
Ž E L E Z f l B 
Seja konference ZKS železarne 

Za stabilno in dolgoročno 
gospodarsko politiko 

Leto XIII . Številka 6 
Jesenice, dne 12. februarja 1971 

2 E L E Z A R — GLASILO DELOVNEGA 
KOLEKTIVA ŽELEZARNE J E S E N I C E 
— Ureja redakcijski odbor — Glavni In odgovorni 
urednik Joža Vari — Rokopisov In fotografij ne 
vračamo — Naslov: Uredništva »Železarja«. zdru
ženo podjetje SLOVENSKE ŽELEZARNE Ljub
ljana — železarna Jesenice. Telefon Int. uredništvo 
483, administracija 484 — Tisk ČF »Gorenjski tisk« 

V današnji številki v celoti objavljamo referat, k i ga je imel 
na seji konference Z K Železarne, dne 11. II. inž. Tone Vari , 
medtem ko bomo podrobno o seji poročali v prihodnji številki. 

Vlivanje jekla v kokile v elektrojeklarni 

Na prvi seji 12. 864 N din 

nagrad m odškodnin novaforjem 
Na prvi letošnji seji odbora za novatorstvo in racionalizacijo 
pri delavskem svetu je predsednik odbora inž, Janez Faletič 
jasno nakazal nujnost, da se morajo komisije za inovacijsko 
dejavnost pri svetih DE, skupaj z asistenti in obratovodji bolj 
prizadevati za poživitev novatorstva in racionalizacije. 

Neugodna je namreč ugo-̂  
fovitev, ki se vleče že vsa le
ta* v tej- aktivnosti kot rdeča 
nit, da avtorji tehničnih iz-
boljšav-^ne dobivajo zadostne 
moralne, materialne in tudi 
strokovno-tehniene pomoči od 
pristojnih in odgovornih pri 
uresničevanju novatorske ide
je, urejanju dokumentacije in 

Upravičenci, k i že prejema
jo dodatek, vlože zahtevek na 
obrazcu »Izjava v zvezi z 
ugotavljanjem upravičenosti 
do otroškega dodatka za le
to 1971.« Isto velja za upra
vičence, k i j im je bila v le
tu 1969 in 1970 pravica do do
datka odrečena, pa so mne
nja, da j im gre pravica do 
dodatka v letu 1971. Upravin-

končne izvedbe ter objektiv
ne ocene in stimulativne na
graditve. To je neprijetna 
ugotovitev, k i hromi in zavi
ra^ večjo, razsežnost novator
ske aktivnosti v naši železar
ski delovni skupnosti. Avtorji 
tehničnih izboljšav se izgovar
jajo in sklicujejo ha 14. člen 
pravilnika o izumih, tehničnih 

čenči, k i prvič uveljavljajo 
pravico do otroškega dodat
ka, vlagajo zahtevek na »Pri-
glasnici za otroški dodatek« 
vsakokrat, ko pridobijo pra
vico. 

Zakon o določitvi premo
ženjskega cenzusa, kot pogo
ja za pravico do otroškega 
dodatka in višine otroškega 

(Nadalj. na 2. str.) 

V času, ko so vsi napori ZK 
in drugih politično samo
upravnih organov usmerjeni 
k oblikovanju stabilnega in 
dolgoročnega ekonomskega si
stema, k odpravljanju vrste 
deformacij osnovnih reform-
skih načel in drugo, je prav, 
da se tudi komunisti naše to
varne dogovorimo o osnovnih 
izhodiščih naših prizadevanj 
za stabilno in dolgoročno go
spodarsko politiko. 

Za lažje razumevanje rela
tivno težkega gospodarskega 
položaja v katerem smo se 
znašli, je prav in potrebno, 
da v izogib bodočim deforma-

izboljšavah in koristnih pred
logih, ki ga je sprejel DSŽ na 
13. seji 29. 3. 1969, kjer je 
jasno zapisano: »Vse strokov
ne službe so dolžne pomagati 
avtorju, da se predlog izvede 
in dokumentira tako kot je 
to potrebno.« 

Slabo vpliva na r>oživitev 
novatorske dejavnosti v obra
tih naše Železarne tudi pre
več birokratsko, administra
tivno zbiranje podatkov o ko
ristih in prihrankih, k i izvira
jo iz tehnične izboljšave. Ze
lena zavist je na žalost še 
vedno neobjektivno merilo 
pri objektivni oesni izboljša
ve in stimulativni nagraditvi 
prizadevnega in uspešnega av
torja. Za izrazom »službena 
dolžnost« se pri oceni predlo
ga in nagraditvi avtorja skri
va mnogo tistega, kar zavira 
in hromi delovni in ustvar
jalni nolet novatorjev in ra-
cionalizatorjev. Vse te slabo
sti in pomanjkljivosti mora
mo z združenimi močmi in 
prizadevanjem vseh pristoj
nih in odgovornih čimprej od
straniti, če hočerp^ Premosti
t i vse te težave in slabosti, k i 
tarejo našo gospodarsko or
ganizacijo. 

Vse pristojne in odgovorne 
službe v Železarni z upravo 
podjetja in organi samo
upravljanja na čelu bodo sto
r i l i vse, da se bo inovacijska 
aktivnost na vseh ravneh v 
Železarni še povečala. Pristoj
ni in odgovorni šef? DE, ob-
ratdvodje s proizve 'nimi in 

(Nadaljevanje na 2. str.) 

cijam osvetlimo nekatera pro
tislovja preteklosti, k i so po 
našem trdnem prepričanju 
prispevala k inflacijski politi
k i , ustvarjala nerazumljive so
cialne razlike ipd., k i so 
močno vplivala na napete 
konflikte situacije v delovnih 
organizacijah. 

