pozitivni naboj. 

Beta žarki imajo daljši do
met, ravno tako večjo hitrost, 
imajo pa manjšo maso. Toda 
tudi beta-žarke nekaj metrov 
zraka zaustavi. V sestavi teh 
žarkov so elektroni, ki priha

jajo iz atomskega jedra, ki 
stremi po stabilizaciji in pride 
do razpada enega ali več nev
tronov na proton in prosti 
elektron. Pri tem nastane tudi 
nov element, ki je v periodič
nem sistemu elementov za 
eno mesto više. Seveda se pri 
tem masa zaradi zanemarljive 
teže elektrona bistveno ne iz-
premeni. Primer je bizmut 
gjBi21*, ki pri oddaji enega 
elektrona iz jedra preide v 
element polonij uPo™. žarki 
beta so negativno naelektreni, 
ker so sestavljeni samo iz 
elektronov. 

Gama-žarki so elektromag
netne narave brez električne
ga naboja in njihova hitrost 
je približno 300.000 km/sec. 
(hitrost svetlobe). Podobni so 
rentgenskim žarkom, so zelo 
prodorni in ravno tako iz
hajajo iz atomskega jedra, 
katero oddaja višek energije 
v obliki žarkov. Pri tej 
emisiji žarkov se atomsko 
jedro ne spreminja, temveč 
se le energetsko stabilizira. 

Vsi radioaktivni elementi 
pri oddajanju žarkov razpa
dajo in izgubljajo na svoji 
jakosti žarčenja Hitrost raz
pada je zelo-različna in fiziki 
merijo čas, ko da en element 
izgubi polovico svoje prvotne 
jakosti. To dobo imenujejo 
razpolovna doba in se giblje 
od nekaj desetink sekunde pa 
do nekaj tisoč let in je za 
vsak element konstantna. To 
je dalo nekaterim znanstve
nikom možnost, da so kar 
precej natančno določili sta
rost izkopanin oziroma fosi
lov, kakor tudi samega naše
ga planeta. 

Uporabnost izotopov je ze
lo mnogovrstna Mi se bomo 
omejili le na uporabnost v 
industriji pa čeprav ni več 
panoge v znanosti, medicini 
ah gospodarstvu, kjer jih m-
bi uporabljali. 

(se nadaljuje) 

Civilna obramba je vznikla v I. svetovni vojni z 
uvedbo vojnega letalstva. Po prvih napadih iz zraka so 
v nekaterih državah v zaledju organizirali opazovalno 
m obveščevalno službo, inženirsko - tehnično službo 
(gradnja zaklonišč) ter ustanovili razne ekipe posamez
nih služb. Mesta, ki so bila oddaljena od fronte, niso 
imela zaradi omejenega akcijskega radiusa letal potrebe 
po organizirani civilni obrambi. Nemško vojno mini
strstvo je izdalo že februarja leta 1914 prve smernice 
za organizacijo civilne obrambe. 

Med I. in II svetovno vojno so zaradi krepitve letal
stva v mnogih državah ustanovili organizacije civilne 
obrambe ter sprejeli ukrepe za zaščito prebivalstva 
pred vojnimi strupi. V Nemčiji so leta 1927 ustanovili 
»Zvezo protiletalske zaščite«, v Angliji so leta 1924 
formirali »Službo za zaščito« pod vodstvom vojnega 
komiteja leta 1934 pa so v Italiji sprejeli zakon o usta
novitvi »Nacionalne unije za zaščito iz zraka«, v Sovjet
ski zvezi je bilo leta 1927 organizirano »Društvo Oso-
aviahim«, katerega naloga je bila pripravljati ljudske 
množice za obrambo države. Podobne organizacije so 
bile ustanovljene tudi na Japonskem, v Avstriji, Bel
giji, Češkoslovaški, Finski, Franciji in drugod. 

Leta 1932 je v Jugoslaviji izdalo ministrstvo vojske 
in mornarice splošno navodilo za obrambo države v 
primeru napada iz zraka. Leta 1939 je bilo sprejeto 
navodilo o zaščiti pred zračnimi napadi. 

Med II. svetovno vojno je zaradi razvoja strateškega 
letalstva dobila civilna obramba vse večji pomen, 
predvsem v Angliji, Nemčiji in na Japonskem, ki so bile 
izpostavljene najhujšim zračnim napadom. V Veliki 
Britaniji je bila velika skrb posvečena gradnji zaklo
nišč, ki so ob napadu lahko sprejela 17,500.000 oseb. 
Evakuacija prebivalstva je bila dobro organizirana. 
Prebivalstvu so razdelili več kot 44 milijonov plinskih 
mask. V razne službe civilne obrambe je bilo leta 1941 
vključenih okrog 1,250.000 oseb, od teh ca. 325.000 žensk. 

V Nemčiji je celotno civilno obrambo vodil koman
dant letalstva v sodelovanju z ministrstvom notranjih 
zadev ter nacionalsocial. partijo. Samozaščita je pred
stavljala najširšo obliko zaščite prebivalstva. Industrij
ska civilna obramba je zaradi dobre organizacije in 
strokovnosti članov imela manj žrtev kot v mestih. 

Na Japonskem niso sprejeli obsežnejših zaščitnih 
mer, gosto naseljena mesta s pretežno lesenimi hišami 
so bila izpostavljena požarom. Najbolj so bila prizadeta 
srednja in manjša mesta, ker so bila sredstva civilne 
obrambe osredotočena predvsem na večja mesta. Prav 
zaradi zastarele opreme, nezadostnega števila hidrantov 
na ulicah in pomankljive vodovodne mreže so požari 
uničili okrog 2,500.000 hiš. Zaradi nezadostnega števila 
strokovnega kadra so bile težave tudi v zdravstveni 
službi, za gradnjo zaklonišč pa ni bil odobren kredit. 

V Jugoslaviji je bila civilna obramba zaradi nepri
pravljenosti državnega in vojnega aparata — razbita 
že v prvih dneh marca leta 1941. 

Takoj po osvoboditvi Beograda so bih dani boljši 
pogoji za učinkovitost organizacije civilne obrambe. Po 
II. svetovni vojni so se naglo razvila nova sredstva. 
Rušilna moč jedrskega orožja predstavlja s svojimi 
posledicami novo veliko nevarnost. Potencialno nevar
nost predstavlja uvedba novih garnitur vojnih strupov, 
predvsem živčnih ter biološka napadalna sredstva. Stro
kovnjaki menijo, da je z dobro organizirano civilno 
obrambo mogoče zmanjšati število žrtev od 4 do 20 
kratno. 

Splošne ukrepe civilne obrambe, ki jih predvidevajo 
v uradnih navodilih skoraj vseh držav — delimo v tri 
skupine: 

a) preventivni ukrepi, 
b) zaščitni ukrepi, 
c) nudenje pomoči. 
V preventivne ukrepe spadajo: razmestitev industri

je, dekbncentracija industrije, podzemna industrija, 
gradnja širših trgov in ulic, gradnja stanovanjskih kom
pleksov izven mestnih centrov itd. Vse bolj se razvija 
podzemni urbanizem. Evakuacija m disperzija prebi
valstva predstavlja najvažnejši preventivni ukrep. 

Zaklonišča oziroma gradnja zaklonišč predstavlja 
glavni zaščitni ukrep.. 

Za nudenje pomoči je potrebno organizirati različne 
službe, ki so lahko lokalne ali mobilne (motorizirane). 

Medtem, ko skrbijo za zaščito prebivalstva in imetja 
r normalnih pogojih ustrezne službe, predstavlja zaščita 
prebivalstva in imetja v izrednih pogojih poseben 
problem. 
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Razvojna pot 
civilne obrambe 



Ko je vlak pripeljal 
in so se ob oknih pojavili in-
terniranci z Jesenic, Gori j , 
Bohinja in Mojstrane, je 
množica zavihrala in začela 
vzklikati: 

»Dol z zatiralci!« 
»Dol s fašizmom!« 
»Hočemo delavsko oblast!« 
»Živela Sovjetska zveza!« 
»Živel Lenin!« 
»Živela komunistična parti

ja Jugoslavije!« 
Med tem vzklikanjem, ki 

ga ni hotelo biti konca, so 
vstopili v vlak tudi »vpoklic-
niki« z Javornika in Koroške 
Bele. Policijski komandir Je-
sih je bil bled od jeze in ne
moči. Policistov in orožnikov 
je bilo premalo, da bi raz-
gnali demonstracijo, k i j ih 
je iznenadila, pa tudi prestra. 
šila, da si niso upali inter
venirati. 

S tem pa demonstrativnega 
odhoda še ni bilo konec. Ko 
je vlak odpeljal in se ustav
ljal na gorenjskih postajah, 

so skoro na vsaki postaji 
vstopali novi »vpoklicniki«. 
Mnogi med njimi so b i l i čla
ni K P J , drugi njihovi simpa-
tizerji in protifašisti. Vstopali 
so v Lescah, v Kranju in še 
na nekaterih postajah do 
Ljubljane. 2e na vlaku so 
komunisti pripravljali druge 
»vpoklicnike« in j ih organizi
rali, da bi vsi skupaj v Ljub
ljani demonstrativno izstopi
li in priredili demonstrativno 
povorko po mestu. Tudi v 
glavnem mestu takratne 
Dravske banovine, v katero 
se je Slovenija »spremenila« 
pod živkovičevo diktaturo, 
so C K K P S in ljubljanski ko
munisti v zvezi z »orožnimi 
vajami« pripravljali veliko 
demonstracijo na ljubljan
skih ulicah, a jo je preprečila 
policija. Prav tako je poli
cija, ki je zastražila ljubljan
sko postajo, ob prihodu vla
ka preprečila gorenjskim 
»vpoklicnikom« izstop. Vzlic 
temu pa ni mogla preprečiti 

ljubljanskim demonstrantom, 
k i so se zbrali na postaji in 
na ulici pred postajo, demon
stracije in izražanja simpatij 
do »vpoklicnikov«. Vzkiika-
nje revolucionarnih gesel in 
petje »nternacionale« je prav 
tako kakor na Javorniku po
trjevalo vpliv, k i ga je v zad
njih letih dosegla K P pr i 
ljudstvu, obenem pa dalo slu
titi, da se bo pot »vpoklicni
kov« na »orožne vaje« spre
menila v veliko protifašistič
no demonstracijo. Oblast je 
lahko spoznala, da revolucio
narnega in protifašističnega 
gibanja ne bo več mogla za
vreti, dasi je minilo že celih 
dvajset let, ko je prepovedala 
K P J . Podtalni revolucionarni 
tok ni usahnil, marveč je po
stajal vse močnejši in prodi
ral v širino prav v usodnih 
časih, k i so čakali naše ljud
stvo. 

Ker ljubljanska policija ni 
mogla pregnati demonstran
tov s postaje i n s predpostaj-

ne ulice, je poskrbela, da je 
vlak čimprej odpeljal, kmalu 
potem, ko so vstopili ljub
ljanski vpoklicniki. 

V Hrastniku je »vpoklicni
ke« znova sprejela množica z 
vzklikanjem gesel in z njimi 
pospremila hrastniške ste
klarje in rudarje, k i so mo
rali na isto pot. Trbovlje so 
demonstrirale svojo revoluci
onarno tradicijo. Petminutni 
postanek so »vpoklicniki« iz
rabili in izstopili, da bi se 
pomešali s hrastniškimi in 
trboveljskimi tovariši, med 
katerimi je b i l tudi Lojze 
Hochkraut (znani predvojni 
komunist, narodni heroj, pa
del v NOB) . 

Orožnikom seveda ni bilo 
prav, da so »vpoklicniki« iz
stopili. B i l i pa so kakor do
slej še povsod brez moči. Tr
boveljski rudarji so se j ih 
privoščili prav po trbovelj
sko. Ko so se orožniki zapo
dil i mednje, da bi preprečili 
petje »Internacionale«, je 
»Internacionala« za hip za
res premolknila. Zato pa so 
rudarji, še predno so bil i orož
niki pri njih, nalašč zapeli 
himno »Bože pravde«, ob ka
teri so se morali orožniki po
staviti v stav mirno, kar je 
med »vpoklicniki« povzročilo 
mnogo smeha in dobre volje, 
petminutni postanek pa se je 
spremenil v zamudo. Dolgo 
je trajalo, da so orožniki 
spravili svoje »varovance« zo

pet na vlak, ki je odpeljal s 
polurno zamudo. Gorenjskim 
»vpoklicnikom«, zlasti jeseni
škim in javorniškim, k i so 
vozili od Jesenic do Trbovelj 
že nekaj ur in ki so na svoji 
poti doživeli že več demon
stracij s petjem »Internacio
nale«, se je zdelo, da je ta 
pesem napolnila vso Sloveni
jo, saj je odmevala od vse
povsod na njihovi poti. »In
ternacionala« j ih je navdala 
z občutkom moči. 

Beograd 
Ko je vlak z interniranci 

zapustil Slovenijo, demon
stracije niso prenehale. 
Spremljale so j ih na vseh 
večjih postajah ob vsej poti 
proti glavnemu mestu Jugo
slavije, Beogradu, obenem pa 
je tajna policija opazovala 
zadržanje »vpoklicnikov«. Ne
nadoma se je pojavil neki po
licijski agent, k i j ih je začel 
legitimirati. V vagon, v ka
terem se je peljal Lovro Al 
breht, je nenadoma vstopil 
človek, ki že po svojem vide
zu ni sodil med internirance 
in kmalu nato začel pregle
dovati dokumente. Lovro Al 
breht se mu je uprl. 

»Ne dam,« je rekel in za
hteval, naj se mu najprej 
predstavi tujec, če ima pravi
co zahtevati in pregledovati 
dokumente drugih. 

Tujec se mu je samo zvi
ška nasmehnil, rekel pa ni 

mmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiHiiiiiiuMHiiiiiiiiiiiiiiniiiiimminm 

I Z L E T V CHICAGO I N 
DETROIT 

Z muhastim vremenom v 
decembru, ko so se čisto po
mladansko topli dnevi menja
vali z ostrim mrazom, je 
prišel tudi čas največjih 
praznikov v ZDA — božič. 
Predprazničnemu vzdušju po 
okrašenih trgovinah in ulicah 
je sledila štirinajstdnevna 
prekinitev predavanj, k i . smo 
jo mi trije izkoristili za ogled 
dveh večjh ameriških mest — 
Chicaga in Detroita. Letni 
čas sicer ni b i l najprimernej
ši za turistično potepanje, a 

smo kljub vetru, snegu in 
mrazu uživali v vsem, kar 
smo na tej poti videli in spo
znali. 

Začetek našega potovanja 
je b i l sicer nekoliko napet, 
ker b i zaradi zaspanega štu
denta, k i nam je obljubil 
prevoz do bloomingtonskega 
letališča, kmalu zamudili le
talo, a že na chicaškem leta
lišču nismo več mislih na to. 
Chicago ima tr i glavna leta
lišča. M i smo pristali na 
Midwayu, k i je namenjeno 
predvsem manjšim letalom v 
notranjem prometu. Drugo — 

O'Hare International — je 
največje in najprometnejše 
poslovno letališče na svetu. 
Dnevno na njem pristane ali 
vzleti okrog 5OJ0OO potnikov. 
Tretje, najmanjše, pa je na 
ravnem polotoku, k i se stegu
je v Michigansko jezero v ne
posredni bližini centra mesta. 
Uporabljajo ga predvsem le
tala raznih družb in privatni
kov, kar letno znese okrog 
400.000 potnikov. ' 

C H I C A G O 
Chicago je največje mesto 

Illinoisa, »prerijske države« 
z velikim naravnim boga
stvom. Na rodovitni zemlji 
farmarji še danes tako kot 
prvi priseljenci gojijo koruzo, 
govedo in prašiče/v mestih pa 
se je razvila industrija, k i je 
postala največji proizvajalec 
poljedelskih strojev, koruz
nih izdelkov in bonbonov v 
državi. Jezero Michigan je 
njeno okno v svet, k i meri 
kar 35.840 km 2 in je tretje po 
velikosti v ZDA. Ob njem se 
^e na križišču starih trgov
skih poti razvilo velemesto. 
Koncem 18. stoletja je bila 
tukaj še trgovska postaja s 
kožuhovino, k i je zaradi 
ugodne lege kmalu postala 
center transportnih dejav
nosti in trgovine. Leta 1837 
so Chicago uradno proglasili 
za mesto s 4170 prebivalci. 
Rasel je skupaj z narodnim 
gospodarstvom, razvile so se 
tovarne, industriji je sledila 
koncentracija kapitala in raz
voj bančništva. Leta 1871 je 
velik požar uničil skoraj vse 
mesto, a si je kmalu opomog
lo in postalo ekonomsko sre
dišče bogate pokrajine med 

centralno Kanado, Mehiškim 
zalivom, Rocky Mountains ter 
Appalachi. Nobeno drugo me
sto na svetu ni doseglo tako 
hitrega gospodarskega razvo
ja in hkrati posvečalo toliko 
pozornosti tudi drugim, nego
spodarskim dejavnostim. 