Mesto črne 
metalurgije in 
politika do nje 

Črna metalurgija, kot iz
razita infrastrukturna gospo
darska veja, kapitalno sicer 
intenzivna in z relativno po
časnejšim obračanjem sred
stev tvori osnovni potencial 
industrijskega razvoja. Kot 
taka ima povsod v svetu po
seben položaj (zaščiten — ne 
priviligiran!) s tem, da ima 
na eni strani večino cen svo
jih izdelkov pod kontrolo, na 
drugi strani pa ima poseben 
režim glede razširjene repro
dukcije, zaščite in ostalih 
kompenzacijskih oblik. Skrat
ka njen razvoj je grajen na 
določeno gospodarsko stabil
nost in dolgoročnost. Naše 

železarne (še prav posebno pa 
železarna Jesenice) so bile 
vsa povojna leta nizko aku
mulativne, predvsem zaradi 
neustreznega odnosa med ce
nami vložnih surovin in ma
teriala ter cenami izdelkov 
črne metalurgije. Plafonirane 
cene proizvodov črne metalur
gije in postopno sproščanje 
cen surovinam in storitvam, 
so povzročale vedno večji raz
korak cen, kar je povzročilo 
že znane poslovne izgube. 
Železarna Jesenice je že leta 
1962 bila na robu rentabilno
sti, saj je imela po zaključni 
bilanci le 0.16 mili j . din skla 
dov oz. ostanka dohodka. 2 
ukinitvijo 15 %-nega zveznega 
prispevka na dohodek, se je 
situacija za kratek čas neko 
liko zboljšala. Leto 1966 kol 
prvo poreformsko leto in ka 
so še veljale reformske osno
ve, je Železarna zaključila 
svoje poslovanje z 12.7 milij, 
skladov. Leta 1967 in 1968 so 
železarne zašle v izgubo. Z 
uveljavitvijo prostega uvoza 
v letu 1967 (LBO) so bile ka
pacitete zaradi storniranja 
pogodb zasedene le 80 %. Iz
guba ŽJ v tem letu je bila 
10.5 milij . din, kar je bilo 
pokrito z rezervnim skladom 

(Nadalj. na -0. str.) 

V januarju 1027 ton 
hladno oblikovanih profilov 

V proizvodnji hladno oblikovanih profilov so v janu
arju dosegli že dolgo pričakovano in željeno proiz
vodnjo, in sicer 1.027 ton. šele primerjava tega rezul
tata z lansko proizvodnjo nam lahko da pravo vrednost 
dosežene tonaže. V prvem polletju lani so z zadovolj
stvom dosegali 500 ton mesečno, v drugem polletju pa 
je ta številka vztrajno naraščala do rezultata, k i so ga 
dosegli v januarju. 

Sodelavci v tem obratu so s tem dokazali, da se tudi 
na iztrošenih strojih ob dobrem in zavzetem delu lahko 
doseže večja proizvodnja. Izreden uspeh sodelavcev bo, 
če bodo ta proizvodni nivo zadržali, ali pa še rahlo 
izboljšali. 

Dnina Justin — Jurčič 
znova izboljšala svoj dosežek 

Sicer nekoliko zakasnela vest, vendar pa toliko bolj 
razveseljiva, da je dnina Justin-Jurčič iz valjarne žice 
na Beli ponovno prijetno presenetila z doseženo proiz
vodnjo. Svoj doseženi rezultat v oktobru lani 
(168.620 kg) so 28. januarja na popoldanski dnini znova 
izboljšali. Izvaljali so 171.072 kg žice 0 11 in 1.150 kg 
kvadratnih gredic 55 mm, skupaj torej 172.222 kg 
proizvodnje. 

Sodelavcem dnine Justin-Jurčič iz valjarne žice na 
Beli — dosedanjim rekorderjem — naše iskrene če
stitke! 

Otroški dodatek v letu 1971 
Zahtevek za otroški dodatek morajo 

upravičenci nanovo vložiti do 28. februarja 
1971 

Po 54. členu zakona o skupnostih otroškega Varstva in finan
ciranju nekaterih oblik otroškega varstva v SR Sloveniji (Ur. 
list SRS št. 43/67), morajo pristojni organi vsako leto naj
pozneje do 1. aprila ugotoviti nanovo obstoj pravice do 
otroškega dodatka. 
Po 74. členu zakona morajo upravičenci predložiti zahtevek in 
potrebna dokazila najkasneje do 28. 2. 1971, sicer se jim izpla
čevanje dodatka s 1. aprilom ustavi. 



Otroški dodatek v letu 1971 Razpis 
Odbor za novatorstvo in racionalizacije pri delav

skem svetirželezarne razpisuje sporazumno z vodstvom 
delovne enote valjarna Bela v okviru novatorske in raci- . 
onalizatorske dejavnosti v železarni Jesenice rešitev, ob
delavo tehnološkega problema: 

IZBOLJŠAVA ZABOJA I N ŽLEBA ZA šKAJO POD 
TEHTNICO BLOKOV 

Ta problem, k i je prisoten že od vsega začetka obra
tovanja, povzroča veliko krajših zastojev. Z izboljšavo 
drče pri vhodu in zaporo je del naloge in problema že 
delno rešen in večina zastojev tudi odstranjenih, vendar 
b i sama konstrukcija zaboja in žleba zahtevala še nekaj 
dopolnil in izpopolnitev, k i bi preprečevale samovoljno 
odpiranje zaboja ob izvlačenju in padanju škaje za za
boj. 

V obeh primerih se v jami nabere toliko škaje, da 
je nujno potrebno ustaviti proizvodnjo in nato ročno 
pod zelo težkimi fizičnimi pogoji in napori odstraniti 
škajo n očistiti jamo. 

Avtorji tehničnih izboljšav, k i se bodo odločili rešiti 
in odstraniti ta problem v naši proizvodnji, dobe vsa 
potrebna in podrobna pojasnila pri obratovodju valjar-
ne bluming dipl. inž. Vladimirju Senčarju. 

Za najboljše idejne rešitve tega problema razpisuje 
odbor za racionalizacijo in novatorstvo pri DSŽ nasled
nje nagrade: 

1. nagrada 600,00 N din 
2. nagrada 300,00 N din 
3. nagrada 240,00 N din 

Idejne predloge, rešitve, bo ocenila posebna strokov
na komisija. 

Najboljšo tehnično in ekonomsko rešitev, k i bo tudi 
v praksi realizirana, bo odbor pozneje obravnaval, oce
nil in nagradil po obstoječem pravilniku o izumih, teh
ničnih izboljšavah in koristnih predlogih. 

Odbor za novatorstvo in racionalizacijo pri DSž bo 
v soglasju s komisijo določil tudi mentorja, ki bo avtor
jem tolmačil in pomagal pri reševanju problema in do
končni realizaciji predloga v praksi. 

Ta razpis velja do 1. 7. 1971. 
Vse rešitve te naloge naj avtorji pošljejo referentu za 

racionalizacijo in novatorstvo pri SEP. 

Odbor za inovacijo pri DS 2J 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
dodatka za leto 1971 določa 
naslednji cenzus: 

— 760 dinarjev mesečno na 
člana gospodinjstva, če gre 
za osebni dohodek iz delov
nega razmerja ali drugi do
hodek iz dela; 

— 137 dinarjev letno na 
člana gospodinjstva, če gre 
za dohodek iz kmetijske de
javnosti; 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
vzdrževalnimi asistenti in čla
ni komisij za inovacije pri 
svetih DE ter odbora za no
vatorstvo in racionalizacije 
pri DS se *-~''-> morali na tem 
področju bolj p-' " levat i . 

Na 12. redni seji odbora za 
iznajdbe in racionalizacije je 
bilo priznanih in odobren a 
12.864 N din nagrad in odško
dnin. To je lepo priznanje av
torjem petih idej no-teoretič
nih rešitev petih razpisanih 
nalog in problemov, polej te
ga pa so avtorji treh izboljšav 
dobili tudi spodbudne od
škodnine. 

V prejšnji številki smo že 
objavili nagrajence petih 
predlogov, k i so bili nagraje
ni s 3300 N din za svoje idej
ne, teoretične rešitve, k i bo
do dobili dodatne odškodnine 
po realizaciji svojih predlo
gov v proizvodnjo. 

Na letošnji prvi seji odbo
ra za izume in racionalizacije 
so bi l i pozitivno ocenjeni tri
je predlogi, k i so že koristno 

Železarski 
globus 

NIZOZEMSKA — 1. decem
bra 1970 je pričela uradno 
obratovati v Rotterdamu no
va naprava za prekladanje že
lezove rude iz ladij velikih 
nosilnosti. ^Novo pristanišče 
imenovano Europort so 
zgradili za potrebe in s fi-
nančnim vlaganjem treh ve
likih zahodnonemških žele
zarskih družb: August Thys
sen Hütte, Fried. Krupp Hüt
tenwerke in Mannesmann 
Hüttenwerke. Njegova letna 
razkladalna zmogljivost je 11 
do 12 milijonov ton in so ga 
gradili tri leta. Pri polnem 
obratovanju lahko vsako uro 
razloži v poprečju 3000 ton 
železove rude, medtem ko je 
maksimum 4600 ton na uro. 

ŠVEDSKA — Rudarska 
družba L K A B dobavlja svojo 
železovo rado tudi poljskim 
železarnam. Leta 1970 jo je 
dobavila 500.000 ton. Do leta 
1975 bodo na podlagi obsto
ječe pogodbe povečali to ko
ličino za štirikrat. Tako bodo 
leta 1975 prejele poljske že
lezarne 2,1 milijon ton rude 
letno. 

— 137 dinarjev mesečno na 
člana gospodinjstva, če gre 
za dohodek od samostojnega 
opravljanja obrtnih in drugih 
gospodarskih dejavnosti ter 
intelektualnih storitev. 

č e imajo upravičenci in 
člani njihovega gospodinjstva 
hkrati dohodke iz dveh ali 
več osnov, se cenzus skupne
ga dohodka ugotovi tako, da 
se dohodki iz prvega odstav-

uvedeni v proizvodnjo, avtor
jem pa priznanih in odobre
nih 9.564 N din. 

Avtorju izbol j sevalnega 
predloga št. 1886, vzornemu 
vzdrževalcu v jeklarni Leopol
du BRUDARJU je bila na os-' 
novi ocen, priporočil in pri
kazanih koristi in prihran
kov za njegovo tehnično iz
boljšavo pri montaži in de-
montaži elektro motorjev za 
pogon elektrod na električni 
peči Lectromelt, priznana in 
odobrena spodbudna odškod
nina v višini 2.433 N din. Av
tor je že prejel 7. februarja 
lani za svoj dosežek akon
tacijo v višini 1.000 N din, za
to se mu dodatno izplača še 
1.433 din. 

Člani komisije so dokončno 
ocenili tudi že izvedeno teh
nično izboljšavo št. 1944 od 
avtorjev Franca R A V N I K A R - ' 
JA in Antona GROŠLJA iz 
valjarne žice. Na osnovi več
letnih izkušenj sta rekonstru
irala vertikalni zbiralec za iz
tirjeni valjanec, na osnovi pri
jave ter dodatnih izračunov 
in prikazov koristi in prihran
kov pa jima je bila priznana 
in odobrena enkratna skupna 
odškodnina v višini 3.760 N 
din. 

Tehnična izboljšava Zdrav-
ka ČRVA in Ljuta NAZIFA 
iz obrata Javornik I št. 1954, 
je bila prav tako pozitivno 
ocenjena in nagrajena z en
kratno skupno odškodnino v 
višini 3.371 N din. Avtorja sta 
uvedla nov delovni in tehno
loški postopek pri rentabil-
nejšem valjanju ingotov, k i 
se je uporabljal na progi 90 
mm v kvadratne gredice 
450 0 mm. Ta način se bo 
lahko koristno uporabljal tu
di v obratu nove valjarne ži
ce na Beli. 

Izbol j sevalni predlog št. 
1957 avtorja Alojza ŠTRUM-
BLA, obratovodja Javornika 
H , je bi l zavrnjen, ker je 
brezpredmeten, strokovnjaki 
in izvedenci so bi l i mnenja, 
da se rebrasta pločevina ne 
more valjati v valjarni Javor
nik II iz škart pločevine. 

Vsem prizadevnim in uspeš
nim avtorjem se v imenu 
uprave Železarne in organov 
samoupravljanja ter tehnično 
proizvodnega sektorja zahva
ljujemo za njihov delovni 
uspeh, čestitamo j im k priz
nanim nagradam in odškod
ninam; k i so j ih upravičeno 
Zaslužili. 

ka delijo s 7,6, iz drugega oz. 
tretjega odstavka pa z 137. 

Otroški dodatek pripada 
upravičencu, če dobljena vso
ta po deljenju s količniki ne 
presega 100. 

Otroški dodatek v letu 1971 
znaša mesečno: 

— za enega otroka 70 dinar
jev, 

— za vsakega naslednjega 
otroka pa po 95 dinarjev. 

Dohodki, k i se vštevajo v 
cenzus za pridobitev pravice 
do otroškega dodatka: 

V 3. členu zakona o višini 
dohodkov se odločitev o pra
vici do otroškega dodatka je 
izrecno določeno, da se me
sečni znesek dohodka iz de-
iovnega razmerja ugotavlja 
na podlagi izplačil, k i so j ih 
upravičenci in člani njihovih 
gospodinjstev prejeli v pre
teklem letu. 