Danes se Chicago razprosti
ra na površini 5.879 km 2 , na 
kateri živi čez 3,5 milijona 
ljudi. Skozi središče mesta 
teče reka Chicago. Mesto je 
»naj« v marsikateri gospodar
ski dejavnosti: — ima naj
večje sladkovodno pristani
šče na svetu, k i lahko služi 
morskemu, rečnemu in jezer
skemu prometu, — največje 
poslovno letališče tako po 
številu potnikov kot po po
vršini, — največji železniški 
center, — največji poštni 
urad, — je največji proizvaja
lec jekla v državi, — vodilno 
predelovalno in distribucijsko 
središče ter drugo za tisk in 
založništvo. Kljub temu ima 
zelo veliko tudi parkov, 
otroških igrišč, visokih šol, 
muzejev, galerij in drugih iz
obraževalnih ustanov. 

Poseben čar mu dajejo ne
botičniki v centru mesta, med 
katerimi je tudi 100-nadstrop-
ni John Hanckok Center, dru
ga najvišja zgradba na svetu. 
Samo newyorski Empire Sta
te Building je za dve nad
stropji višji od tega 338 m vi
sokega, s 106 m visokima TV 
antenama kronanega velika
na. A prebivalci Chicaga, po
nosni na vse svoje »naj« ved
no poudarjajo, da je »Big 
John« najvišja stanovanjsko-
pisarniška zgradba na svetu. 
V tem pa imajo čisto prav, 
zakaj notranja in zunanja ar

hitektura tega nebotičnika je 
nekaj posebnega. Pravzaprav 
je to mesto v mestu: v spod
njih petih nadstropjih so 
trgovine, storitvene dejavno
sti, banke, restavracije in ve
leblagovnice, od šestega do 
12. nadstropja so garaže za 
1400 avtomobilov, k i imajo 
dostop na ulico prek spiralne 
okrogle zgradbe zraven nebo
tičnika. Od 13. do 14. nadstrop-
jo so uradi različnih družb, 
nato pa, kot ločnica med pi
sarniškim in stanovanjskim 
delom, dvorana s trgovinami, 
restavracijami, zdravstveno 
službo, stanovanjsko upravo 
ter kopalnim bazenom za sta
novalce. Od tu do 92. nad
stropja, je 705 stanovanj s ču
dovitim razgledom, nato celo 
nadstropje, namenjeno obi
skovalcem in opremljeno z 
daljnogledi, naslednja štiri 
nadstropja zaseda tudi televi
zija, v 95. iT 96. so gurmanske 
restavracije z razgledom na 
štiri države, čisto na vrhu pa 
so mehanske naprave za 
oskrbovanje zgradbe z ener
gijo itd. »Promet« med nad
stropji opravlja 50 dvigal in 
pet pomičnih stopnic. Troje 
dvigal spada med najhitrejše 
na svetu, saj premagajo viši
no zgradbe v 39 sekundah. 

Zanimivi so nekateri podat
k i o gradnji tega »arhitekton
skega čuda 20. stoletja«: — 
Njegovo ogrodje je skonstru
irano iz 46.000 ton jekla, kar 
bi zadostovalo za izdelavo 
33.000 avtomobilov; — vanj 
je vgrajenih 2.011 km žice; — 
orabi toliko energije kot 
mesto s 30.000 prebivalci; — 5 
milijonov ur dela je bilo po
rabljenih za njegovo izgrad-
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brat te druščine,« je rekel 
agent, ko je vračal Albrehtu 
legitimacijo, in z »druščino« 
misli l vse, k i j im je oblast 
namenila usodo v Medjureču. 

Albreht je molčal in čakal, 
da gâ  bo agent zapisal. A ga 
ni . ša l je in izginil, kakor 
je b i l prišel nekje blizu Sla
vonskega broda . . . 
Minevala je noč. Okrog sed
mih zjutraj je vlak zapeljal 
čez zemunski most, razpet 
nad kalno Savo, in potem 
pripeljali v Beograd. 

O onem zboru fotoamaterjev beriite na 13. strani. Na sliki 
mojJ>vina fofoamaterja Matevža Miklja 

Prisluhnil je šumu. B i l je edino, kar je živega 
čutil izven sebe. Doslej je bila reka zunaj le voda, 
zdaj pa je razločil, da živi z mnogimi glasovi. Pre
pletajo se, ni j im mogoče slediti, in se hkrati zlivajo 
v skupen spev. Tenki glasovi, žuboreči, vihravi, bo
bneči . . . K o je nekaj časa lovil ta šum, se mu je 
zazdel ob vsej pisanosti vendarle enoličen, ko da 
ponavlja venomer eno in isto misel in se ponaša 
s svojo mogočnostjo. B i l je presiromašen sobesed-
nik za človekovo stisko. Njegova vztrajnost, k i je 
ni bilo mogoče zajeziti, prekiniti, je začela bobneče 
pritiskati na možgane. Postal je vsiljiv, zoprn, mo
goče samo zato, ker mu kmet ni bil kos in je vedel, 
da mu ne more ubežati, in da bo šumela reka veno
mer, noč in dan, dokler bo on tu v ječi in še potem 
desetletja in stoletja, vso večnost, tudi ko ne bo več 
ne njega ne Nemcev, ne te vojske, ničesar več, kar 
mu pomeni zdaj njemu življenje in smrt. 

Zatisnil si je ušesa, da b i ubežal šumu in mogel 
misliti . A na kaj naj misli , če ne nato, o čemer ni 
nikoli veliko premišljeval, kar je bilo preveč pre
prosto, preveč premočrtno, tako pač, kakšrno je 
moglo edino bit i . O sebi naj bi premišljeval. O tem, 
v kakšen vozel se je zapletlo njegovo življenje to 
noč. In kako čemi zdaj ujet y brodnikovi hiši, iz 
katere so bi l i izselili družino, da se je v njej lahko 
naselila ta gnusoba žandarska. O tem, da leži na 
lojstrskem vozu na drugi strani hiše mrtev partizan 
in da je kriv njegove smrti, čeprav je za njegovo 
ceno potem rešil kolono ranjencev. 

Ob spominu je vse popustilo v njem, sesedel 
se je v smrdjivo slamo v kotu. Streslo ga je, ne le 
zato, ker je bila klet kot ledenica. Bilo ga je še 
bolj mraz sebe. Zaril se je v gnilobo, nametal si je 
je za hrbet, na noge in se skrčil. 

Res je nehal drgetati in znova se je lotil rabote, 
na katero je bi l obsojen. Česa koristnejšega niti 
ni mogel početi. Nobenega dejanja, ki bi lahko še 
kaj spremenilo. Prevalimo torej to skalo, si je rekel. 
Kako je že bilo? Oni se je vrnil v hišo, razen z 

CVETKO ZAGORSKI 

IBM-a, — Board of Trade, v 
katerem je sedež največje 
borze za žito, — Civie Center, 
pred katerimi stoji 162 tonska 
skulptura, Picassojevo darilo 
Chicagu, — ter ogromna 
zgradba Merchandise Marta, 
po obsežnosti druga na svetu 
za Pentagonom. V njej je cen
ter za trgovino na debelo in 
zaposluje čez 27.000 ljudi. Kot 
na dlani je ležal pred nami 
veliki Grant park z vsemi 
svojimi zanimivostmi: Na 
sredi spominski vodnjak, naj
večji tovrstni na svetu. Vodo 
brizga iz 130 curkov tudi po 
27 m visoko; moderno obliko
van polodprt prostor za god
bo in glasbene prireditve na 
prostem; stadion s 105.000 
sedeži; pa še zgradbe priro-
doslovnega, tehničnega muze
ja, akvarija in planetarija,. 
kar vse smo si kasneje tudi 
pobliže ogledali. S pomočjo 
skice, na kateri so označene 
vse važnejše zgradbe, smo 
spoznali večje cerkve, temp
lje, vsa tri letališča, univerzo, 
knjižnice, bolnišnice itd. Le
po sta se videli tudi dve glav
ni prometni žili, k i delita 
mesto na štiri dele: severni, 
južni, vzhodni in zahodni, kar 
je označeno tudi na hišnih 
številkah. ". 

avtomatko in svetilko, obložen še z latvico mleka, 
hlebom kruha in celim svinjskim plečem. Zadovolj
no — lačno si je ogledoval plen in z dolgimi kraki 
prekoračil izbo do mize. Odhrknil se je, izpustil iz 
ust dolg glas, ne a in ne e, kot človek, ko pride po 
trudapolni poti na cilj . Izvlekel je iz žepa bel, ko
ščen nožič in se lotil svoje pozne večerje ali kosila 
ali vsega skupaj. Ce je bi l prej videti še koliko toli
ko človeški, ga je bila zdaj le še nenasitna votlina, 
v katero je padalo skoraj samo meso, na kruh se je 
redkokdaj spomnil. Slišati je bilo le še mlaskanje, 
domačih že pogledal ni več, kot da jih ni. 

Ko je vtaknil v usta nekajkrat zaporedoma kruh 
in žalil obrok z litrom mleka, je odrinil, kolikor 
je ostalo . . . 

Kaj bc pa zdaj, smo pomislili mi okrog peči,, 
v upanju, da bo vstal, rekel vsaj »pišite me« in 
odšel. 

On pa se je s hrbtom naslonil v kot, kolikor je 
mogel udobno, toliko da ni legel, potegnil leseno 
dozo iz prsnega žepa, vzel žveplenke z mize in si 
prižgal cigareto. Nekajkrat je puhnil, da je zadišalo 
po sobi — bila je tista sladko dišeča, debela angle
ška cigareta, za dve naši. 

— Hvala za večerjo, — je rekel posmehljivo se 
spakovaje in nas pogledal, ko da se nas je zdaj šele 
spet spomnil. '" 

Prav trudil se je, da bi videli, kako uživa. Mežikal 
je v gost, belkast dim in nas opazoval skozenj." , 

) — Me pa le zanima, kaj si mislite o meni, —«• je. 
rekel z vprašujočim glasom, ko da nas preskuša. 
Sploh je bilo vse, kar je prihajalo iz njegovih ust, 
kot ponarejeno, kot da ne govori, kar" misli. Zraven 
je zvenelo še zaničljivo in domišljavo. Zato mi je 
postajal"z vsako besedo bolj tuj, sovražen, š e Malka, 
k i bi šla za rdečo zvezdo na kapi v ogenj, se je, 
držala' čisto postrani.- -

— Recimo, da je pomota, — je nadaljeval, videlo 
se je, kako nekaj napleta. — Mogoče, se jaz motim 
o vaš, iiribgoče vi o meni. Bojite se me, mogoče me 

imafe za dežerterj*a, z a strganca aTi kaj. Dokazal b i 
vam, da nisem, ampak kako? 

Resneje ko je zlagal besede, manj sem verjel. 
Ne toliko zaradi tega, kar je govoril, bolj zaradi 
načina, kako je govoril. 

— Tole hribovje je znano za naše, se pravi parti
zansko. Če se niste sprevrgli zdaj med ofenzivo? Vse 
je mogoče. Dokler pritiskaš na kmeta, je s teboj, 
ko pa le malo popustiš in se te ne boji več, t i že 
leze z vilami za hrbet, — je razpredal svojo tujo 
učenost. — Ampak jaz vas imam še zmeraj za naše, 
čeprav se nocoj niste ravno izkazali Dajte mi zvezo 
na tej strani ali pa me spravite čez Savo . . . 

Poslušal sem ga z enim ušesom, z drugim sem 
strigel iz hiše, če ta večer šc koga ne prinese. Lahko 
bi pridrli Nemci, kot že nekajkrat te dni, lahko b i 
potrkal po oknu tudi kak znan kurir in potem bi 
se na mah razpletlo. Pa ni bilo nikogar, sam sem 
moral s svojo kmečko glavo skozi to čudno reč . . . 

S hrbtom naslonjen na rob peči, z rokami uprti
mi v klop sem sedel na oglu, ko da se izpostavljam, 
braneč družino okoli peči, mater na eni strani, pri 
vratih, pa ženo in oba otroka na drugi, v kotu, kjer 
so vrata v kamro. Nepremično sem gledal prišleca, 
ni se ganil od mize v nasprotnem kotu, izpod slikanj 
na steklu, k i so varovale dom že sto let, Jožefa z 
obličjem, Marijo z mrtvim sinom in Florjana s kor-
cem vode nad gorečo hišo. Gledal sem ga, poslušal 
in mislil na pošto, k i sem jo čutil v hlačnem žepu 
kot pekoč predmet. Kako naj jo spravim naprej? 
Pr i meni je pomenila nevarnost zame in za hišo, 
na pravem mestu bi pa pomenLa rešitev mnogim 
partizanom. Še nocoj jo moram spraviti vsaj do 
Valpetiča, sem sklenil. Kot iz ozadja vsega tega se 
mi je iznenada pobliskalo, zbal sem se in zveselil 
obenem in se že tudi odločil. 

Premaknil sem se na klopi, se za ped presedel 
in zahrkal. Prišlec me je radovedno pogledal, ob
molknil in čakal moje besede. Namesto tega sem 
se dvignil s klopi in stopil k omarici v steni, pa 
vzel iz nje slatinsko steklenico in kozarec. Z udrža-
nim korakom, premišljeno sem odnesel oboje na 
mizo in natočil. Oni je piemeteno — veselo pome-
žiknil, ko da sva se ta hip o nečem sporazumela. 
Zvrnil je in jaz sem pa prisedel. 

Nisem prišel z besedo takoj na dan, s pogledom, 
uprtim v steklenico, sem počasi privlekel iz grla: 

— Taki so ti vojskini časi. Kmet je zmeraj z eno 
nogo v grobu . . . Se pravi, da bi rad čez . . — Na
menoma sem ga ošinil z nezaupnim pogledom, ko 
da še zdvajam. — To ni lahko, zdaj med ofenzivo . . . 
Ampak mogoče ti le pomorem. 

— Saj sem vedel! — je vzkliknil razveseljen. 
— Počakaj tu, v četrt ure bom nazaj, samo da 

pokličem človeka, k i te popelje do Save m s čolnom 
čez. 

Zdaj me je on pogledal nezaupljivo. 
— Stari, ne igraj se. 
— Kakor hošeč, pomagati sem ti hotel. 

"—Samo posvaril sem te — se je umaknil. 
Medtem ko sem snemal s prečke ob peči klobuk, 

je položil uro na mizo in se z a m i s l i l . . . 
Nekaj skokov in bi l sem pri Merkovcu. 
— Prav si imel, — sem mu rekel. — Tisti človek 

res ni — partizan. 
Na kratko sem mu razložil načrt, on pa se je 

počehljal za ušesom in naredil kisel obraz. Da je 
načrt dober, mi je potrdil, samo igra mu ni bila 
po duši. 

— Oni so začeli s tem, — sem rekel in mu izročil 
pošto. Zataknil si jo je znotraj klobuka in se od
pravil. 

Doma sem bil prej, kot je oni pričakoval. 
—-\No, kaj je? — je vprašal nestrpno. 
— Kake. pol ure bo treba počakati, človeka, k i 

ve za čoln, še ni domov . . . 
B i l je zadovoljen z odgovorom. Uro je imel še 

zmeraj na mizi, igral se je z verižico. Govoriti se 
mu bržčas ni več ljubilo, glavo si je naslonil v dlani, 
veke so mu lezle skupaj in široko je zazehal. 

Medtem ko sem bil zunaj, so se spravili mati v 
. posteljo ob steni, zdaj je odšla v kamro še Malka. 

Lona je malega že prej onesla v sobo na oni strani 
veže, sama pa še posedela ob peči. 

Na pol poti je že, sem premišljal o Merkovcu. 
Zdaj je že na Lazah, navzdol gre hitro . . . 

Oni za mizo je spet zehal, pošteno se mu je dre
malo. Pa se" je premagal, dvignil glavo, pretegnil 
roke in kot iz dolgega časa jel kvasiti svoje duho
vitosti: • •' ! •'• • " «!•;.-.•> "• 

— Ne uide vam odlikovanje, če me spravite na 
ono stran ; • 

Mogoče je mislil resno, a bolje bi bilo, ko sploh 
ne bi odprl ust. Kateri partizan je že kdaj kvasil 
take? • 
, -r- Zaslužen človek bos te . . . Veliko zadevo boste 

pomagali u r e d i t i . . . 

9 
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ele ko je legitimiral 
se je vrnil k njemu, 

boste izročili vaše do
te zdaj tudi vi?« je s 
lom vprašal, 
i , kadar boste dokaza-
imate pravico,« je Al-
vztrajal pri svojem in 
ročil dokumente šele, 
je agent pokazal poli-

enak. 
j so bi l i med njimi tu-
rijski agenti in j ih opa-

o se mi je, da si tudi 

gradilo ga je po 2.000 
v hkrati; — njegova 
e daljša od najdaljše 
seh časov — letalono-
aterprise. 
bisk John Hanckok 
smo izbrali lep dan in 
»aj z drugimi obisko-
opeljali do 94. nad-
Steklene zunanje ste-
vseh štirih straneh 
omogočajo prekra-

gled na ves Chicago 
I del obale in Michi-
jezero. Proti severu 
lela celotna Zlata oba-
činami za kopanje in 
a jahte in jadrnice, 
>v park, kjer je med 

rekreacijskimi ob-
di eden od živalskih 
stari del mesta, kjer 

es veliko predvsem 
zabavišč in dragih 
s. Čisto blizu pod 
no gledali na streho 
;vega nebotičnika z 
'ejšim svetilnikom za 
jezero pa so se ste-

omoli in ploščadi pri-
Proti jugu so se le-

j številni mostovi čez 
|cago in vsi znani ne-
i ob njej: — Pruden-
Jž bančne družbe, —• 
opna okrogla stano-
dvojčka —'• Marina 

še rastoči nebotičnik 

V PRECEPU 



Delovne skupine — oblike neposrednega samoupravljanja 
(na dal j. s 7. strani) 

tudi povečanju dohodka im • 
zmanjšanju proizvodnih stro
škov. 

Delovne skupine so po šte
vilu majhne enote z največ 
do 30 delavcev. Zato so zelo 
ugodne za sestajanje tudi v 
delovnem času, v času odmo
ra, na začetku aH na koncu 
delovnega dneva. S takšnim 
načinom je zagotoljena pri
sotnost vseh članov delovne 
skupine, tudi tistih, k i so ve
zani na prevoz na delo. De
lovne skupine se lahko ne
mudoma sestanejo, pa so za
to zelo prikladne za informi
ranje delovne skupnosti o ze
lo važnih vprašanjih, k i bi 
sicer lahko povzročila nepri
jetne posledice ali določene 
ekscese. Obstaja možnost 
istočasnega sestajanja večjih 
delovnih skupin, lahko tudi 
vseh delovnih skupin v obra
tu, če se obravnavajo speci
fična vprašanja, k i zahtevajo 
dodatna tolmačenja in tako 
dobimo zopet klasičen zbor 
delovnih ljudi. Imamo prime
re takšnega učinkovitega in
formiranja v kampanji koksa 
ah pa sedaj pri odpovedi do
voza vložka, k i so prakt ično 
pokazali, da hitro in pravilno 
informiran kolektiv lahko v 
tako kritičnem stanju pravil
no reagira in pravilno zavza
me svoje stališče do takšnih 
kritičnih situacij. S tem v 
kolektivu lahko preprečimo 
škodljive ekscese, v kolekti
vu pa ustvarjamo zaupanje v 
vodstvo tovarne in v samo
upravne organe. 

Na sestankih delovnih sku
pin se pišejo zapisniki na 
posebnih obrazcih, k i so zve
zani v blok. E n izvod zapis
nika ostane v bloku, en izvod 
določene barve se dostavlja 
obratovodstvu, en izvod pa 
tajništvu samoupravnih orga
nov. Zapisnike analizira i n 
obdela obratovodja, k i je tu
di dolžan, da po zapisniku 
postopa: odgovarja na po
stavljena vprašanja, ali pri
skrbi odgovore od področnih 
organov, dolžan je tudi 
realizirati predloge, mnenja 
in podobno. Tudi tajništvo 
organov samoupravljanja ob
deluje zapisnike, prepisuje 
j ih i n dostavlja zainteresira
nim organom in službam. Z a 
pisniike analizirata tudi . so
ciolog i n psiholog. Na takšen 
način je zagotovljen hiter in 
učinkovit povratni tok infor
macije pa lahko tako samo
upravni organi kot posamez
n i odgovorni delavci (indivi
dualni izvršilni organi) vsak 
čas vedo za razpoloženje ko
lektiva. Navajam konkreten 
primer: K o smo na sestankih 
delovnih skupin razpravljali 
o vprašanjih referenduma za 
integracijo slovenskih žele
zarn je b i l štab za izvedbo 
referenduma, prav zaradi 
takšnega povratnega toka: in-., 
formacije, tekoče informiran 
o dogodkih in razpoloženju'" 
kolektiva. Lahko je inter
veniral tam, kjer so se po
javljala sporna vprašanja ali 
pa neznanke in podobno. 
Štab za izvedbo referenduma 

i n odgovorni samoupravni 
organi, so že 14 dni pred da
tumom določenim za glasova
nje, bi l i prepričani, da bo re
ferendum uspel, kar se je po
tem tudi izkazalo. 

Za delo delovne skupine 
odgovarja formalni vodja 
grupe, k i sklicuje sestanke in 
j ih vodi. Istočasno nastopa 
kot neposredni organizator 
dela. Ker za delo delovne 
skupine po določenih vpra
šanjih odgovarja tudi obrato
vodja, prihaja na nivoju de
lovne skupine do spojitve l i 
nije vodenja in linije uprav
ljanja. Delovna skupina s 
tem postane člen v nepreki
njenem procesu sprejemanja, 
izvajanja in poročanja o iz
vršitvi sklepov, kar do mak
simuma sprošča iniciativo 
neposrednih proizvajalcev. 

Sestanek delovne skupine 
mora zagotoviti članom de
lovne skupine postavljanje 
vprašanj v zvezi z delom in 
poslovanjem obrata, delovne 
enote in tovarne. V statutu 
je točno določeno, kdo in v 
kakšnem roku mora na tako 
postavljena vprašanja odgo
voriti. Prav tako je določeno, 
da lahko delovna skupina ne
mudoma skliče sestanek svo
je skupine, če odgovorni niso 
pravočasno odgovorili. Dolo
čene so tudi konsekvence, če 
do tega pride. To pomeni, da 
je delovna skupina zelo pri
merna za razreševanje kon-
fliktnih situacij, k i nastane
j o znotraj delovne organiza
cije največkrat prav zato, ker 
delavci ne dobijo odgovorov 
na postavljena vprašanja al i 
če se njihovi predlogi ne ob
ravnavajo. Ugotovili smo, da 
so konflikti mogoči, ugotovili 
smo tudi, da je v samouprav
nem sistemu mogoča pojava 
birokratizma in tehnokratiz-
ma, k i pa sta za samouprav
ni sistem največja sovražni
ka. Zato smo delovne skupi
ne namenili razreševanju 
konfliktnih situacij celo na 
najbolj rigorozen način, s 
prenehanjem dela in trenut
nim sklicanjem sestanka de
lovne skupine. Določili smo 
tudi odgovornost za-posledice 
prekinitve dela oziroma t re 
nutnega sklicanja sestanka 
delovne skupine. Odgovorni 
so individualni izvršilni orga
ni, odgovorni delavci ali or
gani samoupravljanja, če je 
do trenutnega sestanka prišlo 
iz opravičenih razlogov dn je 
delovna skupina pred tem iz
koristila vse možnosti za raz
rešitev konflikta. Odgovorna 
pa je tudi delovna skupina 
v primeru, če je trenutno 
sklicala sestanek, pred tem 
pa ni izkoristila možnosti, k i 
jSh daje statut, da b i razrešila 
konflikt, aH pa če delovna 
skupina n i sodelovala pr i 
sprejemanju samoupravne 
odločitve pa so posledice sa
moupravne odločitve vzrok 
za sklicanje sestanka. Lahko 
navedemo tudi primer iz 
prakse. Po sprejemu statuta, 
v katerem je ta '"'način razre
ševanja konflikta obdelan ni 
prišlo več dO prekinitve dela, 
pa čeprav je 'v' tem obdobju 

bi lo več kritičnih situacij. 
Resnici na ljubo moramo pri
znati, da so v enem oddelku 
sklicali sestanke delovnih 
skupin (izredne sestanke), 
kar pravilnost našega postop
ka za razreševanje konflikt
nih situacij samo potrjuje. 
T i i delovne skupine enega 
oddelka v naši tovarni so po
stavile vprašanje zboljšanja 
delovnih pogojev in vprašanje 
delitve osebnega dohodka v 
obratu, ker so smatrale, da 
delitev ni pravilna. Na štirih 
sestankih v času od junija 
do novembra te delovne sku
pine niso dobile odgovora, pa 
čeprav so skoraj na vsakem 
sestanku urgirale rešitev. P r i 
izplačilu 15. novembra za me
sec v katerem je dosežen 
dober rezultat v proizvodnja, 
so prejeli sorazmerno manjše 
osebne dohodke kot ostali 
oddelki v obratu. Trenutno 
so sklicali sestanek in zahte
vali prisotnost odgovornih 
delavcev in službe i n v pol 
ure rešiU to, kar so prej re-
ševaM 6 mesecev. 

Deflovne skupine in njihovi 
sestanki pa dajejo še veliko 
drugih možnosti, k i j ih niti 
ne navajamo v naših samo
upravnih aktih. Na sestankih 
delovnih skupin se namreč 
zalo hitro izkažejo neformal
ni vodje. Vsekakor je treba 
neformalne vodje odkriti in 
j i h izkoristiti, če so na l ini j i 
s formalnim vodjem oziroma 
j ih onemogočiti že naprej če 
so apriori proti vsem njego
vim predlogom in ukrepom. 
Vodje delovnih skupin, M 
sedaj nastopajo kot nepo
sredni organizatorji dela in 
kot vodje skupin, bodo mo
rali imeti več kvalitet. Prak
sa bo zelo hitro pokazala, da 
ne bo mogel več biti vodja 
delovne skupine kot največ
krat doslej, najstarejši in 
najbolj priden delavec, tem
več bo moral biti predvsem 
strokovnjak (precej vsestran
ski) v svojem delu. 

V tem pogledu razvijamo 
tezo, da ima vsaka organiza
cija svojo formalno in nefor
malno strukturo. V formalni 
strukturi, ob formalnih eno
tah po določeni hierarhiji: 
sektor, delovna enota, obrat, 
delovna skupina, deluje tudi 
določena neformalna struk
tura, k i se najmočneje iz ra
ža prav v delovnih skupinah. 
To neformalno strukturo lah
ko sestavljajo grupe starejših 
delavcev ali pa grupe delav
cev iz določenega teritorial
nega področja in podobno. 
Vsaka takšna grupa v nefor
malni strukturi v teh najbolj 
osnovnih, najbolj preprostih 
organizacijah združenega de
la, sestavlja kohezijsko jedro, 
k i vsekakor lahko predstav
lja osnovno gonilno silo - v 
celokupnem delu in življenju 
enot tovarne. 

Po drugi strani moramo ra
čunati s tem, da v sodobnih 
pogojih proizvodnje in gospo
darjenja, ne moremo več ra
čunati , posebno ne pr i mla
dih delavcih, na slepo sub-
ordinacijo. Na to prav gotovo 
ne moremo računati v našem 

samoupravnem, humanem so
cializmu, že zaradi tega ne, 
ker formalni vodje, delovod
je tudi po zakonu nimajo no
benih direktnih individualnih 
pravic do represalij v prime
rih odpovedi subordinacije. 
To dejstvo tudi izkorišča do
ločen del vodij delovnih sku
pin pa se izgovarja na svojo 
nemoč in to prevrača na sla
bost samoupravnega sistema. 
Pomanjkanje teh novih kva
litet pri vodjih delovnih sku
pin v nekaterih obratih rešu
jejo s prisotnostjo obrato-
vodje na vsakem sestanku 
delovne skupine, kar pa je 
praktično skoraj nemogoče 
vsaj v velkih obratih in je to 
prevelika dodatna obremeni
tev za obratovodje. V tovar
ni imamo trenutno 257 delov
nih skupin. 

To je bi l osnovni vzrok, da 
smo se odločili pristopiti k 
sistemskemu izobraževanju 
vodij delovnih skupin in da 
bomo do podrobnosti obde-
laH komunikacijo direktne i n 
povratne informacije, ker 
menimo, da bomo le tako 
lahko odkrili neformalne gru
pe, osnovna kohezijska je
dra. Tako bomo lahko pribli
žan samoupravljanje vsake
mu delovnemu mestu, vsa
kemu neposrednemu proizva
jalcu. Zagotovo pričakujemo 
tudi rezultat predvsem v po
večanju produktivnosti, zbolj
šanju medsebojnih odnosa* 
in s tem večjo pripadnost 
kolektivu in zmanjšanje se
daj že kritične fluktuacije. V 
naslednjem obdobju bomo 
zaradi tega morali rešiti dve 
osnovni vprašanji: 

1. pravilno usmeriti infor
macije delovnim skupinam z 
namenom, da se delavci, ne
posredni proizvajalci sezna
nijo z aktualnimi vprašanji 
dela in življenja tovarne po 
eni strani, po drugi _ strani 
pa doseči s tako kontrolira
nim in usmerjenim tokom 
informacije, vsaj v začetku, 
da bodo vodje delovnih sku
pin in delavci spoznali v ka
terih edioijah naj iščejo in
formacije, k i j ih želijo zve
deti. Do podrobnosti je treba 
obdelati povratni tok infor
macije i n z organizacijskim 
predpisom določiti odgovor
nost za sprejemanje in posto
panje na povratno informa
cijo pr i odgovornih delavcih, 
individualnih in kolektivnih 
izvršilnih organih ter pr i or
ganih upravljanja. 

2. Pristopiti s istematičnemu 
izobraževanju vodij delovnih 
skupin. V ta namen bomo 
pripravili skripta, k i j ih bo
mo na seminarju prediskuti-
rali, nato pa pri vseh vodjih 
delovnih skupin obvezno pre
verili znanje. Po preteku leta 
b i z analizo dela delovnih 
skupin ugotovili razliko, 
uspehe in pomanjkljivosti z 
namenom, da se popravi ti-

; stoj kar- še n i dobro. Zopet 
b i pristopili h kratkemu se
minarju, preverjanju znanja 
i td. . g 

Ne glede na to, da simo v 
naših internih aktih do po
drobnosti obdelali postopek 

i n odgovornost za razreševa
nje konfliktnih situacij za
radi notranjih vzrokov, ne 
glede na dejstvo, da v tovar
ni prakt ično skoraj ne more 
pri t i do prekinitve dela, pa 
vendar ne moremo rešiti zelo 
važnega vprašanja: »Kaj sto
riti, če bo vzrok za konflikt-
no situacijo izven delovnega 
kolektiva?« Menimo, da do 
tega lahko pride, še posebej 
v tovarnah s proizvodnjo 114 
panoge, kjer so cene kontro
lirane in sam kolektiv kljub 
velikemu prizadevanju včasih 
zaradi predpisov ne more iz 
težav, za katere so krivi re
publiški in zvezni organi. 

Seveda smo v naših inter
nih aktih predvideli tudi to, ' 
da delavski svet Železarne, 
če ne more razrešiti konflik
ta, ker je nastal izven kolek
tiva, zahteva posredovanje 
občinskih, republiških in zve
znih organov ter sindikata, 
vendar smatramo, da s tem 
še nismo rešili bistva vpra
šanja. Kaj če posredovanja 
odgovornih organov ne bo? 
Kaj v. primerih, če posredo
vanja ne bo in bo v delovni 
organizaciji prišlo do preki
nitve dela? Je takšna preki
nitev dela opravičljiva, kdo 
bo za njo odgovoren in kak
šna bo ta odgovornost? Kdo 
bo povrnil škodo kolektivu i n 
družbeno politični skupno
sti? Na ta vprašanja ne mo
remo najti pravega odgovora,-
ker naletimo na celo vrsto 
dilem. Navsezadnje pa ni
smo niti pristojni, da bi ta 
vprašanj a lahko rešili. Me
nim, da opravičeno pričaku
jemo od te konference, šc 
več pa od II. kongresa samo-
upravljavcev, da bosta tudi 
na to vprašanje našla odgo
vor. Najnovejši dogodki z, 
ukinitvijo dovoza surovin; 
zato ker Železarna n i mogla 
poravnati dolgov, ne po svoji 
krivdi, temveč po krivdi 
splošne nelikvidnosti našega 
gospodarstva, našo tezo samo 
potrjuje. Kako ugotoviti kdo 
je kriv, kako- ugotoviti in do
ločiti, kdo bi moral povrniti-
škodo, k i bo s tem povzro-. 
cena in podobno, so vprašav 
nja, na katera mi ne moremo 
odgovoriti. Po našem prepri
čanju pa bo na to vprašanje 
moral odgovoriti II. kongres 
samoupravljavcev Jugosla
vije. 

M i vidimo izhod v rešitvi 
podobni kot je naša, to pa 
pomeni, da bi morali tudi re
publiški ali zvezni organi, če 
so krivi za nastalo situacijo, 
dati ostavko na svoj položaj, 
podobno kot bodo naši indi
vidualni izvršilni organi raz
rešeni oziroma kolektivni iz
vršilni organi odpoklicani, če 
bodo oni krivi za nastalo si
tuacijo v tovarni. Želim, da 
bi v tem smislu ta konferen
ca morala sprejeti ustrezen 
sklep. 