Kot dohodek iz delovnega 
razmerja so v 2. členu zako
na o dopolnitvah zakona v 
otroškem dodatku našteti: 
osebni dohodek, nadomesti
la, povračila, pokojnina in 
drugo. Zato je dohodek iz de
lovnega razmerja vsak doho
dek, k i izvira iz dela. Za 
osebni dohodek se šteje do
hodek, k i ga delavec prejema 
za delo v rednem delovnem 
času, za delo v podaljšanem 
delovnem času, za dopolnilno 
delo v lastni ali drugi orga
nizaciji in za delo iz civilno 
pravnega razmerja, avtorski 
honorar. Dohodki, k i niso za
jeti v 35. členu uredbe o otro
škem dodatku, so: v doho
dek gospodinjstva se ne všte
vajo: invalidnine za telesno 
okvaro in dodatek za tujo po
moč in nego, otroški dodatek 
in prejemki, k i se po poseb
nih predpisih ne vštevajo pri 
ugotavljanju gmotnega sta
nja gospodinjstva. Taki pre
jemki so: vojaška invalidni
na, dodatek za tujo pomoč 
in nego ter ortopedski doda
tek po zakonu o vojaških 
vojnih invalidih, štipendija, 
vajeniška nagrada, povračilo 
materialnih izdatkov, kot so 
potni stroški, dnevnice, do
datek za ločeno življenje in 
terenski dodatek, kolikor ta 
predstavlja pavšalno nadome
stilo za dnevnice in potne 
stroške, ne pa tudi terenski 
dodatek, k i ga delavec preje
ma za delo zaradi posebnih 
pogojev dela. 

Delavci Železarne bodo tudi 
letos vlagali zahtevke za otro
ške dodatke v obratnih pisar
nah pri personalnih usluž
bencih, kjer boste dobili tu
di podrobne informacije. 

Vsi upravičenci, katerih za
konec je zaposlen v drugem 
podjetju, naj pravočasno pre
skrbijo potrdila o osebnem 
dohodku za leto 1970. 

Da bo oddelek za socialno 
zavarovanje lahko pravočas
no vložil zahtevke za otroški 
dodatek pri zavodu za social
no zavarovanje, morajo vsi 
upravičenci vložiti nov zahte
vek v obratni pisarni pri per
sonalni uslužbenki najkasne
je do 28. 2. 1971. 

Tine Zen 

Poškodbe 
Služba za varstvo pri delu 

nam je za prejšnji mesec po
sredovala naslednje podatke 
o poškodbah: 

V železarni Jesenice je bilo 
na delovnih mestih poškodo
vanih 37 delavcev in 6 delav
cev na poti v službo. Zaradi 
poškodb na delovnih mestih 
smo izgubili 684 delovnih dni, 
zaradi poškodb na poti pa 111 
delovnih dni. 

Pregled poškodb po posa
meznih DE je naslednji: talil
nice 10 poškodb — 226 izgub
ljenih delovnih dni, valjarne 
Bela 6 — 35, valjarne Javor-

v januarju 
nik 2 — 60,* predelovalni obra
ti 5—96, energetski obrati 2 
— 38, vzdrževanje 7 — 135, 
transport 5 — 94. V upravnih 
službah poškodb niso imeli. 

Na poti v službo so se po
škodovali sodelavci iz nasled
njih enot: talilnice 2 — 39, 
valjarna Bela 1 — 9, vzdrže
vanje 3 — 40, v predelovalnih 
obratih sicer niso imeli po
škodb, pač pa so imeli 23 iz
gubljenih delovnih dni zaradi 
poškodb iz prejšnjih mesecev. 
Poškodb na poti v januarju 
niso imeli tudi v energetskih 
obratih, na transportnem od
delku in v upravnih službah. 

Jubilanti 50-letnik! 
V februarju bodo praznovali petdeset let rojstva na

slednji naši sodelavci: . 

Mirko MARTINUČ, transport — 9. februarja, Mirko 
ZUPAN, valjarna debele pločevine — 18. februarja, Jože 
SMOLEJ, splošni sektor — 19. februarja, Albin MAGAJ-
NA, martinarna — 21. februarja, Gregor WEIS, splošni 
sektor — 28. febraurja, Gabrijel P E T E R N E L J , hladna 
valjarna — 28*. februarja in Jože P E T E R N E L J , žičarna 
— 28. februarja. 

Čestitamo! 

Na prvi seji 12.864 Ndin 
nagrad in odškodnin 

za novatorje 



Del. enota 

Izvršitev programa skupne in blagovne 
proizvodnje ter odprave v januarju 1971 

Skunna nmizvodnia Blagovna proizvodnja Odprava 

Izredno slab start v janu
arju za vse obrate bomo ču
t i l i tudi v mesecu februarju. 
Pokazatelji za pretekli me
sec so razvidni iz tabele: 
manj smo proizvedli 3.800 t 
grodlja, 8700 ton surovega je
kla, 1700 ton valjane žice, 
pod pianom je debela ploče
vina, H V T , vlečeno jeklo in 
žica. Dsficit v jeklu in pol-
fabrikatu se je odražal na 
blagovni proizvodnji, saj je ' 
bila izvršena le z 88%. Če 
ta primanjkljaj lahko nado
knadimo v obratih finalistih, 
pa bo težko ali skoraj nemo
goče nadomestiti v primar
nih obratih. O zunanjih vpli
vih je b i l kolektiv pravočas
no in dobro obveščen, imeli 
pa smo tudi precej internih 
težav in problemov: izred
no težko posluževanje jeklar-
ne po novem letu zaradi sne
ga, okvara ogrevne peči v va-
ljarni žice, okvara Sack ška-
rij v valj. 2400 itn.; tem ne
všečnostim so se pridružile: 
pomanjkanje in izredno sla
ba kvaliteta starega železa, 
večkratno zaustavljanje peči 
v martinarni zaradi mazuta 
in nešteto manjših zastojev, 
tako da zbir vsega tega da 
slab rezultat meseca januar
ja. 

TALILNICE: Na plavžih so 
imeli izredne težave pri Ma
siranju rude in otežkočenem 
prometu zaradi snega. Na 
plavžih smo ob vsakokratnem 
pomanjkanju mazuta v žele
zarni reducirali vsakršno 
uporabo. Količina aglomerata 
je bila nezadostna, visok od
stotek vlage v razpoložljivi 
rudi in slaba kakovost pa je 
imela negativne posledice na 
plavžu I., kjer je količina 
ulovljenega prahu dosegla 
tudi 70 ton na dan. Tvorba 
nasedlin je bila takšna, da 
je bila občasno aktivna samo 
četrt ina površine. 

S M jeklarna je delala nekaj 
uspešnejše cd E I jeklarne. 

Zaželjeni količini jekla za pa
tentiranje smo se približali 
šele v drugi polovici meseca. 
V poprečju nobena peč ni 
dosegla časa od izliva do iz
liva pod 7 ur. Količina teko
čega in mrzlega grodlja je 
bila v razmerju 7.8:4, kar je 
zelo neugodno. Na vseh pečeh 
smo imeli 125 ur slepega kur
jenja, od tega 52 ur zaradi 
pomanjkanja mazuta, pre
ostali čas pa je posledica 
snega in praznika. Poprečno 
je obratovalo 3,47 peči/dan, 
k i so izdelale 3,23chg/dan in 
peč. 