(Razprava Franca Koben-
tarja na I. konferenci samo
upravljavcev črne metalur
gije v Beogradu 22. in 23. 
januarja). *j 



Prometna problematika 
na seji skupščine 

Na 18. skupni seji obeh zbo
rov SOb Jesenice 29. 1. je bila 
glavna točka dnevnega reda 
razprava o poročilu o prome
tu, prometni varnosti in pro
blemih cestnega prometa v 
občini Jesenice v devetih me
secih lani. Odbornikom je 
bilo posredovano obširno po
ročilo, iz katerega povzema
mo nekaj podatkov. V občini 
je bilo lani registriranih sku
paj 3686 motornih vozil (leta 
1964 je bilo 1513 vozil), od teh 
pa je največ osebnih avtomo
bilov — 2337. 

Kot zanimivost naj navede
mo, da je v Sloveniji 248.583, 
v Jugoslaviji pa 1,089.835 mo
tornih vozil. V občini pride 
eno registrirano motorno vo-' 
žilo na 7 občanov, prav tako 
v Sloveniji, medtem ko pride 
v Jugoslaviji eno vozilo na 18 
prebivalcev. 

Vzporedno s tem je raslo 
tudi število voznikov motor
nih vozil. V naši občini je 
imelo v letu 1964 le 2718 obča
nov vozniški izpit, lani že 5103 
Število kandidatov za vozni
ški izpit se je iz leta v leto 
povečevalo, čeprav je bilo 
procentualno uspešno oprav
ljenih izpitov vsako leto 
manj. Lani je npr. uspešno 
opravilo izpit za voznika le 
približno 30 % prijavljenih 
kandidatov. 

To so samo enostransko 
prikazani podatki o vse več
jem motornem prometu na 

Petru v slovo 
Boleče je odjeknila 

vest, da je v svoji jekleni 
ptici pri opravljanju služ
bene dolžnosti tragično 
preminul naš rojak PE
TER JELOVČAN - PERO, 
major jugoslovanskega 
vojnega letalstva. Še prav 
posebno boleče pa je pre
tresla vest bivše skojevce, 
mladinske aktiviste in 
njegove soborce iz parti
zanov. Dvainštirideset let 
je komaj polovica živ
ljenjske dobe, vendar je 
Peter več kot četrt stolet-

naših cestah. K temu je treba 
prišteti tudi velik mednarod
ni promet, kar kažejo nasled
nji podatki: v letu 1964 so na 
mejnih prehodih v Ratečah 
in na Podkorenu našteli 
207.846 motornih vozil, v letu 
1969 pa kar 1,681.281 motor
nih vozil. Da bi bila slika o 
gostoti na naših cestah po
polna, je treba prišteti še ko
lesarje, mopediste, voznike 
vprežnih vozil in končno pe
šce, k i uporabljajo večinoma 
iste prometne površine. Ne
urejenost, pa tudi slabo vzdr
ževanje cestnih objektov kot 
so kolesarske steze, prehodi 
za pečce, avtobusna postaja
lišča, označbe na cestiščih in 
drugo ima tudi vse večji 
vpliv na večanje prometnih 
nesreč. V letu 1964 smo na 
cestah naše občine zabeležili 
242 prometnih nesreč, v letu 
1969 427, v devetih mesecih 
lani pa 364. Pr i slednjih je 
bilo 5 oseb mrtvih, 31 hudo 
poškodovanih, 49 pa lažje. 
Zelo pogoste so bile nesreče 
v naseljih, polovico pa se j ih 
je zgodilo na odseku od Je
senic do državne meje, na 
Jesenicah pa je bilo največ 
nesreč na cestah B. Kidriča, 
Cesti železarjev in Titovi ce
sti. 

Med vzroki prometnih ne
sreč je na prvem mestu ne
primerna hitrost (96), nepre
vidnost (94), nepravilna vožnja 
po sredini ceste ali levi strani 

j a svojega življenja po
svetil revoluciji in izgrad
nji dežele ter obrambi 
domovine. Pripadal je ge
neraciji, k i je že v zgodnji 
mladosti vedela kje je 
njeno mesto. 

Kot proletarski mladi
nec je zelo zgodaj prišel 
v vrste organizirane mla
dine in komaj 15 let star 
se je že aktivno vključil 
v narodnoosvobodilno bor
bo. Po osvoboditvi se je 
posvetil delu v Železarni 
i n organizacijsko politič
nemu delu. Srečamo ga v 
vodstvih mladinske orga
nizacije in SKOJ , med 
brigadirji, k i so odstra
njevali ruševine okupaci
je — med svojo generaci
jo, med proletarsko mla
dino, k i j i je s srcem in 
dušo pripadal. 

Njegova notranja želja 
in hotenje pa sta ga vo
dila iz delavskih Jesenic 
med jeklene ptice in be
tonske steze. Oblekel je 
uniformo pripadnika ju
goslovanskega vojnega le
talstva, kateremu je zvesto 
in predano služil do svoje 
tragične smrti. 

Pokojnikov lik nam bo 
ostal vzor pripadnosti re
voluciji in domovini, vzor 
T>ro!etarskega mladinca ir 
branitelja domovine. 

(68), nepravilno prečkanje ce
ste (38), na petem mestu je 
vinjenost (28), sledi izsiljeva
nje prednosti (23), okvar vozi
la (13) in drugo. Na vzroke 
prometnih nesreč vpliva tudi 
neurejenost naših cest, od ka
terih imamo v občini okroglo 
40 km cest I. reda, 15 km II. 
reda, 33 km III. reda, 22 km 
IV. reda in 22 km mestnih 
ulic. Nekateri odseki so delo
ma urejeni, vendar je na njih 
še vedno veliko nevarnih 
mest, ožin, predvsem v na
seljih in pa zavojev, katerih 
nagibi niso dobro urejeni. 
Eden od problemov je tudi 
veliko število stranskih pri
ključkov na glavno cesto, k i 
so večinoma neurejeni. Za 
primer naj povemo, da je na 
dolžini petih kilometrov od 
bolnice do Koroške Bele kar 
69 priključkov, prav tako sko
raj nimamo urejenih obvoz
nic za kolesarje, vprežna vo
zila in druga posebna vozila. 

K poročilu je svet za sploš
ne zadeve skupno s komisijo 
za varnost in vzgojo v cest
nem prometu dodal nekaj 
predlogov za ureditev najbolj 
nevarnih mest na naših ce
stah. S konkretnimi podatki 
navajajo, kaj je bilo že na
rejeno, kakšni so načrti in 
kako naj bi najceneje uredili. 
Tako predlagajo ureditev se
maforjev na priključku pri 
Tancarju in pred bolnico, kjer 
obračjo avtobusi. Dalje pred
lagajo ureditev še nekaterih 
priključkov, pri čemer bi bilo 
treba nekatere odpraviti. 
Predlagajo tudi ureditev ne
katerih nepreglednih mest na 
naših cestah, kot je npr. ovi
nek v Logu, pr i gostilni Joži
ca v Martuljku, porušiti hišo 
št. 40 na Hrušici in urediti 
hodnik za pešce, bolje zavaro
vati ovinek pri Savskem mo
stu v Mojstrani ter z omejit
vijo hitrosti preprečiti veliko 
nesreč na odseku ceste na 
Tabrah. Prav tako predlagajo 
boljše označevanje cest, ure
ditve avtobusnih postajališč, 
parkirnih prostorov in signa
lizacije na nekaterih križiščih 
in odcepih. 

Odborniki so imeli več pri
pomb in predlogov, opozorili 
so še na nekatera nevarna 
mesta (klanec na Javorniku, 
nevarni ovinki med Jesenica
mi in Potoki, ustavljanje pred 
glavnim vhodom Železarne), 
predvsem pa so se pritoževali 
nad prehitro vožnjo številnih 
voznikov motornih vozil na 
mestnem področju. Predsed
nik skupščine France žvan je 
v razpravi poudaril, da nas 
žal edino gostota prometa sili 
k obzirnosti, da smo na cesti 
tako vozniki kot pešci pre
malo kulturni, izrazil je ne» 
zadovoljstvo zaradi komunal
ne službe, k i jo bo treba T 
bodoče bolje organizirati ter 
končno poudaril, da je treba 
nove ceste graditi tako, da 
naslednjih 12 let ni potrebno 
potem ničesr popravljati, pa 
Čeprav zaradi tega uredimo 

letno nekaj kilometrov manj 
cestišča. Odborniki so poroči
lo s predlogi potrdili, s tem 
da bodo oboje upoštevali pri 
izdelavi letošnjega programa 
komunalnih del. 

V nadaljevanju seje so po
trdili še tri spremembe in do
polnitve odlokov. Potrdili so 
odlok, s katerim določajo, da 
je treba od 4 odstotkov pri
spevka, ki ga morajo delovne 
organizacije namenjati za sta
novanjsko izgradnjo, nameniti 
7 odstotkov za kritje razlik v 
stanarini. Potrdili so nov od
lok o prometnem davku od 
nepremičnin in pravic. Pro
gresivno lestvico o promet
nem davku so prilagodili se
danjemu stanju in je v vseh 
gorenjskih občinah enaka. 
Stopnja se progresivno dviga 
za en odstotek od najnižje 
10 °/o za osnovo vrednosti do 
20.000 din, do 20% za vred
nost nad 200.000 din. 

Končno so potrdili še odlok 
o uvedbi in stopnjah prispev
ka za otroško varstvo. V 
prejšnjem letu je bil določen 
prispevek za otroško varstvo 
v skupni stopnji 1.80, od kate
rega so v republiški skupno
sti otroškega varstva name
nil i 1,35 °/o za otroški dodatek, 
0,36 °/o za otroško varstvo (na
ša občina je od tega lani do
bivala 936.975 din) ter 0,09 za 
potrebe dnevnega varstva. 

V letošnjem letu je repub
lika obdržala le 1,35 0 6 pri
spevka za kritje otroških do
datkov, občinam pa prepusti
la prispevek za otroško var
stvo. Odborniki so potrdili 
odlok, s katerim v občini ne 
povišujemo stopenj prispev
ka: od sredstev, namenjenih 
za osebne dohodke in od 
davčnih osnov kmetov in pri
padnikov samostojnih pokli
cev, k i so zavarovani po po
sebnih pogodbah o socialnem 
zavarovanju in ne prejemajo 
otroškega dodatka po stopnji 
0,45 %, od čistega mesečnega 
zneska pokojnin pa 0,40 %. 
Tako naj bi v naši občini v 
letošnjem letu zbrali nekaj 
nad milijon novih din za po
trebe otroškega vrstva. 

Predvideni 
program dela komisije 

za internirance 
Pred nami je 30-letnica upo

ra slovenskega naroda proti 
okupatorjem in vsled tega bo
do imele družbeno politične 
organizacije obilo dela z pri
pravami, da dostojno prosla
vimo to pomembno obletnico, 
ko se je naš narod, tako krep
ko postavil v bran nacistič
nim in fašističnim osvajalcem. 

Med drugimi je tudi komi
sija za irternirance, zaporni
ke in deportirance pri občin
skem odboru ZZB NOV na 
Jesenicah, že razpravljal na 
zadnji seji o tem in tudi že 
pripravila program, k i bo del
no v skladu s programom 
republiške komisije za zapor
nike, inter. in izseljence. Se
veda pa bo dopolnjen po kra
jevnih prilikah. 

Predvideno je srečanje iz
gnancev v Brestanici z vseh 
krajev Slovenije, k i naj bi 
bilo 4. julija. Člani komisije 
so prepričani, da bo tudi z 
Jesenic velika udeležba in bo
do že sedaj začeli s priprava
mi . Tudi na krajevnih letnih 
konferencah ZZB NOV, ki 
bodo tekom februarja naj bo 
poudarka o tem srečanju, ob 
tako važni obletnici. Bresta
nica in okoliški kraji so bil i 
prvi, kjer so nacisti začeli 
seliti naše ljudi in vsled tega 
naj bi bilo tam tudi to sre
čanje. Če bo zadostno število 
prijav, bodo organizirali pre
voz s posebnim vlakom. 

1. avgusta naj bi bilo sre
čanje internirancev in njiho
vih svojcev na Ljubelju ob 
spomeniku, kjer je bilo v 
času okupacije nacistično ta
borišče kot podružnica kon
centracijskega taborišča Maut-
hausen. Tu je bilo zaposlenih 
pr i gradnji predora polepr 

Francozov, Poljakov in tudi 
pripadnikov drugih narodno
sti, tudi precej naših rojakov, 
k i so tu trpeli in umirali. 
Spomenik in okolje je po 
mnenju nekaterih precej za
nemarjen in bi ga bilo nujno 
obnoviti, odnosno očistiti. Je 
to nam nekako v sramoto, saj 
gre tod mimo zelo prometna 
cesta v Avstrijo in po njej 
veliko število tujcev vseh na
rodnosti. Taka srečanja nek
danjih internirancev so zelo 
pomembna, kar najbolj do
kazuje srečanje predlansko 
leto na Vodiški planini in 
lansko leto v Begunjah. 

Čimprej bo dokončno tudi 
urejena dokumentacija o na
ših ljudeh, k i so bi l i v zapo
rih, izseljeni in internirani po 
koncent. taboriščih. Seveda je 
to težka naloga, ker se po 
vojni veliko teh ljudi ni več 
vrnilo na Jesenice in je treba 
podatke iskati iz knjige za
pornikov nemških okupacij
skih oblasti in preverjati po
datke. 

Pred 30 leti je jugoslovan
ska policija odpeljala v Ivani-
co in Medjureče večje število 
jeseniških komunistov in teh 
je po nepopolnih podatkih ži
vih še okoli 20. Komisija je 
mnenja, da se moramo tudi 
teh ljudi spomniti ob tako 
važni obletnici in se je zadol
žila, da pripravi srečanje z 
njimi proti koncu aprila, to 
je ob času, ko so bil i leta 
1941 izpuščeni domov. 

Še več je bilo predlogov in 
mnenj o delu komisije v tem 
letu, k i nas spominja na čase, 
ko se je naš narod tako od
ločno odzval klicu partije. 

S. Š. 
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Od prve zamisli za obnovi
tev in ureditev Finžgarjeve 
domačije je poteklo natančno 
osem let, k i pa j ih moramo 
razdeliti na dve obdobji. V 
prvo obdobje od novembra 
1963 do oktobra 1966 sodi ne
uspela akcija, k i sta jo priče
la Društvo slovenskih pisate
ljev (DPS) in Zavod za spo
meniško varstvo Kranj (ZSV 
Kranj). Posebna komisija, k i 
sta jo izbrala je v ses t av« 
dr. France Koblar, France 
Bevk in Janez Menart za DSP, 
Jernej šušterš ič za ZSV 
Kranj in France Žvan, kot za
stopnik SOb Jesenice, ugoto
vila, da je rojzstna hiša Fran
ca Šaleškega Finžgarja v Do-
slovičah zanimiva tako s kul
turno zgodovinskega, kakor 
tudi z etnografskega vidika in 
sklenila, da bo skušala zbrati 
finančna sredstva za njeno 
ureditev in za najnujnejšo 
ureditev njene okolice. Komi
sija je opisala tudi vse nalo
ge in dela pr i urejanju Finž
garjeve domačije. Podpisana 
je bila pogodba med DSP, 
SOb Jesenice in skladom za 
pospeševanje kulturnih dejav
nosti SRS (SPKD SRS) o fi
nanciranju ureditvenih del in 
pogodba med DSP in ZSV 
Kranj kot nosilcem naloge pr i 
urejanju hiše. V letu 1964 je 
SPDK SRS odobril 20.000 N 
din in s pogodbo so bila sred
stva prenesena na ZSV Kranj, 
kjer je b i l nosilec naloge ta
kratni konservator tega zavo
da Jernej Šušteršič. Enak zne
sek naj bi prispevala tudi 
Skupščina občine Jesenice. 

Najbrž vzroka, zakaj je 
akcija v letih 1965 in 1966 za
mrla, ni težko ugotoviti iz 
množice dokumentov in kore
spondence. Kajt i tisti, k i b i 
moral bi t i profesionalno naj
bolj zavzet, je nalogo prevzel 
preveč neodgovorno in nena-
črtno. Dejstvo je le, da prva 
akcija ni uspela, vendar pa je 
komisija opozorila javnost na 
nalogo in dolg do slovenskega 
pisatelja in narodnega delav
ca. 

Že v januarju m februarju 
1967 je akcija dobila nove raz
sežnosti. Takratni ravnatelj 
osnovne šole Tone Čufar Je
senice Janez Svoljšak je pred
ložil svetu svoje šole pismo, 
v katerem je opozoril na pro
blem ureditve Finžgarjeve 
rojstne hiše v spominski mu
zej in predlagal, da del obve
znosti pr i zbiranju denarja 
prevzame šolska mladina. Pi
smo šole je bilo poslano v 
objavo osrednjim in krajev
nim časnikom, radiu in tele

viziji . Občinski svet Zveze 
kulturno prosvetnih organiza
cij Jesenice pa je na osnovi 
tega, dne 6. februarja 1967 
sklical sestanek, na katerem 
je imenoval ODBOR ZA OD
K U P I N U R E D I T E V FINŽ
G A R J E V E ROJSTNE HIŠE. 
Čeprav je pravno osebo pred
stavljala ZKPO Jesenice, je 
odbor deloval kot samostojna 
enota. 