V el. jeklarni smo imeli za
radi dvomljive vrednosti sta
rega železa (dobavitelj Liba
non) 5 eksplozij, pr i čemer 
je bi l poškodovan kotel Lec-
tromelt peči in razrahljana 
obzidava. Zaradi te poškodbe 
je bila šarža 14 2710 odlita v 
jamo, ker je grozila, da bo 
prebila steno peči, kar bi 
imelo katastrofalne posledi
ce. Lectromelt peč je miro
vala 3 dni zaradi menjave 
sklopke na elektromotorjih. 

Od livarn je plan izpolnila 
jeklo livarna. Start vlivanja 
V A L elektrod v sivi livarni 
je b i l uspešen, če upošteva
mo, da kokile za vlivanje le-
teh še niso gotove; takrat bo 
možno odliti 10 ton mesečno 
(januarska proizvodnja je bi
la 6,4 tone). Pomanjkanje 
mazuta so občutili tudi v sa
motami, tako da je bilo do 
15. v mesecu žganih le 20 pe
či, v drugi polovici meseca 
pa 33 peči. Zaradi pomanj
kanja boksita je bila poraba 
le-tega samo za najzahtevnej
še kvalitete in je padla og-
njevzdržnost za 1 S K . 

V A L J A R N E B E L A : V va
lj arni Bela smo veliko priča
kovali od pričetka obratova
nja potisne peči, k i pa ni 
steklo. Kljub deficitu jekla 
se nam je zmanjšala zaloga 
hladnega vložka pred globin-

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 

Dežurna služba 

progr. izvrš. % progr. izvrš. % 

i Plavž 13200 9.333 70.7 i S M jeklarna 26.650 21.360 80.1 1 
E L jeklarna 15.300 11.803 77.1 

3425 
i 

Livarne 147 144 97.8 20 69 3425 69 i 
Samotama 1.560 1.307 83.8 270 448 166.— 448 

T A L I L N I C E : 56.857 43.947 77.3 290 517 178.2 517 

Bluming-štekel 43.800 37.932 86.6 6.500 6.462 99.4 6.430 
H O P 900 1.027 114.1 900 1.027 114.1 973 
Val j . žice 9200 7.486 81.4 2.630 2.052 78.— 2.052 

V A L J . B E L A : 53.900 46.445 862 10.030 9.541 95.1 9.455 

Lahke proge 3.000 3.529 117.6 600 514 85.7 509 
Valjarna 2400 8.450 6.527 77.2 8.450 6.474 76.6 6.280 
Jeklovlek 1.620 1.308 80.7 1.620 1308 80.7 1.113 

V A L J . J A V O R N I K : 13.070 11.364 86.9 10.670 8.296 77 8 7.902 

Hladna valj. 2.500 2.320 92.8 2.500 2.313 92.5 2.466 i 
Žičarna 5.340 4.463 83.6 3.750 3.059 81.6 3.201 I 
Žebljarna 865 856 99.— 850 845 99.4 782 1 
Elektrode 900 922 102.4 885 918 103.8 840 j 
prašek 60 50 84.— 60 50 84.— 45 J 
P R E D E L O V . OBRATI : 9.665 8.611 89.1 8.045 7.185 89.3 7.334 I 

ŽELEZARNA: 133.492 110.367 82.7 29.035 25.539 88.— 25.208 1 

skimi pečmi le za okrog 2500 
ton. Po predlogu valjarne Be
la bomo vse ingote formata 
B 4 valjali prek vmesnega 
slaba in potisne peči; s tem 
upajo, da bodo občutno 
zmanjšali čas valjanja enega 
kosa v preseku 120 mm, ozi
roma bodo koristili na eni 
strani hitrejše valjanje v 
slab, na drugi strani pa iz
rabili mrtve čase na blumin-
gu, kadar je trak na Steklu. 
Na starih oblikovalnih pro
gah je proizvodnja več kot 
zadovoljiva. V lanskem janu
arju smo izoblikovali 321 ton 
HOP-a", letos pa 1027 ton. Če 
pa bi b i l razrez trakov lah
ko hitrejši, pa bi bila proiz
vodnja še večja. 

V valj arni žice valjamo po 
programu za I. tromesečje; 
sicer ne dosegamo količin, 
vendar smo solidnejši v ob
ratih, k i se s tem vložkom 
napajajo; kupcem lahko da
jemo trdnejše dobavne roke. 

V A L J A R N E JAVORNIK: 
Lahke proge so v izvrševanju 
proizvodnje solidne kljub ni
hanju v enakomernosti do
bave vložnega materiala. Če 
bi tega minusa ne bilo, bi 
zlahka sledili kvartalnemu 
programu valjanja. Valjarna 
debele pločevine je povečala 
medfazno zalogo zaradi okva
re na škarjah in prepozno 
pripravljenih prevzemov. Ob 
začetku meseca smo imeli 
kritično zalogo vložka (812 
ton), konec meseca pa le ne
kaj več (1100 ton). Tudi pro
sta zaloga se je povečala za 
200 ton, nenormalno visoka 
količina pa je bila odrezkov, 
kar 27% od celotno dobav
ljenega vložka. 

V jeklovleku smo koristili 
vložek poprečno dobrega 
asortimenta lahkih prog. Vlo
žek za vlečno linijo je zado
voljivo narastel, vendar na | 
drugi strani zaradi delnega \ 
pomanjkanja vložka za lušče-
nje in delovne sile ne dosega-

(Nadaljevanje na 5. str.) L 

telefon 
pisarni doma 

328 76/538 

270 693 

433 790/27 

848 723 

501 500 

525 81/583 

543 790/35 

SOBOTA, 13. februarja: 
inž. Stanko ČOP, talilnice 

N E D E L J A , 14 februarja: 
inž. Avgust K A R B A , direktor proizvodnje 

P O N E D E L J E K , 15. februarja: 
inž. Karel R A V N I K , elektro jeklarna 

T O R E K , 16. februarja: 
inž. Janko P E R N E , valjarna Bela 

SREDA, 17. februarja: 
inž. Ivo A R Z E N S E K , SEP 

ČETRTEK, 18. februarja: 
inž. Janez K O M E L J , žičarr.a 

P E T E K , 19. februarja: 
inž. Franc M L A K A R , elektrodni oddelek 
Dežurna služba traja od datuma nastopa ob 7. uri do 

naslednjega dne do 7. ure. Kolikor dežurnega ni v pisarni ali 
doma, kličite glavnega vratarja na telefon 410. Morebitne spre
membe dežurnih so razvidne iz obvestil, k i j ih vsako soboto 
objavljamo na razpisnih deskah pr i vseh vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

Sprememba izplačila denarnega dodatka 
za malico 

Od 1. januarja 1969 dalje smo izplačevali kolektivu železar
ne Jesenice namesto bonov denarni dodatek za topli obrok 
po 0,17 N/d in (neto) za vsako dejansko izvršeno delovno uro. 
Ta dodatek se je k r i l obe leti (1969 in 1970) iz formirane mase 
izračunane za izplačilo osebnega dohodka kolektivu, kar je 
razumljivo zniževalno gibljivi del dohodka. 