Novi odbor, k i so ga sestav
ljali: Janez SVOLJŠAK — 
predsednik odbora do marca 
1970, Erna V A U H N I K — taj
nica in blagajničarka do mar
ca 1970, Ivan CAPUDER — do 
marca 1970, Bojan C E B U L J , 
Pavle DOLAR — od marca 
1970 dalje tajnik, dipl. inž. 
Evgen GUŠTIN od leta 1969 
predsednik gradbenega odbo
ra, Marjan J E M E C , Zvonko 
MEŽEK za krajevno skupnost 
Žirovnica do 1969, Franc PIN-
TAR od marca 1970 dalje kot 
blagajnik,-prof. Niko R U P E L , 
Peter SITAR, Jože SUŠNIK, 
prof. Jože ŠIFRER — pred
sednik odbora od marca do 
decembra 1970, ŠPENDOV za 
K S Žirovnica od 1969 dalje, 
Jože TOMAžIC (umrl januar
ja 1970) in Joža V A R L (pred
sednik od januarja 1971 da
lje), se je takoj lotil dela. Po
ziv slovenski mladini in slo-
veski javnosti so objavili vsi 
časniki, radio in televizija, za
ložba Mladinska knjiga pa je 
brezplačno natisnila letak v 
sedemtisoč izvodih in sto ti
soč odkupnih blokov po en 
novi dinar. 

Odbor se je načrtno loti l 
dela. Sprejel je stališče da 
njegova naloga ni, da doteda
njemu lastniku domačije Jo
žetu Knaflju zgradi novo hi
šo, pač pa da se z lastnikom 
sporazume za odkup. Spora
zum je b i l dosežen že 1. mar
ca 1967 in sicer, da odbor 
lastniku izplača za odkup 
60.000 N din ter posreduje in 
oskrbi oprostitev stroškov 
za izdajo gradbenega dovolje
nja ter stroškov pr i potrditvi 
lokacije za novo stanovanjsko 
hišo, p r i oprostitvi komunal
nega prispevka in pr i zame
njavi zemljišča. Lastnik Kna-
felj je iz različnih razlogov 
odlagal podpis pogodbe, tako 
da je bila pogodba pravnove-
ljavno sklenjena in podpisana 
decembra 1967. S tem je roj
stna hiša F. S. Finžgarja s pri
padajočim gospodarskim po
slopjem in kozolcem ter zem
ljiščem postala last ZKPO Je
senice. Julija 1968 je odbor 
Knaflju izplačal zadnji obrok 
kupne cene in izpolnil ostale 

obveznosti, leto kasneje, juli
ja 1969 pa so se Knafljevi že 
preselili v novo hišo. 

V tem času odbor ni miro
val. Nadaljeval je z akcijo za 
zbiranje denarja, se sestajal 
s strokovnjaki in strokovnimi 
službami ter iskal najbolj 
strokovne rešitve za obnovo 
in ureditev Finžgarjeve rojst
ne hiše. Stotine pisem je ro
malo na naše šole in delovne 
skupnosti, člani odbora so 
obirali kljuke v podjetjih in 
ustanovah, kajti odbor se je 
zavedal, da za dokončno ure
sničitev ne bo dovolj predvi
denih 120.000 N dinarjev, tem
več najmanj še enkrat toliko. 
V tem času so namreč etno-
grafi izdelali natančen načrt 
za urediitev hiše in okolice, k i 
je vseboval: 

— podpritlične prostore 
(hlev, čevdrc in cimrc) je tre
ba predelati v sodobno ureje
no galerijo za prikaz pisate
ljevega življenja in dela; 

— v pritličnih prostorih 
zgoraj urediti etnografski mu
zej, v katerem naj bo najbolj 
zvesto prikazano življenjsko 
okolje, iz katerega je izšel pi
satelj; 

— obnoviti je treba v prvot
ni izvedbi skedenj in kozolec; 

— ureditev in izraba zem
ljišča okrog hiše. 

Ker je odbor vseskozi stal 
na stališču, da ureditev hiše 
in muzeja ter okolice morajo 
načrtovati in voditi strokov-
njati ter da je naloga odbora 
le, da bo to zares do nadrob-
nosti uresničeno in da delo 
usklaja in povezuje, je pred
log kot edino močno rešitev 
tudi sprejel. Zavod za spome
niško varstvo Kranj oziroma 
dipl. inž. Peter Fister je izde
lal do 31. decembra 1968 grad
beni program, etnografi so se 
obvezali (študent etnologije 
Janez Bogataj, ob pomoči Slo
venskega etnografskega muze
ja — Fanči Šarf in Gorenjski 
muzej Kranj — Ana Novak), 
da do jeseni 1969 pripravijo 
vso opremo in predmete za 
muzej v zgornjih prostorih, 
prof. dr. France Koblar z 
dipl. inž. Marjanom Laboda 
iz Slovenskega etnografskega 
muzeja, bosta zbrala gradivo 
za prikaz Finžgar j evega živ
ljenja in dela. 

Odbor je na osnovi tega 
lahko poiskal izvajalca in 
aprila oziroma avgusta 1969 
že podpisal pogodbo s tesar
skim mojstrom Ivanom Ca
pudrom z Jesenic in zidar
skim mojstrom Alojzem Pret
narjem iz Zasipa pri Bledu, 
k i sta se dela lotila z veliko 
odgovornostjo in zavestjo. 
Daleč naokrog sta iskala de
ske za opaže, da bodo videti 
stari in kamen, iz kakršnega 
so bila prvotno okna v Finž-

garjevi bajti. V letu 1969 je 
bilo obnovljeno ostrešje i n 
streha pokrita z mecesnovimi 
skodlami in ne s slamo kot 
je bila krita Finžgarjeva baj
ta. To je bilo narejeno v spo
razumu z etnografi, čeprav je 
bilo trikrat dražje, vendar pa 
trikrat trpežnejše, nabava i n 
kritje pa dosti preprostejše. 
Tudi mnoga zidarska dela so 
bila v tem času že opravljena. 

V letu 1970 so bila opravlje
na še preostala obrtna dela. 
Zgrajeno je bilo leseno gospo
darsko poslopje — skedenj 
po natančnem posnetku izvir
nega Finžgarjevega skednja, 
k i je bil prenesen v Moste in 
ki ne bi prenesel ponovne pre
stavitve v Doslovče. Nadalje 
moderne sanitarije in shram
ba pod skednjem, kozolec, 
vodovodna in elektro instala
cija, stopnice v galerijo, škar-
pe, ograja in brezštevilno 
drobnih, sedaj že nič več 
opaznih obrtniških del. Go
renjski muzej je restavriral 
oziroma prepariral notranjo 
opremo vrata, okna in notra
nje lesene dele. Da je odbor 
vsa ta dela zmogel, ob zelo 
skromnem dotoku denarja, je 
svet ZKPO najel pri SOb Je
senice 50.000 N din brezobre
stnega posojila. 

Obsežno delo je bilo pove
zano s številnimi sejami od
bora, kolektivnimi ali indivi
dualnimi stiki s strokovnjaki 
ali posameznimi izvajalci del, 
mnogokrat tudi v Doslovčah 
ali Ljubljani. Mnogi člani od
bora so žrtvovali veliko svo
jega prostega časa; kljub ne
katerim spremembam v od
boru pa je delo teklo dosti 
povezano, če računamo, da so 
vsi člani opravljali delo pro
stovoljno in da je delo pri 
obnovi in predelavi hiše gle
de na razpadlost in dotraja^ 
nost potekalo počasi. Delo 
odbora je vseskozi spremljal 
svet in predsedstvo ZKPO 
občine Jesenice, k i je tudi re--
sevala vse kadrovske spre
membe in nosila vse drobne 
stroške za delo odbora. Od
bor in posamezni člani so 
opravili obsežno delo. 

Pr i " reševanju strokovnih 
vprašanj in rešitev so z na
sveti, delom in posameznimi 
eksponati pomagali: 

(nadalj. na 13. str.) 

P R E G L E D 

dohodkov in izdatkov odkupa in ureditve Finžgarjeve rojstne 
hiše v Doslovčah od februarja 1967 do 26. L 1971 

I. DOHODKI Stanje na dan 
31. 12. 1970 

Stanje na dan 
26. 1. 1971 

1. Prispevki osnovnih šol 48.418,55 din 49.582,25 din 
2. Prispevki šol II. stopnje 16.045,47 din 17.005,47 din 
3. Prispevki delovnih organizacij in del. kolektivov 38.489,50 din 38.489,50 din 
4. Prispevki organizacij in društev 52.483,47 din 52.625,47 din 
5. Prispevki posameznikov 6.512,38 din 6.512,38 din 
6. Posojilo občine Jesenice 50.000,00 din 50.000,00 din 

S K U P A J DOHODKI 211.949,37 din 214.215,07 din 

II. I Z D A T K I 

1. Odkup Finžgarjeve rojstne hiše 
2. Zidarska dela 
3. Tesarska dela 
4. Pečarska dela 
5. Ostali stroški (drobna obrt. dela, material) 
6. Bančni stroški 

60.000,00 din 
10.000,00 din 
80.432,40 din 

1.416,75 din 
284,92 din 

60.000,00 din 
34.047,00 din 
80.432,40 din 
4.052,60 din 
9.752,40 din 

284,92 din 

S K U P A J IZDATKI 

III. SALDO žiro računa 

152.134,07 din 

59.815,30 din 

188.569,32 din 

25.645.75 din 

V ponedeljek 8. februarja popoldan bodo kulturni delavci 
jeseniške občine izročili javnemu namenu prenovljeno rojstno 
hišo slovenskega pisatelja in narodnega delavca Franca Šale
škega Finžgarja. Majhna kajža pri Dolencu v Doslovčah bo 
tako postala etnografska posebnost in spominski muzej pisa
telja Finžgarja. Tako se bo med številne kulturne spomenike 
in spominske muzeje, raztresene po naši domovini, ki nas 
spominjajo naših velikih prednikov, ob 100-letnici rojstva F. S. 
Finžgarja uvrstila tudi njegova rojstna hiša. Ta dan pa je 
izbran tudi zato, ker Slovenci praznujemo svoj kulturni praz
nik ob obletnici rojstva dr. Franceta Prešerna, kateremu je 
ravno Finžgar s svojo pobudo in akcijo ohranil njegovo 
rojstno hišo kot kulturni spomenik kasnejšim rodovom. 

Kajža pri Dolencu v Doslovčah -
kulturni spomenik in spominski muzej 



Filmska vzgoja 

Ljudje, 
ki se igrajo s smrtjo 

VIII. 
K o smo v dosedanjem kramljanju poskušali označiti nekaj 

meril za lažje vrednotenje filmskega dela, smo omenjali tudi 
filmske ustvarjalce od režiserja in njegovih pomočnikov ali 
asistentov, do armade tehničnega osebja in igralcev. Za maj
hen predah pa smo danes izbrali ljudi, katerih imena ne naj
demo med nastopajočimi, vendar nas s svojimi vratolomnimi 
skoki ali padci s konja in podobno nemalokrat pretresejo, 
da se nam jezijo lasje. T i ljudje so znani pod tujima imenoma 
»stant men« ali »double«, in k i p r i velikih filmskih hišah 
opravljajo posebno delo. Kadar je treba posneti za kak krimi
nalni, kavbojski, pustolovski ali drug film posebno nevarne 
prizore — takrat nastopajo namesto igralcev — zvezdnikov 
take, za nas gledalce anonimne osebe. »Stant men« so ljudje, 
k i skupinsko ali posamezno padajo iz dirjajočega konja in 
j im bi po naše rekli nadomestniki. »Double« ali po naše dvoj
niki pa so ljudje, k i j im je bila narava toliko naklonjena, da 
so v nečem podobni glavnemu igralcu in nastopajo namesto 
njega takrat, kadar postane delo pr i snemanju prizorov dosti 
nevarno. 

Nadomestnike običajno po značaju njihovega udejstvovanja 
ločimo v šest glavnih skupin. Nekateri med njimi so postali 
pravni mojstri-specialisti za nekatere točke, drugi pa so bolj 
mnogostranski. Prvi so strokovnjaki padanja v globino in ska
kanju v višino. Drugi so mojstri pesti in pretepov, brez 
katerih ne bi bilo pravih westernov. Tretji so mojstri v rav
nanju s konji, četrt i so »mehanični« nadomestniki, k i zame
njajo igralce tam, kjer je treba pošteno pritisniti na plinski 
vzvod avtomobila ali motocikla ali parno ročico lokomotive 
in j ih pognati kjerkoli že. T i se ne ustraši jo nobene ovire. 
Zdrve na motociklu po kakršnem kol i terenu ali pa skačejo 
z drvečega avtomobila sekundo poprej, predno ga zdrobi pri
hajajoča lokomotiva. Sem štejemo tudi tiste, k i uganjajo 
vsemogoče vragolije na letalih med poletom. Peto, ali pred
zadnjo skupino sestavljajo nadomestniki, k i delajo z živalmi. 
V zadnjo, šesto skupino pa uvrščamo tiste, k i pripadajo eni 
do vseh šest navedenih skupin, poleg tega pa so pomembnejši 
tudi zaradi tega, ker so obenem dvojniki slavnih zvezdnikov. 

Razen redkih igralcev, k i pa običajno tudi niso bih preveč 
cenjeni, n i velikega igralca, k i bi v nevarnih prizorih nastopal 
sam. Običajno n i vzrok toliko v tem, da igralci ne b i b i l i 
sami sposobni izvesti tisto, kar so namesto njih delali dvojni
ki , kakor v ekonomskem pomenu. Če si na primer nadomest-
nik ali dvojnik zlomi nogo ali drugače poškoduje, bodo 
snemanje filma pač nadaljevali z drugim, drugo pa je, če se 
to naredi z glavnim igralcem. Druga prednost je tudi v tem, 
da lahko ena ekipa snema z glavnim igralcem npr. notranje 
prizore, druga pa npr. njegovo divjanje z avtomobilom po 
mestnih ulicah, kar pa opravlja njegov nadomestnik ali dvoj
nik. 

Filmska kronika beleči več primerov, ko glavni igralci 
delajo celo dalj časa z istim dvojnikom, k i mu je tako podo
ben, da ga celo v bližinskih posnetkih (prvi plan) ni mogoče 
prepoznati. Seveda pa je od sposobnosti filmskega režiserja 

L odvisno, kako med snemanjem spretno ali bolje rečeno ne
opazno zamenjuje igralca z dvojnikom in obratno. Če režiser 
svojega dela ne obvlada, kaj hitro ugotovimo, ali je na film
skem platnu igralec ali dvojnik. Le redki zvezdniki so dovolili 
svojemu nadomestniku ali dvojniku nastopati v bližinskih 
posnetkih. Na ta način pa so nekateri nadomestniki postali 
celo slavni. V nekaterih filmih pa se dogaja tudi to, da celo 
igralci velikih imen sami nastopajo v kakšnem vratolomnem 
podvigu. Med vsemi pa je velika izjema Burt Lancaster, k i je 
vedno nastopal sam. Spomnimo pa se tudi filma »Dvoboj na 
soncu«, v katerem se je Gregory Peck resnično pognal z dirja
jočega konja. Vendar pa so to le redki primeri. V filmski 
zgodovini pa zasledimo tudi vrsto imen dvojnikov in nado-
mestnikov, k i so kasneje postali imenitni filmski igralci ali 
celo režiserji. 

Možje, k i j ih v filmih gledamo, kako pogumno skačejo iz 
dirjajočega konja v poštno kočijo, ali iz vlaka na nasip, ali 
zdrsnejo med dvema konjema pod kočijo, k i j ih vleče nekaj 
časa za seboj, ali možje, k i v zadnji sekundi izskočijo iz avto
mobila predno zgrmi v prepad, ali možje, k i se bijejo s pestmi 
v vvesternih ali v dvoboju z divjimi živalmi, so anonimni 
junaki filmov, k i nadomeščajo glavne igralce. Vse njihovo 
delo pr i filmu je eno samo tveganje, njihov filmski kruh je 
igra s smrtjo. To so veliki atleti, mojstri svojega dela, k i za
hteva veliko treninga in kondicije. Vsaka najmanjša napaka 
lahko pomeni smrt ali trajno invalidnost. 

Nadomestnikov in dvojnikov v filmu ne more nadomestiti 
še tako razvita tehnika; niti še tako izpopolnjene lutke. Fi lmu 
bodo vedno potrebni taki možje. Kaj t i vedno bodo filmski 
igralci predragoceni, da b i j ih izpostavljali nevarnosti, lutke 
pa prepoceni, da bi j ih predstavljale. F i lmu so potrebni možje, 
k i se igrajo s smrtjo in k i anonimni ter potisnjeni v ozadje 
s tveganjem služijo svoj vsakdanji kruh. 

Občni zbor jeseniških fotoamaterjev 
V sredo, 20. januarja, so jeseniški fotoamaterji pregledali delo 
v preteklem letu in sprejeli program bodočega dela. žal v 
preteklem letu na Jesenicah .ni bila organizirana nobena foto-
razstava, vendar to ne pomeni, da klub ni bil aktiven. 

Že nekaj let se fotoamater
j i držimo sklepa, da razstave 
organiziramo le vsako drugo 
leto predvsem zaradi okrnje-
nosti finančnih sredstev in 
pomanjkanja razstavnih pro
storov na Jesenicah. Iz poro
čila predsednika kluba je bi
lo razvidno, da so bi l i foto
amaterji precej aktivni pr i 
vzgoji mlajših kadrov, saj so 
organizirali začetni foto te
čaj , k i se ga je udeležilo 15 
tečajnikov, uspešno pa ga je 
zaključilo 12 tečajnikov, ža l 
je od vseh tečajnikov aktiven 
samo eden, to je Sašo Rev, k i 
je s svojim znanjem že uspeš
no zastopal klub na različnih 
razstavah sirom domovine. 

Tudi propagandno okno 
pred železniško postajo v pre
teklem letu ni bilo prazno, 
pač pa se je vrstilo precej re
portaž od praznovanja pusta 
v Črnem vrhu, prek narcisnih 
poljan, Titove štafete, prazni
ka republike, Viharnikov Ja
ka Čop, do čestitk ob novem 
letu. Vmes pa so bile še re
portaže o dosežkih podjetij 
ob raznih obletnicah na Je
senicah. 

Želimo, da tudi v bodoče 
razstavno okno ne bo same
valo prazno, pač pa naj se v 
sl iki čuti utrip mesta Jeseni
ce. Kot sem že omenil, razsta-
ve-.na Jesenicah ni~ bilo, zato 
pa so fotoamaterji več ali 
manj uspešno razstavljali si
rom domovine in tudi v tuji
ni. Skupno je sodelovalo na 
različnih razstavah 11 foto— 
amaterjev z 80 fotografijami 
in 17 barvnimi diapozitivi. 
Razstavljali so na 14. gorenj
ski razstavi v Radovljici, I. 
medklubski v Slovenski B i 
strici, III. salonu umetniške 
fotografije JNA v Beogradu, 
X X I V . mednarodnem salonu 
v Panticosi, XI I I . republiški 
razstavi v Kranju, X V I I . zvez
ni razstavi v Jajcu in I. barv
ni dia razstavi v Novi gorici. 

Največ uspeha je imel mla
di Sašo Rev, k i je s fotografi
jo »Bežen spomin« prejel II. 
nagrado na mladinski zvezni 
razstavi v Jajcu. Franci Kol -
man je na gorenjski razstavi 
v Radovljici prejel III. nagra
do za kolekcijo barvnih dia
pozitivov, Franci č rv pa na 
medklubski razstavi v Sloven
ski Bistrici III. diplomo za 
kolekcijo fotografij. Ne mo
remo pa mimo življenjskega 
uspeha našega amaterja Jaka 
Čopa, k i je s svojimi knjiga
mi »Svet med vrhovi«, »Raj 
pod Triglavom« in »Viharni-
ki« veliko prispeval k umet
niški upodobitvi slovenskih 
gora in ponesel njihovo lepo
to sirom sveta. 

Fotoklub Andreja Prešerna, 
k i združuje jeseniške foto-
amaterje, je lani po dol
gem času zopet organizi
ral izlet za svoje člane na 
Veliko planino. Prav škoda 
je bilo, da se izleta ni ude-
ležilo več kot deset članov, 
saj je razpoloženje ob lepem 
vremenu vedno prijetno, foto

grafski objektivi pa zabeleži
jo veliko motivov, k i se dajo 
s pridom uporabiti na razsta
vi . Na republiški razstavi je 
fotoklub prejel tudi posebno 
priznanje za delo v letu 1969 
in se tako uvrstil med prvih 
deset najaktivnejših klubov v 
Sloveniji. • 

V -razgovoru je bilo naka
zanih več problemov, k i j ih 
bo treba v teku leta rešiti. 
Največji problem so klubski 
prostori, kajti vse kaže, da 
bodo morah amaterji že 
enajstič menjati svoje prosto
re, vendar vsi upamo, da svo
j ih prostorov ne bomo izgu
bi l i . Urediti bo potrebno tu
di knjižnico in najti ustrezen 
način evidence izposojanja re
vij . 

Program dela za letos je b i l 
sprejet skupno z občinsko or
ganizacijo Ljudske tehnike in 
obsega: organizacijo foto te
čaja, več reportaž v izložbe
nem oknu, organizacijo med-
klubske razstave, sodelovanje 
pr i organiziranju pionirske 
foto razstave, organiziranje 
spominske razstave mojstra 

fotografije Slavka Smolej- ob 
10-letnici njegove smrti, kot 
poseben sklep pa so fotoama
terji sprejeli ureditev spomin
ske plošče Andreju Prešernu 
na Pokljuki, oziroma so prev
zeli varstvo nad spomenikom. 

Vsa zahvala pripada tudi 
občinskemu odboru Ljudske 
tehnike, k i je imel veliko ra
zumevanje za delo kluba, v 
bodoče pa želimo še tesnejše 
sodelovanje, kajti le tako bo
mo uspešno izvedli zastavlje
ne naloge. 

Po končanem občnem zboru 
je bilo za vse navzoče preda
vanje oziroma popotovanje z 
barvnimi diapozitivi okoli 
sveta, k i ga je imel Zdravko 
Kragelj ml . Videli smo zelo 
uspele posnetke našega Ja
drana, prek Grčije, Senegala, 
Indije, Kitajske, Jakonske, 
ZDA, Panamskega prekopa, 
Gibraltarja do ponovne vrnit
ve v domače vode. 

Za izreden doživljaj tov. 
Zdravku res lepa hvala! Na 
koncu želimo, da se še več 
amaterjev vključi v klub, 
vsem razstavi j alcem in ljubi
teljem lepe fotografije pa 
čimveč uspehov in dobre lu
či! 

S M 

Kajža pri Dolencu... 
(nadalj. z 12. strani) 
S L O V E N S K A A K A D E M I J A 

ZNANOSTI I N UMETNOSTI 
— akademika prof. dr. France 
K O B L A R in prof. dr. France 
ŠTELE -

DRUŠTVO S L O V E N S K I H 
P I S A T E L J E V — akademik 
France B E V K ; 

S L O V E N S K I ETNOGRAF
S K I M U Z E J — dr. Boris K U 
HAR, dipl. inž. Marjan LABO
DA in kustos Fanči ŠARF; 

ZAVOD ZA SPOMENIŠKO 
VARSTVO K R A N J — ravna
teljica Olga ZUPAN in dipl. 
inž. Peter FISTER; 

G O R E N J S K I M U Z E J Kranj 
— ravnatelj Cena AVGUŠTIN 
in kustos Anka N O V A K ; 

Janez BOGATAJ — študent 
etnologije, pranečak pisatelja 
Finžgarja. 

Posamezna dela so izvajali: 
tesarski mojster Ivan CA

PUDER — Jesenice, 
zidarski mojster Alojz 

P R E T N A R — Zasip pri Bledu, 
električna inštalacija Elek-

tro Kranj — distribucijska 
enota Žirovnica, 

vodovodna inštalacija Vodo
vod Jesenice, 

obloga sanitarij in tlaki Ci 
ril Bibianko, Hrušica, 

manjša mizarska dela Er-
nest O B E R M A J E R — Žirovni
ca, 

vitrine v galeriji Franc 
ŽMUC — pasarstvo Ljublja
na — Vižmarje, 

restavratorska in prepara-
torska dela Gorenjski muzej 
Kranj. 

Ves čas sta skrbno bedela 
nad hišo in tudi mnogo po
magala bivši lastnik Finžgar-
jeve domačije Jože K N A F E L J 
in njegova žena Slavka. 

S tem, ko odbor izroča 
Finžgarjevo domačijo javne
mu namenu, pa njegovo delo 
še ni opravljeno. V pomladan
skih mesecih mora odbor 
opraviti še manjša dela pr i 
urejanju okolice, kot posa
mezne izpopolnitve znotraj 
hiše. Za to bodo odboru po
trebna še finančna sredstva, 
kakor tudi za povrnitev 50.000 
N din brezobrestnega posoji
la, k i ga je odbor najel, da je 
akcija kar najbolj nemoteno 
tekla. Zato je akcija za zbira
nje denarja še vedno aktual-
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Slikarji iz treh železarn razstavljajo 
Koordinacijski odbor sindikata ZP Slovenske žele

zarne in likovna sekcija DOLIK pri DPD Svoboda Tone 
Čufar Jesenice ; prirejata v dneh od 6. do 17. februarja 
v mali dvorani Delavskega doma na Jesenicah K O L E K 
TIVNO S L I K A R S K O RAZSTAVO S L I K A R J E V IZ 
R A V E N , ŠTOR I N J E S E N I C . 

Razstava, k i jo bodo odprli jutri 6. februarja ob 
18. uri s kratkim koncertom pevskega zbora J E K L A R , 
bo odprta vsak dan od 9. do 12. in od 14. do 19. ure. 



Za umetnostno galerijo in knjižnico čimprej 
zagotoviti prostor v Delavskem domu 

V soboto, 30. januarja je bil v delavskem domu na Javorniku 
občni zbor Svobode Javornik. Poleg članov društva so bili 
prisotni tudi predstavniki društev in organizacij Javornika 
in Koroške Bale, pihalnega orkestra Jeseniških železarjev, 
pevskega zbora Jesenice in DPD Svoboda Trbovlje II. 

X I V . s v e t o v n o sankaško 
p r v e n s t v o F l L 1971 

Poročilo za preteklo man
datno dobo je prebral pred
sednik Ivan Tušar in opozoril 
na to, da je bilo delo usmer
jeno bolj k reševanju proble
mov, s katerimi se srečujejo 
v dramskem odseku. Proble
mi v dramskem odseku nasta
jajo predvsem zaradi pogoste 
menjave članov, saj se j ih je 
precej preselilo v druge kra
je. Člani odseka so veliko tru
da vložili za ureditev novega 
odra v delavskem domu, 
kljub temu pa so v pretekli 
mandatni dobi imeli 28 različ
nih prireditev oziroma pred
stav. V pretekli sezoni so 
uprizorili Finžgarjevo ljudsko 
igro Razvalina življenja, pred 
kratkim pa mladinsko igro 
Franceta Bevka Tonček, kate
ro so poleg odraslih gledali 
tudi učenci osnovnih šol Ko
roška Bela in Tone Čufar z 
Jesenic. V bližnji prihodnosti 
nameravajo igro Tonček upri
zoriti tudi za učence treh os
novnih šol in za odrasle gle
dalce v Trbovljah. Režiser Ja
nez Kejžar pa že pripravlja 
novo odrsko delo Dnevi naše 
sreče, k i naj bi jo uprizorili 
še v tej sezoni. 

Predsednik Ivan Tušar je v 
svojem poročilu ugodno oce
ni l delo pionirske folklorne 
skupine, k i jo že dolgo vrsto 
let vodi Marija Male j . Pred
stavila se je na festivalu v 
Murski Soboti, v festivalni 
dvorani na Bledu, na doma
čem odru m drugod. Šahov
ski odsek še vedno deluje v 
domu upokojencev na Javor-
niiku in organizira stalna ter 
občasna tekmovanja z drugi
mi njemu enakimi skupinami. 

Na občnem zboru so ugoto
vi l i , da je dejavnost v zadnjih 
mesecih na Javorniku bolj ži
vahna. K temu so pripogli 
kvalitetni koncerti, k i j ih je 
organizirala ZKPO občine Je

senice in osnovna skupnost 
glasbene mladine. Poleg njih 
je tudi gostovala baletna šola 
iz Kranja s praljičnim bale
tom »Začarani ptič«. Mestno 
gledališče ljubljansko je go
stovalo s komedijo »Gospod 
Evstahij iz Šiške«, gledališčni-
k i z Jesenic pa so se predsta
vi l i s komedijo »Piknik«. Ku l 
turno umetniški klub Tone 
Čufar je organiziral v poča
stitev 65-letnice rojstva Tone
ta Čufar j a literarno-glasbeni 
večer, organizatorji, k i so pri
pravili proslavo 25-letnice 
Gradisa, pa so predvajali oz-
kometražni barvni film in 
obenem dokazali, da so na 
javorniku dani vsi pogoji za 
organiziranje filmskih veče
rov. 

Ob koncu občnega zbora je 
delovni predsednik Jaka Sve
tina predlagal udeležencem 
občnega zbora, da povedo 
svoje mnenje o sklepu dose
danjega upravnega odbora, v 
katerem so predlagali ZKPO 
občine Jesenice ureditev pro
storov za umetnostno galerijo 
in knjižnico. Občni zbor je 
predlog potrdil in so tako 
odveč vse druge možne va
riante, da bi še nedograjene 
prostore del. doma namenili 
za gostinske cz. turistične na
mene. Udeleženci občnega 
zbora so bi l i enotnega mne
nja, da je družba namenila 
finančna sredstva za kulturno 
prosvetne namene in j ih je 
zato treba v ta namen tudi 
usposobiti. 

Op. p.: Z dograditvijo pro
storov, namenjenih knjižnici 
in umetnostni galeriji, ne bi 
smeli odlašati, pač pa prek 
novoustanovljene kulturne 
skupnosti zbrati potrebna 
sredstva, tako da bi umetno
stna galerija bila odprta leta 
1972, ko bo javorniška Svobo
da praznovala 50-letnico ob
stoja in delovanja. 

25 let smučanja 
v Gornjesavski dolini 

V januarju je izšel iz tiska 
ličen prospekt, k i ga je ob 
25-letnici smučanja v Gornje
savski dolini izdalo Smučar
sko društvo Jesenice. Knjižni
ca bo tudi v vsebinskem po
gledu izredno zanimiva za vse 
ljubitelje športa, še posebno 
pa smučanja. 

V publikaciji predstavljajo 
svoje društvo s sedanjim 
upravnim odborom in tri 
umrle športnike, po katerih 
so v občini spominska tekmo
vanja — Joškota Janša — 
Janšev memorial, Janeza Ro
žiča — Rožičev memorial in 
Janeza Polda — Poldov me
morial. V nadaljevanju ob
javljajo razvoj državnih re
kordov jugoslovanskih skaka-
čev od leta 1921 dalje, osvo
jena republiška in državna 
prvenstva po članih klubov 
Gornjesavske doline od osvo
boditve dalje ter nekaj po
membnih letnic v razvoju 

smučanja do leta 1941. Zelo 
zanimivi pa so tudi prispev
k i avtorjev Ciri la Pračka — 
Začetki in zgodnji razvoj 
tekmovalnega alpskega smu
čanja na Gorenjskem, prof. 
Janeza Šmitka — Pomen alp
skega smučanja v Gornjesav
ski dolini, Janeza Jenka — 
Skrb za rekreacijo v Železar
ni, prof. Joža Oblaka — Člo
vek in rekreacija in Uroša 
Zupančiča — Neizkoriščeno 
bogastvo v Dolini, slovenski 
Sibir i j i . Knjižica je tudi ilu
strirana s številnimi slikami. 

Prav gotovo je prospekt 
tudi v pogledu nadaljnje 
afirmacije smučanja v našem 
koncu in v propagandnem 
pogledu lepo dopolnilo priza
devanj Smučarskega društva 
Jesenice za nadaljnji množič
ni in kakovostni razvoj smu
čanja v Gornjesavski dolini. 
Knjižico oziroma prospekt 
lahko kupite za 3,00 N din 
v trafikah na Jesenicah. 

V idilični južnotirolski vasici Olang-Valdaora je bilo 30. in 
31. januarja XIV. svetovno sankaško prvenstvo, ki se ga je 
udeležilo 131 sankačev iz 15 držav. Med njimi je bilo tudi pet 
predstavnikov Jugoslavije. 

Umetna sankaška proga v 
Olangu spada med srednje 
težke proge. Dolga je 1032 m, 
z višinsko razliko 110 m in 
10,65 % padcem. Skupno ima 
16 ovinkov, od tega en labi
rint, t r i »S« ovinke in ciljni 
ovinek v obliki lasne igle. 
Ovinki imajo zelo majhne ra-
diuse (približno 9 m), tako da 
v njih naraste tekmovalčeva 
teža zaradi hitrosti tudi do 
štirikrat . Medtem ko moški 
startajo na vrhu, je start za 
ženske in dvosede med dru
gim in tretjim »S« ovinkom, 
dolžina proge je zanje 776 m, 
z višinsko razliko 76 m in 
padcem 9,80 %. 