Da se poenostavi mesečni obračun osebnega dohodka, se 
ukinja od 1. januarja 1971 v izplačilnem listku izračun denar
nega dodatka za topli obrok — s tem pa se bo zvišala vsota 
gibljivega dela. Izplačilo osebnega dohodka ostane torej isto. 
Na izplačilnem traku bo kolona 18 »dodatek za hrano« prazna. 

Po finančnih predpisih za leto 1971 bi morali denarne do
datke za topli obrok kri t i iz sredstev skupne porabe, kar ne 
bi bilo osnova za nadomestilo barvanja, plačanega dopusta, 
invalidnin in pokojnin. Ker ostanejo denarni dodatki za hrano 
v letu 1971 pod višjo vsoto gibljivega dela osebnega dohodka, 
se štejejo pod osnove za boleznine, plačane dopuste, invalid
nine in pokojnine — kar je za člane kolektiva ugodnejše. 

Razliko v ceni k i jo plača posameznik za topli obrok do 
polne kalkulativne cene krije GPŽ še nadalje Železarna iz 
sredstev skupne porabe. 

Personalne vesti za mesec januar 1971 
Sprejetih je bilo 81 delavcev. 
Delovno razmerje je prenehalo 70 delavcem. 
I N V A L I D S K O SO B I L I UPOKOJENI : 
Stanko BIČEK, roj. 1919, profilna valjarna — 20 let in pol 

v ŽJ, Andrej GREGORI, 1912 — strojne delavnice — 31 let in 
pol v 2J, Stanko KOKALT, 1934, V E N — 17 let in pol v ŽJ in 
Marija NAHTIGAL, 1924, špedicija — 9 let in pol v ŽJ. 

Vsem upokojenim sodelavcem želimo, da b i dolgo uživali 
težko zasluženi pokoj! 

U M R L I : 
Fadil KANTAREVIČ, roj. 1939, plavž — 6 let in pol v ŽJ. 
Svojcem naše iskreno sožalje. 
IZKLJUČENI: 
Stojanče Bogatinov, roj. 1945 — plavž, Nedelj ko Bojič, 1947 

— plavž, Anton Brane, 1945 — valjarna žice, Matevž Bregant, 
1943 — požamo-vamostna služba, Peter Čarapič, 1952 — elektro 
jeklarna, Mustafa Dautovič, 1951 — samotama, Nikola Donev, 
1946 — elektro jeklarna. Stane Dvoršak, 1951 — plavž, Hus« 
Džulkič, 1948 — zičama, Radovan Furlanič, 1948 — jeklovlek, 
Peter Gajič, 1952 — elektro jeklarna, Venčeslav Golob, 1929 — 
profilna valjarna. Ljube Gorgiev, 1951 — plavž, Hajzer Hajri-
zaj, 1940, žicama, Fadil Hasanič, 1949, valjarna Bela, Enez 
Hodžič, 1953 — profilna valjarna, Boro IJrgič, 1952 — plavž, 
Martin Hriberšek, 1942 — profilna valjarna, Osman Hridžič, 
1948 — strojno vzdrževanje, Eniz Huse : nbašič, 1952 — plavž, 
Miloš Isailovič, 1948 — martinarna, Jože Jarc, 1941 — trans
port, Ranko Jovanovič, 1948 — žicama, Elizabeta Kozinc, 1949 
— jeklovlek, Janez Lužar, 1931 — martinarna, Marjan Maras, 
1940 _ plavž, Peter Maras, 1948 — plavž, Jovan Markovič, 1945 
— elektro jeklarna, Ivan Matelič, 1927 — livarna, Djokan 
Mihajlovič, 1952 — martinarna, Peter Mihajlovič, 1948 — mar
tinarna, Božo Miloševič, 1933 — elektro jeklarna, Alija Muha-
removič, .1950 — V E N , Branislav Ober, 1945 — transport, 
Mehmed Pajič, 1945 — plavž, Hamdija Pehadžič, 1948 — plavž, 
Dušan Plavšič, 1952 — hladna valjarna, Živko Polič, 1940 — 
hladna valjarna, Ilijaz Rizvanovič, 1952 — strojne delavnice, 
Ibrahim Sinanovič, 1945 — plavž, Stanko Šorli, 1950 — žicama, 
Vojislav Šuškovič, 1952 — V E N , Fil ip Trajčevski, 1949 — samo
tama, Ladislav Trpin, 1948 — elektro jeklarna, Trajko Vrta-
novski, 1938 — valjarna Bela, Miloš Vukovič, 1951 — valjarna 
2400, Bečir Zahič, 1948 — elektro jeklarna in Vinko Zupan, 
1948 — livarna. 

3 
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Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

Mladi slovenski železarji o svojem delu 
V četrtek, 4. februarja so se na Jesenicah sestali pred

stavniki vseh treh tovarniških konferenc Z M Z P Slovenske 
železarne, k i sestavljajo posvetovalni organ Z M ZP SŽ. 
Sejo je sklical in vodil predsednik T K Z M Ž J in posveto
valnega organa Miro IPAVEC. 

Poročila in razprava prisotnih, k i so potekala po pred
videnem dnevnem redu, je dala kaj jasno sliko dejavnosti 
mladih v posameznih aktivih. Medtem, ko je opaziti pre
cejšen napredek, k i se zaenkrat v glavnem kaže le na 
zastavljenih programih in nekaterih akcijah tovarniških 
konferenc železarne Štore in Jesenice, pa žal tega iz poro
čila oziroma razgovora ni moč trditi tudi za delo T K Z M 
železarne Ravne, .k i je trenutno vidno le na športnem 
področju. Da dejavnost mladih v železarni Ravne ni zado
voljiva, je verjetno tudi »zasluga« pristojne občinske orga
nizacije Z M in malo preveč mačehovskega odnosa tovar
niških družbeno političnih organizacij do mladih žele-
zarjev. 

Navzoči so zato predlagali, da naj bi se v kratkem 
v železarni Ravne organiizrala mladinska volilna konferen
ca. Le-ta naj bi z izpopolnitvijo vodstva in z ustreznimi 
zaključki pospešila delo mladih ravenskih železarjev. Pred
log je b i l sprejet in odbor računa, da bo uspešno izvršen. 
Medtem, ko je na Jesenicah letna konferenca aktiva jese
niške Železarne mimo, pa bodo v Štorah v kratkem orga
nizirali letno konferenco, k i bo tokrat problemskega 
značaja. 