Trening bi se po programu 
moral začeti že v soboto, 23. 
januarja. Vendar je bila pro
ga zaradi slabega vremena 
premehka. Sistematični tre
ning se je tako začel šele dva 
dni pozneje in sicer 25. ja
nuarja zvečer s sredine pro
ge. Že po nekaj vožnjah pa so 
morali zaradi padcev v tret
jem »S« progo skrajšati . Za 
tem je bilo sicer še nekaj 
padcev, k sreči pa se ni nobe
den končal s težjimi poškod
bami. Čez noč so iz varnost
nih razlogov popravili in iz
boljšali klotoide (vstope in 
izstope) nekaterih ovinkov. 
To pa seveda ni bilo všeč ita
lijanski ekipi, k i je bila proge 
že navajena, saj jo je vsak 
tekmovalec prevozil že več 
kot št ir idesetkrat . Vodstvo 
tekmovanja pa je seveda mo
ralo poskrbeti predvsem za 
varnost tekmovalcev. Trenin
gi so se nadaljevali še v to
rek, sredo, četrtek in petek, 
vsak dan pa so tekmovalci 
prevozili progo trikrat. Naši 
tekmovalci Maks Klinar, Jože 
Divjak in Janez Hrovat iz Je
senic ter Štefan Zupan in 
Marjan Lombar iz Begunj, so 
iz teka v tek vozili bolje, na
to pa so obstali pri časih 
okrog 52 sekund. 

Tekmovanje se je pričelo v 
soboto, 30 januarja dopoldne 
s prvim tekom enosedov, na
daljevalo pa popoldan z dru
gim in zvečer s tretjim te
kom. V nedeljo, 31. januarja 
je b i l dopoldne na sporedu 
še četrt i tek enosedov, popol
dne pa oba teka dvosedov. Za 
tekmovanje je bilo prijavlje
nih 30 žensk in 83 moških, 
medtem ko je 18 moških za
radi poškodb odstopilo že na 
treningu. 

Pr i ženskah se je boj za pr
vo mesto odvijal predvsem 
med Lechnerjevo (Italija), 
Demleitnerjevo (ZRN) in Pie-
cho (Poljska). Po treh tekih 
je vodila domačinka Lechner-
jeva, v zadnjem teku pa je 
bila Demleitnerjeva hitrejša 
od nje za 13 <-f-'' " " •'- y"*e. 
Prva je bila tako Elisabeth 
Demleitner (ZRN) s skupnim 
časom v štirih tekih 159,29, 
druga je bila Er ika Lechner 
(Italija) s časom 159,41, tretja 
pa Barbara Piecha (Poljska) 
s časom 159,99. 

Pr i moških so bil i favoriti 
Feistmantl in Schmid (Avstri
ja), Nagenrauft (ZRN) in 
Brunner, Lechner ter Atzwan-
ger (Italija). Feistmantl je bi l 
po prvem teku zaradi napake 
v zadnjem »S« ovinku šele 
deseti, vodil pa je Nagenrauft, 
k i je s časom 46,76 postavil 
rekord proge. Že v drugem 
teku se je na prvo mesto pre
bi l Kar l Brunner (Italija), k i 
je postal svetovni prvak za 
leto 1971 s skupnim časom 
190,27, drugi je b i l Leonhard 
Nagenrauft (ZRN) s časom 
190,37, na tretje mesto pa se 
je prebil Josef Feistmantl 
(Avstrija) s skupnim časom 
190,60. Zaradi napake v prvem 
teku je b i l Peistmantl ob na
slov svetovnega prvaka. 

V skupini so tekmovali tudi 
naši. Po dveh tekih je bil 
najboljši Maks Klinar. V so
boto zvečer pred tretjim te
kom pa mu je ob izstopu iz 
kombija spodrsnilo in si je 
v gležnju zlomil nogo. Ta ne
zgoda pa se je seveda odrazi
la tudi na uspehu naše ekipe. 
Po končanih štirih tekih je bil 
v naši ekipi najboljši Jože 
Divjak član SaK Jesenice, za
poslen v martinarni. Zasedel 
je 67 mesto s skupnim časom 
208,80. Za njim so bi l i vsi 
Angleži, en Amerikanec in 
trije naši. Na 70. mestu je bi l 
Štefan Zupan član SaK Begu
nje s skupnim časom 213,79, 
na 71. mestu je b i l Marjan 
Lombar prav tako član SaK 
Begunje s skupnim časom 
215,22 in kot zadnji od naših 
na 73. mestu s skupnim ča
som 235,95 Janez Hrovat član 
SaK Jesenice, k i je obenem 
tudi zvezni trener. 

V tekmovanju dvosedov je 
prvo mesto zasedel dvosed 
Hildgartner — Plaikner (Ita
lija) s skupnim časom v dveh 
tekih 82,29, druga sta bila 
Schmid — Walch (Avstrija) 
s časom 82,67, tretja pa Hörn
lein — Bredow (NDR) s ča
som 82,74. Naši v tej discipli
ni niso nastopili, ker nimajo 
posebnih sank za to zvrst. 

Skupno je tekmovanje za
ključilo 29 žensk, 74 moških 
in 23 dvosedov. Ostali pa so 
odstopili oziroma so bil i di
skvalificirani. 

In še beseda dve o (ne) 
uspehu naših tekmovalcev. 
Sankaško tekmovanje na 
umetni progi ni tisto običajno 

»dričanje«, ko se samo vsedeš 
na sanke in se pelješ po 
klancu navzdol. Ne, za to so 
potrebne temeljite kondicij-
ske priprave čez vse leto, 
oprema, k i stane za enega 
tekmovalca približno 5000 di
narjev ter vsako leto večkrat
na udeležba na najrazličnej
ših tekmovanjih. Tekmovalec 
pa mora imeti tudi precej po
guma, saj so poprečne hitro
sti na umetnih progah okrog 
85 km/h, na nekaterih delih 
proge pa je maksimalna hi
trost tudi do 130 km na uro. 
Tekmovalec mora pri taki hi
trosti krmariti skozi najraz
ličnejše ovinke, od labirinta 
»S« ali dvojnega »S«, lasnice, 
kjer se smer proge obrne za 
180°, težnost pa naraste tudi 
do 4,5-krat, pri tem pa se že 
za nekaj decimetrov prezgo
den vstop v ovinek maščuje z 
nekaj desetink sekunde slab
šim časom (10 do 15 mest 
slabši rezultat, saj je v eni 
sekundi tudi po 20 tekmoval
cev), velikokrat pa tudi s tež
kim padcem. 

Prejšnja leta so nekatere re
prezentance imele podobno 
opremo kot naša. Letos pa 
smo v opremi mnogo bolj za
ostajali, saj so ostale repre
zentance imele po kvaliteti ze
lo izenačeno opremo. V prvi 
vrsti so to sanke, saj so naši 
tekmovali z istimi sankami, s 
katerimi tekmujejo na narav
nih progah. Bistvena razlika 
med obema vrstama sank je 
v kotu drsnih ploskev na led, 
k i je pri sankah za naravne 
proge približno 70° pr i san
kah za umetne proge pa 50». 
Zaradi tega sanke za naravne 
proge zaradi višinskih radiu-
sev na umetnih progah v 
ovinku zavirajo. Že samo s 
primernimi sankami bi se ča
si naših za okrog 50 % izbolj
šali. 

Drug problem so seveda 
treningi in tekmovanja na 
umetnih progah. Naši tekmo
valci gredo v najboljšem pri
meru enkrat na leto na umet
ne proge — to je samo na 
svetovno prvenstvo. Enote
denski trening štirinajst dni 
pred SP in pa udeležba na eni 
ali dveh tekmah b i izboljšali 
rezultate naših za nadaljnjih 
25 %. Ostalih 25 % pa pomeni 
osebna oprema (npr. tesno 
oprijeti kombinezoni) ogreva
nje drsnih ploskev do dovo
ljene temperature, rutina tek
movalcev in drugo. 

Za vse to pa seveda ni do
volj le srce. 

Vse za povečanje števila članov 
AMD Jesenice, v okviru ka

terega deluje avtomoto šola, 
ima pet obnovljenih avtomo
bilov, k i omogočajo nemoteno 
poučevanje praktične vožnje. 
Za svoje člane pa ima AMD 
Jesenice tudi lastno delavni
co, k i postaja vse modernej
ša. Opremljena je žc s paro-
vodom, toplovodom, kisikom, 
acetilenom in kompromiranim 

zrakom. V kratkem bodo po
kr i l i ploščad za pranje avto
mobilov, da bo tudi pranje 
voz čim udobnejše. AMD Je
senice se vsestransko trudi, 
da bi nudilo svojim članom 
čimveč ugodnosti k i so jih 
deležni poleg storitev, k i j ih 
nudi A M Z J . Toliko skrb nudi 
AMD Jesenice voznikom mo
tornih vozil z željo, da bi se 
čimpreje vključili v društvo. 
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K i n o R A D I O 

6. in 7. februarja amer. 
barvni f i lm DESPERADOSI 
v režiji Henryja Lavina, v 
glavni vlogi Vihs Edwards, ob 
17. in 19. ur i . 

8. februarja angl. ital. barv
ni film ŠTIRJE KOMANDO-
SI ZA NORVEŠKO, v režiji 
Maurizia Lucidija, v glavni 
vlogi Henry Silva, ob 17. in 
19. m i . 

9. in 10. februarja šp. ital. 
barvni f i lm ŠTIRJE DOLAR
JI ZA MAŠČEVANJE, v reži
j i Alfonsa Balkazarja, v glav
ni vlogi Robert Woods, ob 17. 
in 19. uri . 

'. 1L februarja amer. barvni 
CS film P O J E M P E S E M »DO
M I N I Q U E (POJOČA N U N A ) , 
v režiji Greer Garson, v glav-" 
ni vlogi Ricardo MontalBan, 
Katharene Ross, ob 17. in 19. 
uri . 

12. februarja franc, ital. 
barvni film PRIMI HUDIČA 
ZA R E P , v režiji P. D. Broca, 
v glavni vlogi Maria Schell, 
ob 17. in 19. uri . 

13. februarja nemški barvni 
film H E L G A I N M I H A E L , 
spolno vzgojni fi lm, v reži
j i Ericha F. Benderja, v glav
ni vlogi Ruth Gassmann in 
Felix Franchx, ob 17. in 19. 
uri. 

Kino PLAVŽ 
6. in 7. februarja šp. ital. 

barvni film ŠTIRJE DOLARJI 
Z A MAŠČEVANJE, ob 18. in 
20. ur i . 

8. in 9. februarja amer. 
barvni film DESPERADOSI , 
ob 18. in 20. ur i . 

10. februarja amer. barvni 
CS film P O J E M P E S E M »DO

MINIQUE« (POJOČA NUNA), 
ob 18. in 20. ur i 

11. in 12. februarja angl. 
barvni CS film L I G E J I N 
GROB, ob 18. in 20. ur i . 

13. februarja ital. šp. barv
ni CS film SKRIVNOSTI 
B E N G A L S K E DŽUNGLE, ob 
18. in 20. ur i . 

• 

Kino DOVJE 
6. februarja amer. barvni 

CS film O B R A M B A OBTOŽU
JE. 

7. februarja amer. barvni 
film V E T R O V I J A M A I C E . 

10. februarja amer. barvni 
film DESPERADOSI . 

13. februarja angl. barvni 
CS film L I G E J I N GROB. 

Kino KRANJSKA GORA 
6. februarja angl. barvni 

CS film D A R L I N G V N E PRI
L I K I . 

7. februarja angl. barvni 
CS film L I G E J I N GROB. 

11. februarja šp. ital. barv
ni film ŠTIRJE DOLARJI ZA 
MAŠČEVANJE. 

13. februarja amer. barvni 
film DESPERADOSI. 

Kino JAVORNIK — DE
LAVSKI DOM 
6. februarja amer. barvni 

film V E T R O V I JAMAICE, ob 
19. ur i . 

7. februarja angl. barvni CS 
film D A R L I N G V NEPRILI -
K I , ob 17. uri , ob 19: u r i 
D N E V N I K ŽENE V B E L E M . 

10. februarja angl. barvni 
CS f i lm L I G E J I N GROB, ob 
19. uri . 

13. februarja šp. ital. barv
ni fi lm ŠTIRJE DOLARJI ZA 
MAŠČEVANJE, ob 19. ur i . 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru in 

vsem sodelavcem modelne 
mizarne ter sive in jeklo l i 
varne se najprišrčneje zahva
ljujem za dragocena darila, 
k i sem j i h prejel ob moji 
upokojitvi. Vsem skupaj 
iskrena hvala, obenem pa ko
lektivu želim veliko delovnih 
uspehov. 

Rudi Rebolj 

Z A H V A L A 
Upokojenci obrata valjarne 

profilov Javornik I se ob od
hodu v pokoj, zbrani na po
slovilnem večeru, organizator
jema tega srečanja sindikal
nemu odboru in obratovodstvu 
iskreno zahvaljujemo. Poseb
no zahvalo smo dolžni tov. 
Črvu in Zupanu za poslovilne 
besede. Upokojenci želimo, da 
b i se še kdaj zbrali v tako 
lepem številu, kolektivu pa 
želimo še mnogo delovnih 
uspehov pr i nadaljnjem delu! 

Upokojenci 

OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOV V O R A N C 

razpisuje prosto delovno mesto 
UČITELJA RAZREDNEGA POUKA 
za določen čas od 20. februarja do 13. maja 1971 

Razpis velja do zasedbe delovnega mesta. Pogoji: učitelj 
s srednjo ali višjo izobrazbo. Predloge pošljite na osn. 
šolo Prežihov Voranc Jesenice. 

V A B I L O 
Občinsko društvo inženirjev in tehnikov Jesenice 

obvešča člane vseh strokovnih društev DIT, da bo v 
sredo, 10. februarja ob IS. ur i v zgornjih prostorih 
Kazine strokovno predavanje z naslovom 

MEHANIKA VESOLJSKIH POLETOV 
Predava dipl. inž. Jakob Soklič. 

Vabljeni! 

ZAHVALA HOKEJISTOV 
Hokejski klub Jesenice se ob osvojitvi petnajstega 

zaporednega naslova državnega prvaka Jugoslavije in 
ob osvojitvi jugoslovanskega pokala za leto 1970, zahva
ljuje vsem, k i so poslali čestitke in pozdrave. 

O B V E S T I L O 
Obrtno podjetje za vzdrževanje hiš, stekla in komu

nalnih dejavnosti, išče steklarja, k i bi bi l sposoben 
voditi delavnico stekla. Ponudbe pošljite na obrtno 
podjetje za vzdrževanje hiš, stekla in komunalnih de
javnosti, Mencingerjeva 1. 

Z a veliko n a g r a d o L a v a n t a l a 

POJEM PESEM »DOMINIQUE«, ameriški glasbeni film, je te 
dni na sporedu T naših kinematografih 

Na II. mednarodnem tek
movanju za veliko nagrado 
Lavantala 30. in 31. januarja 
v Wolfsbergu, Avstrija, je so
delovala tudi ekipa slovenskih 
sankačev, k i jo je sestavljalo 
šest tekmovalcev iz Tržiča in 
trije z Jesenic. Med njimi je 
omeniti Julija Ulčarja z Jese
nic kot reprezentanta za II. 
evropsko prvenstvo v sanka
nju, veterana Milana Česna 
iz Tržiča in Ovsenekovo prav 
tako iz Tržiča. Tekmovanja 
so se udeležili v glavnem vsi 
najboljši sankači avstrijske 
Koroške in Štajerske, med 
njimi tudi evropski prvak 
Stangl; tekmovalci pa so mo
rali opraviti pr i enosedih 3 
teke, pri dvosedih pa 2 teka. 

Med 27 člani, kjer je zmagal 
Helmut Kleinhofer (3:26,3) iz 
St. Sebastiana, je b i l Julij 
Ulčar, Jesenice petnajsti 
(3:40,7), evropski prvak Stangl 
pa je b i l šesti. Naši ostali 
tekmovalci so se uvrstili: 21. 
Vinko Lavtižar, Jesenice 
(3:54,6), 23. Milan Cesen — 
ml. (3:57,1), 24. Janez Bahun, 
(4:03,2), 26. Rudi Teran, 
(4:07,7) — vsi Tržič. 

Pr i mladincih, kjer je zma
gal Josef Unger (3:34,0) iz 
Aflenza, je b i l Jeseničan 
Franci Rihtar dvanajsti 
(4:01,2). 

Med sedmimi članicami je 
zmagala Margot Graf (3:54,0) 
iz Behofha, Ka t i Ovsenek iz 
Tržiča je bila druga (3:55,0), 
Barbka Tišler prav tako iz 
Tržiča pa šesta (4:11,1). 

Toplo je čestitati veteranu 
našega sankaškega športa M i 
lanu Česnu starejšemu, k i je 
b i l v skupini starejših članov 
prvi s časom 3:47,7. Pr i dvo
sedih, kjer je b i l Ulčar brez 
svojega stalnega sovozača 
Štefelina, je s sovozačem 
Rihtarjem zasedel deseto me

sto (2:30,4), dvosed Bahun-
Cesen mL iz Tržiča je b i l tri
najsti (2:36,7), zmagala pa je 
dvojica Kleinhofer-Flacher 
(2:19,0) iz St. Sebastiana. 

Glede na res kvalitetno ude 

ležbo članske vrste je Ulčar-
jeva uvrstitev zadavoljiva, z 
nekoliko boljšo tekmovalno 
opremo pa b i se lahko uvrstil 
med prvo desetorico. 

J. J . 

Najmlajši smučarji 
n a S t a r e m v r h u 

Cicibani in mlajši pionirji 
so se v nedeljo udeležili tek
movanja v veleslalomu na 
Starem vrhu. Tekmovanje, k i 
ga je organiziral S K Trans-
turist, je veljalo za prven
stvo Gorenjske in za katego
rizacijo. Udeležili so se ga 
tudi smučarji iz ostalih klu
bov Slovenije. Tako je na
stopilo skupaj 162 tekmoval
cev iz 24 klubov. 

Cicibani in cicibanke so 
vozili na 800 m dolgi progi z 
250 m višinske razlike in 23 
vratci, mlajši pionirji in pio
nirke pa so vozili na 1100 m 
dolgi progi s 300 m višinske 
razlike in 40 vratci. Na tem 
tekmovanju so prvič merili 

čase z novo napravo Ornega, 
kd' jo je kupilo podjetje 
Transturist. 

Uvrstitev naših smučarjev 
za prvenstvo Gorenjske: 

Cicibanke: 4. Pajnter 
Cicibani: 4. Podlipec, 5. 

Podrekar 
Mlajše pionirke: 1. Caf 
Mlajši pionirji: 3. Gasar, 4. 

Saksicla, 6. š t raus , 7. Terse-
glav. 

Proge so bile dovolj zahtev
ne, tekmovalci pa so poka
zali veliko mero znanja in 
borbenosti. Organizacija tek
movanja je bila dobra, žal 
je dež po končanem tekmo
vanju pokvaril razpoloženje. 

— nc 

V nedeljo 7. 2. 1971 bo na 
Jesenicah na cesti Plavški 
rovt — Žerjavec H . republi
ško prvenstvo pionirjev v 
sankanju s pričetkom ob 9 3 0 
uri . Tekmovalna proga bo 
dolga cca 800 m z višinsko 
razliko 110 m, 14 zavoji in po
prečnim padcem 19 % in jo 
bodo morali tekmovalci pre
voziti dvakrat^ -

Tekmovanje razpisuje San-
kaška zveza Slovenije v iz
vedbi sankaškega kluba SD 
Jesenice ter je posamezno in 
ekipno. Ekipo sestavljajo ta
ko pri pionir j ih kot pri pio
nirkah po trije starejii In 
dva mlajša pionirja ali pio
nirke!.-. 

J . J . 
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Kaj bomo gledali v kinu 

Republiško p r v e n s t v o p i o n i r j e v 



V poslednji tekmi državne
ga hokejskega prvenstva za 
leto 1970/71, k i naj bi bila po
novno derbi, sta se že šestič 
v letošnji sezoni srečala Olim-
pija in Jesenice. 

Tudi tokrat je ostala Olim-
pija praznih rok. Celo več, 
pred domačimi gledalci in 
mnogimi, k i so sedeli pred 
televizijskimi sprejemniki, jo 
je doletelo ducat zadetkov. 
Jeseničani so jih prejeli pet. 
Toliko predvsem zaradi me
njave Kneza z M . Žbontar-
jem, k i je imel precej smole. 

Tekma se je pričela že pred 
uradnim začetkom. Olimpijci 
so zahtevali spremembo sod
niške dvojice Janežič — Če-
bulj, k i je bila sodila prejš
nje srečanje obeh tekmecev. 
Prav škoda,' da tudi omenje
ne tekme, ki je štela za Ju
goslovanski pokal, ni prena
šala televizija. Potem bi vsi 
lahko videli, da sta sicer so
dila z manjšimi napakami, k i 
pa se primerijo vsakemu sod
niku, nista pa oškodovala no
beno od obeh moštev, prav 
gotovo pa ne Olimpije. 

Zato so Jeseničani zagrozi
l i , da bodo prišli v Ljubljano 
z mladinskim moštvom, če 
sodnika ne bosta ostala ista. 
Pritožba Jeseničanov je bila 
spet zavrnjena, kot že toliko 
doslej. Sodnika Hegediš in 
Krisch, k i ju je zahtevala 
Olimpija, pa. sta po zaslugi 
odličnega Hegediša sodila do
bro. 

Vse tc mahinacije "pa Olim-
pij i niso pomagale, da bi se 
prikopala do tako želene zma
ge nad državnimi prvaki. Do
živeli bi lahko celo še večjo 
katastrofo! Omenimo naj sa
mo to, da so Jeseničani do
segli kar tri zadetke z igral
cem manj in se posebno v 
zadnji tretjini, ko so se ho
teli maščevati za zadetke, k i 
j ih je prejel njihov najmlaj
ši, Marjan Žbontar, kot mač
ka z mišjo igrali s svojim 
nasprotnikom. 

Rudi Knez, Marjan Žbon
tar, Viktor Ravnik, Rado Ra-
zinger, Bogo Jan, Janez Pi
pan, Franci Smolej, Albin 
Felc, Viktor Tišler, Gorazd 

Hi t i , Janez Mlakar, Franci 
Žbontar, Silvo Poljanšek, To
maž Košir, Stanko Eržen, 
Milan Jan in njihov trener 
Cir i l Klinar so tako železar
skim Jesenicam priborili pet
najsti zaporedni naslov držav
nih prvakov. Rekord, k i ga 
v zgodovini jugoslovanskega 
športa v moški konkurenci 
še nihče ni dosegel (To so do
slej dosegle le košarkarice 
Crvene zvezde). Jeseničani pa 
imajo celo možnosti, da ta 
rekord še povišajo, če bodo 
le vsi igralci ostali skupaj 
in če bodo dobili boljše po
goje za igro — kar je pokrito 
drsališče. 

V . tem jubilejnem letu so 
Jeseničani v državnem prven
stvu odigraii z ekipami v I. 
skupini dvanajst tekem in 
dvanajstkrat zmagali. Ni t i 
eden od tekmecev ni z nji
mi igral enakovredne vloge. 

S svojimi prvimi uspehi je 
hokej na ledu pričel na Jese
nicah v letu 1953, ko mu je 
uspelo pridobiti pravico sode
lovanja na državnem prven
stvu. To je bilo naše šesto 
državno prvenstvo. Takrat je 
sodelovalo 11 ekip, k i so bile 
razdeljene v tri skupine. V 
Celju je v B skupini »Gregor
čič« z Jesenic zasedel 1. me
sto. Leta 1954. je bil državni 
prvak Partizan iz Beograda, 
Jesenice pa so- se uvrstile na 
do takrat najvišje mesto — 
bil i so drugi v državi. Leto 
dni kasneje se prvenstva niso 
udeležili, 1. 1956. je bi l prvi 
Zagreb, Jesenice pa so bile 
ponovno druge. 

Leta 1957., ko je bilo na 
sporedu deseto državno pr
venstvo, se je pričela zmago
vita pot hokejistov izpod 
Mežaklje. Prvenstvo je bilo v 
Beogradu, po turnirskem si
stemu pa je igralo pet ekip. 
V odločilni tekmi so Jeseni
čani premagali Partizan z 2:6 
in osvojili prvo mesto. 

Takratni vrstni red najbolj
ših petih v državi: 1. Jesenice, 
2. Partizan, 3. Ljubljana, 4. Cr-
vena zvezda — Beograd, 5. 

•Drvodjelac — Varaždin. Vsa 
leta so se menjavale uvrstit
ve posameznih ekip, le eno je 
ves čas ostalo na istem mestu 
— Jesenice. 

H K Kranjska gora je uspel 
v svojem prizadevanju, da b i 
se ponovno dokopal sodelo
vanja v najboljši skupini 
hokejistov v Jugoslaviji. V 
odločilni tekmi z Beogradom 
so Gasar, Krmelj , Razinger, 
Ambrožič, D. šebjanič, Vid
mar, Smagin, Hafner, šker-
jahc, J . šebjanič, Kunšič, Če-
mažar, Endlihar, Jagodic in 
Brun v pravem hipu pokazali 
vse tisto, kar znajo. 

Ker je bilo srečanje za obe 
moštvi odločilnega pomena, 
Beograd je potreboval zmago, 
K r . gora pa eno točko, je bi
lo ves čas veliko nervoze. Vse
kakor pa manj na strani 
Kranjske gore, k i je bila ves 
čas boljša in je tudi povedla. 

Prva tretjina n i prinesla za
detka, čepiav je bilo dovolj 

priložnosti na obeh straneh. 
Kranj skogorci so v drugi 
tretjini dvakrat po vedli, do
mačini pa izenačili na 2:2. V 
zadnjem delu igre so gostje 
vodili že z 2:4, Beograd pa je 
sedem minut pred koncem 
znižal rezultat, toda kaj več 
kot to do konca tekme ni 
mogel storiti. 

Na tej tekmi je kot igralec 
nastopil tudi trener Kranjske 
gore Dušan Brun. Kljub svo
j im 42 letom in da že ne
kaj let ni igral se je dobro 
držal najprej v obrambi na
to pa v napadu in ni prav 
nič zaostajal za svojimi mlaj
šimi varovanci. 

Zadetke za K r . goro so na 
tej tekmi dosegli: Erdl ihar 
Hafner Kunšič in J . Šebja 
nič. Z Felc 

Pred odločilno tekmo v 
Beogradu so deževali telegra
mi z željami in bodrenjem k 
zmagi. Po prihodu na Jeseni
ce pa je novopečene državne 
prvake na železniški postaji 
pričakala množica in- j ih po-' 
nesla na ramenih. Takrat, 
pred petnajstimi leti, so si 
bile Jesenice v vsem enotne. 

Prišla so leta, ko jc bilo 
zaradi neprestanega napredo
vanja v kvaliteti jeseniškega 
moštva že vnaprej znano, kdo 
bo prvak. Šele zadnjih nekaj 
let, ko je veliko Jeseničanov 
prestopilo k ljubljanski Olim-
piji, je prvenstvo postalo za
nimivejše. Toda samo malo 
zanimivejše kajti na koncu 
koncev se vsa ta leta ni niče
sar spremenilo. Jeseničani so 
še vedno najboljši. 

Letošnja lestvica dobro ka-. 
že razmerje sil: 

1. Jesenice — 24 točk, razr 
lika v zadetkih: 109:25 

2. Olimpija — 14 točk, raz
lika v zadetkih: 96:59 

3. Medveščak — 7 točk, 
razlika v zadetkih: 50:76 

4. Slavija — 3 točke, razlika 
v zadetkih: 26:121 

Tudi te dni prihajajo na Je
senice številne čestitke z vse 
Gorenjske in tudi iz drugih 
krajev Slovenije. Vse to 
kaže, koliko pristašev ima 
klub, k i ves čas samosvoje 
hodi po pošteni poti, k i je ves 
čas sam vzgajal svoje igral
ce in j ih ni jemal od drugih, 
temveč vedno le mora dajati. 

V imenu bralcev Železarja 
j im čestitamo tudi mi in j im 
želimo, da bi v novi sezoni 
dobili streho nad glavo in da 
bi nad to streho zasijala tudi 
šestnajsta zvezdica. 

. Zaradi izbire ekipe, k i bo 
7. februarja sodelovala na II. 
republiškem, prvenstvu pio
nirjev in pionirk na Jeseni
cah, je bilo v petek, 29. janu
arja popoldan na cesti Plav-
ški rovt -— -Žerjavec občin
sko prvenstvo pionirjev in 
pionirk občine Jesenice v san
kanju. Udeležilo se ga je 62 
tekmovalcev, od tega 15 st. 
pionirk in 10 ml. pionirk, ter 
18 st. pionirjev in 19 ml. pio
nirjev osemletk Prežihov. Vo-
ranc- in Tone Čufar z Jesenic 
ter osemletk iz Koroške Be
le, Žirovnice, Mojstrane in 
Kranjske gore, vsi tekmoval
ci — pionirji in pionirke pa 
so morali 800 m dolgo progo 
z višinsko razliko okoli 110 m, 
s 14 zavoji in poprečnim pad
cem 19 % prevoziti dvakrat. 
Prvenstvo je organizirala ob-, 
činska zveza društva prijate
ljev mladine Jesenice, izvedel 
pa sankaški klub SD Jese
nice. 

Tekmovanje, k i se je pri
čelo v popoldanskih urah, je 
ob koncu nekoliko motil na
stopajoči mrak, vendar to ni 
zmanjšalo borbenega razpo
loženja pionirjev, predvsem 
mlajših, k i so bil i na vrsti 
zadnji. Za dobro počutje ude
ležencev tega prvenstva pa 
je poskrbela tudi občinska 
zveza DPM, ki je vsakemu 
tekmovalcu po končanem 
tekmovanju nudila topel čaj 
in izdatno malico. 

Med posamezniki so bil i 

T o j e m o t i v z l a n s k o l e t n e g a t e k m o v a n j a z a t r o f e j o » S v i n j s k a 
g l a v a « v Č r n e m v r h u . P r a v g o t o v o t u d i l e t o s n e b o m a n j k a l o 
o r i g i n a l n i h i n a k t u a l n i h m a s k . 
O r g a n i z a t o r j i s e n a l e t o š n j o p r i r e d i t e v š e p o s e b n o p r i p r a v 
l j a j o , sa j b o p e t a p o v r s t i . P o l e g t e k m o v a l c e v v m a s k a h b o d o 
z a z a b a v o p o s k r b e l i F r a n c i K o š i r , T o n e F o r n e z z i - T o f , B o j a n 
Č e b u l j i n p a g o d b a n a p i h a l a s H r u š i c e . 
P r i d i t e t u d i v i t o n e d e l j o 7. f e b r u a r j a o b 11. u r i v č r n i v r h , 
k j e r s e b o s t e p r i j e t n o z a b a v a l i . 

najboljši tekmovalci osem
letke iz Mojstrane, k i so 
osvojili prvo mesto pri sta
rejših (Marjan Jamar) i n : 

mlajših pionirjih (Jože Ram--
pre) ter drugo mesto pri sta
rejših in mlajših pionirkah.' 

Ker vsako ekipo za repub
liško prvenstvo pionirjev v -
sankanju sestavlja po 5 pio
nirjev, od tega 3 starejši in ' 
2 mlajša ter po 5 pionirk, od ' 
tega 3 starejše in 2 mlajši" 
pionirki, so si na podlagi do
seženih rezultatov na tem 
občinskem prvenstvu prido
bi l ; pravico sodelovanja v J 

ekipi občine Jesenice na II . 
republiškem prvenstvu v san
kanju naslednji pionirji in 
pionirke: 

EKIPA PIONIRJEV: 
st. pionirji: 1. Marjan 

mar, Mojstrana, 2. Miha ¿-3-
ternel, Mojstrana, 3. Zvone 
Klinar, Prežihov Voranc, Je
senice; 

m l . pionirji: 1. Jože Ram-
pre, Mojstrana, 2. Silvo Re-
kar, Prežihov Voranc, Jese
nice. 

EKIPA PIONIRK: 
.st. pionirke: 1. Nevenka 

Razinger, Tone Čufar, Jese
nice, 2. Zinka Smolej, Moj
strana, 3. Danica Cop, Koro
ška Bela; 

m l . pionirke: 1. Francka 
Pole, Prežihov Voranc, Jese
nice, 2. Barbka Klinar, Moj
strana. 

REZULTATI: 

St. pionirke: 1. Nevenka 
Razinger, T. č . Jesenice, 
2:55,3; 2. Zinka Smolej, Moj
strana, 3:00,0; 3. Danica čop , 
Kor. Bela, 3:04,5; 4. Marjeta 
Terseglav, Kor . Bela, 3:04,9; 
5. Cvetka Polda, Mojstrana, 
3:063. 

M l . pionirke: 1. Francka 
Pole, P. V . Jesenice, 3:17,8; 2. 
Barbka Klinar, Mojstrana, 
3:25,3; 3. Marica Brane, P. V 
Jesenice, 3:28,4; 4. Andreja 
Noč, Kor. Bela, 3:30,1; 5. 
Zdenka Pšenica, Mojstrana, 
3:21,1. 

St. pionirji: 1. Marjan Ja
mar, Mojstrana, 2:43,4; 2. M i 
ha Peternel, Mojstrana, 2,46,1; 
3. Zvone Klinar, P. V. Jese
nice, 2:54,2; 4. Drago Bohmc> 
Kor. Bela, 2:56,4; 5. Bogdan 
Čufar, Kor. Bela, 2:59,4. 

M l . pionirji: 1. Jože Ram-
pre, Mojstrana, 3:06,0; 2. Si l 
vo Rekar, P. V . Jesenice, 
3:07,7; 3. Bojan Birk, Kor . 
Bela, 3:13,1; 4. Štefan Klinar, 
P. V . Jesenice, 3:14,6; 5. Dar
ko Fabčič, P. V . Jesenice, 
3:17,6. 

Mladim tekmovalcem lahko 
samo zaželimo mnogo sreče 
in športnega uspeha na II. 
republiškem prvenstvu prav 
tako na Jesenicah. J . J . 

Občinsko prvenstvo 
pionirjev v sankanju 

Kr. gora i z p l a v a l a 

Nepremagljivi za Olimpijo 