V nadaljevanju seje so prisotni razpravljali še o neka
terih točkah skupnega programa. Omenili so predvsem 
razna kulturno rekreativna medsebojna srečanja, skupne 
športne nastope ter predvsem stalno pripravljenost na 
skupne politične akcije. Dogovorili so se tudi, da bodo 
v bodoče bolj dosledno upoštevali sklepe posvetovalnega 
organa in na koncu še izvolili Ladota KALUŽARJA iz Štor 
za novega podpredsednika omenjenega koordinacijskega 
organa, ker je dosedanji podpredsednik odšel na odslu-
ženje vojaškega roka. 

Na koncu tega zapisa velja omeniti še to, da je raz
veseljiva ugotovitev, da posvetovalni organ počasi, vendar 
vztrajno dobiva bolj jasno obliko in da se je članstvo 
izkopalo iz utesnjenosti in zadržanosti. Nedvomno gre pr i 
tem zasluga vse pogostejšim in tesnejšim stikom članov 
posvetovalnega organa, k i si s svojo dejavnostjo krepi 
ugled in vse bolj upravičuje svoj namen. 

E . Z. 

Predsedstvo o kulturni dejavnosti 
V ponedeljek se je na svoji redni seji zopet sestalo 

predsedstvo T K Z M Železarne. Ob presenetljivo nizkem 
številu prisotnih članov so obravnavali program društvene 
komisije ter predvideni seminar za družbeno politično 
vzgojo mladih. 

V prvi točki dnevnega reda je predsednik društvene 
komisije Igor H E F E R L E podal osnutek programa društve
ne komisije za prvo polletje. Program je izredno zanimiv 
in pester, le da je vezan za nekoliko visoka denarna sred
stva. Če se bodo le-ta lahko zagotovila, se mladim železar-
jem obeta mnogo zanimivih in raznovrstnih prireditev. 
Igor Heferle je obenem tudi predsednik iste komisije pr i 
ObK ZMS Jesenice, kar se pozna pr i zelo dobro usklajenih 
programih ObK in T K Z M S . Omenjeni program je pred
vsem poizkusom približati kulturne dejavnosti in kulturne 
dobrine mladim, kar je v trenutno danih možnostih ne
dvomno mnogo bolje kot eksperimentalno in nesigurno 
iskanje svojega interpretiranja različnih zvrsti kulture. 

V nadaljevanju seje so prisotni člani predsedstva tudi 
sprejeli odstop dosedanjega predsednika ideološke komi
sije Petra L U K A N A , k i zaradi prezaposlenosti na delov
nem mestu te funkcije ne more več zadovoljivo opravljati. 
Na njegovo mesto so nato soglasno izvolili Ljubota JAS-
NIČA, k i je pred odhodom v JLA že aktivno deloval v 
predsedstvu T K Z M Železarne. Ljubo Jasnič je takoj zatem 
tudi poročal o organizacijskih pripravah na seminar, k i bo 
20. 2. v Radovljici. Seminar bo organiziralo predsedstvo 
T K Z M železarne za mlade železarje s tem, da bodo na 
seminarju v nekaj večjem ftevilu sodelovali tudi mladi 
iz tovarne verig V E R I G A Lesce. Povabili pa bodo tudi po 
nekaj predstavnikov iz nekaterih delovnih organizacij iz 
občine. Seminar sam bo nedvomno zelo kvaliteten in zani
miv tako po izbiri tem, kot tudi po visoki strokovnosti 
predavateljev. 

Seja predsedstva T K Z M železarne je bila zaključena 
s ponovno poudarjeno zahtevo po tesnejšem in bolj živah
nem sodelovanju z bazo mladinske organizacije ter s skle
pom, da se bodo neopravičeni izostanki in zamujanje od
slej kaznovali, v skrajnem primeru tudi z izključitvijo 
iz predsedstva. 

E . Z . 

Kritika posameznih članov predsedstva 
Prva ugotovitev z redne ponedeljkove seje predsedstva 

T K Z M Železarne je bila žal dokaj neugodna. Kot namreč 
kaže, se zopet ponavlja stara bolezen — izostajanje preve
likega števila članov predsedstva od sej. Reakcija prisotnih 
članov je bila odločna, saj so sprejeli sklep, da bodo 
izključili iz svojih vrst vsakogar, k i svojo dolžnost ne bo 
jemal tako resno, kot se od slehernega člana predsedstva 
zahteva. Neodgovorni mladinci pa naj upoštevajo tudi to, 
da z neresnostjo izigravajo zaupanje mladih iz posameznih 
obratnih aktivov Z M , s tem pa mladim tudi jemljejo voljo 
do dela v svoji organizaciji ter na ta knačin tudi neodgo
vorno rušijo njen ugled. 

Gnev nekaterih članov predsedstva je nedvomno upra
vičen. Vs i skupaj so volonterji — za svoje delo niso niti 
malo stimulirani, kar pa j ih vseeno ne moti, da vztrajajo 
pri svojem delu in edina nagrada (in tudi najlepša) j im je 
uspešno izvedena akcija — organizacijska ali idejna. Red-
kokatera akcija pa je tako preprosta, da b i jo lahko izpe
ljal ožji krog članov predsedstva (kot je bilo to do sedaj 
v navadi). Predvsem za večje in bolj zahtevne akcije se 
zahteva tudi več dela in več mladih, k i so resnično priprav
ljeni in sposobni akcijo izpeljati. Ta »več« pa naj bi bilo 
celotno predsedstvo, saj je zato tudi postavljeno. Dostikrat 
smo tudi že govorili o predvidenem in zastavljenem širo
kem programu dejavnosti v prihodnjem obdobju in pr i 
tem poudarjali pomen teamskega dela, pa vedno znova 
ugotavljamo, da nam ravno pri tem vedno spodleti. Temu 
primerni pa so pozneje tudi rezultati in ne nazadnje tudi 
marsikatera pikra beseda in posmehljiv odnos tistih, k i 
so nas v izvršno telo T K Z M Železarne volil i in k i od nas 
pričakujejo vse prej kot pa neuspehe. 

Nisem edini, k i to opažam, nisem tudi edini, k i b i želel 
povedati to: mladi v obratnih aktivih Z M Železarne naj 
v bodoče volijo predvsem tiste sovrstnike in sodelavce, 
v katere bodo imeli zaupanje in kateri bodo delo jemali 
resno in dosledno ter upoštevali njihove želje in zahteve, 
kar je navsezadnje v glavnem tudi smisel delovanja orga
nizacije, k i ni sama sebi namen, ampak vsem mladim. 
Nadalje: stalni in »trdni« del članov predsedstva naj se 
stalno zavzema za dosledno kadrovsko politiko in idejno 
vzgojo mladih ter na tak ah podoben način ustvari spo
sobno in močno celotno predsedstvo, k i bo zastavljenim 
nalogam tudi v celoti doraslo. Take težnje je sicer že moč 
zaslediti, želel pa bi opozoriti le na to, da bo v teh priza
devanjih potrebno i t i prav do konca. Pot je zelo dolga, 
n i pa neprehodna. Ustavljanje na sredi poti pomeni ne
uspeh, zato pa je potrebno mnogo vztrajnosti in prepriča
nja v uspeh. Kdor pa tega nima oziroma si ne zna ustva
r i t i pa je bolje, da ne naredi niti prvega koraka in čaka, 
da ga bo za seboj povlekla stihija. Vprašam pa se, KAM?! 

Ernest 

Zmaga v Celju 
Če bi hotel v kratkih besedah poročati s tekmovanja 

ekip Gimnazije Celje in T K ZMS Železarne v oddaji »Spo
znavajmo svet in domovino«, bi v športnem žargonu rekel 
nekako takole: »Gostje so se na vročem terenu v Celju 
dobro znašli in na koncu tudi zasluženo zmagali. Njihova 
premoč je bila predvsem v izenačeni igri celotnega moštva, 
k i je znalo v kritičnih trenutkih ohraniti mirno kr i , kar 
j im je na koncu prineslo tudi prepričljivo zmago!« Tako 
nekako se je vsa stvar tudi odvijala. Ekipa Železarne je 
imela nekaj kritičnih trenutkov, za katere pa, na srečo, 
tudi celjska ekipa n i bila prikrajšana. Vsekakor pa je 
rezultat dvoboja 38:28 v korist jeseniške ekipe realen in 
obenem dokaz, da zasluženo tekmujejo v finalnem delu 
in da bodo mladi železarji tudi v bodoče zelo trd oreh 
še preostalima dvema tekmecema: 6. marca ekipi Sloven
ske Bistrice v Slovenski Bistrici in kasneje kot gostitelji 
ekipi Ponikve. 

Omeniti velja tudi solidno podporo navijačev jeseniške 
ekipe, s katero so tudi šli v Celje. Vs i skupaj pa se zahva
ljujemo mladim železarjem iz Štor za uslugo in prijeten 
večer pr i »Mlinarjevemu Janezu«. 

Ernest 

Mladi v HVŽ 
V sredo, 3. februarja se je 

sestalo predsedstvo aktiva 
ZMS v hladni valjarni in ži
cami. To je bila druga seja 
predsedstva v tem letu, na
vzoč pa je b i l tudi obrato-
vodja inž. Komel. 

Predsedstvo je pregledalo 
realizacijo nalog, k i so j ih 
sprejeli na prejšnjih sejah. 
Aktiv ZMS je v sicer krat
kem času uspel povezati mla
de v svojo organizacijo, za
čel pa je sodelovati tudi z 
obratovodstvom in sindikal
nim odborom. 

Mladi so organizirali papir
no akcijo in tako zbrali ne
kaj sredstev, skupaj s sindi
katom pa so organizirali tek
movanje v kegljanju. Ob šte
vilni udeležbi je tekmovanje 
uspelo, med posamezniki so 
bi l i najboljši Ivan Herman, 
Alojz Cesar in Štefan Nedelj-
ko, ekipno pa so zmagali sta
rejši. 

Mladi so sklenili, da si bo
do ogledali nove obrate na 
Beli , seveda s strokovno raz
lago, v kratkem pa si bodo 
ogledali tudi obrat Iskre na 
Blejski Dobravi. 

Organizirali bodo tudi obi
ske srednjih šol v obratu in 
j ih seznanili s položajem mla
dega samoupravi j alca v Že
lezarni in z delom aktiva 
ZMS. Obratovodja bo mlade 
iz srednjih šol seznanil s 
srednjeročnim razvojem obra
ta. 

Vsekakor so mladi v tem 
obratu v kratkem času sto
r i l i že mnogo in vse kaže na 
to, da bo njihovo delo vse 
boljše, vse bolj organizirano 
in učinkovito. 

fk 

Razmišljanje 
o mladini pri nas 
in v Z ah. Evropi 

(sestavek za polemiko) 
Mladina v Zahodni Evropi 

svoje potencialne sposobnosti 
ne spreminja v kakšno 
ustvarjalno družbeno akcijo, 
ah v akcijo revolucionarnega 
značaja, ker je pretežni del 
mladih ljudi politično nean-
gažiranih, kljub temu, da so 
vključeni v isti tok življenja, 
se pri njih pojavlja politična 
otopelost. To lahko imenu
jem posebno politično otope
lost, k i se ravno tako širi s 
posebno močjo ali celo ideo
logijo. Take mladine je na 
zahodu dovolj, vendar pa tu
di že pri nas lahko zasledimo 
podobne posameznike in tudi 
že skupinice. Toda za le-te 
sem prepričan, da nimajo 
nobene zveze z zahodom ah 
tovrstno mladino. 

Pojav takih vrst mladih 
ljudi, govorim na splošno, 
označujem kot nova sodobna 
gibanja. V Zahodni Evropi 
je pojav takega mladinskega 
gibanja že dalj časa v razvoju. 
Podobni začetki so tudi že 
pri nas, če le omenim štu
dente naših glavnih mest. 
Taka gibanja se javljajo zla
sti med študentovsko mladi-



no in potem tudi med delav
sko mladino. Pri tem pa ne 
smemo zanemariti najnovej
šo skupino nezaposlenih mla
dih ljudi. Vse skupine same 
za sebe ¥ specifične, a se 
kljub temu ujemajo po tem, 
da ¿0 .naperjene proti obsto
ječemu stanju ali režimu v 
družbenem življenju in nje
govih političnih in kulturnih 
institucijah. Na zahodu pri
vrženci teh gibanj odklanjajo 
dosedanje oblike političnega 
boja in obstoječe strankar
ske formacije. Prav te sku
pine bi imenovali »mlade 
opozicioniste«. 

Zahodna mladinska gibanja 
ali tako imenovane »mlade 
opozicioniste« tvorijo levičar
sko usmerjeni študentje naj
različnejših struj in tokov, 
k i j ih druži odpor proti po
litičnim manipulacijam z 
ljudmi, proti zastarelim siste
mom vzgoje in izobraževanja, 
zlasti na visokih šolah. Če 
s temi skupinami primerja
mo naše študente, oziroma 
tudi naše mlade ljudi, so j im 
po delovanju zelo podobni 
in se dobijo med njimi tudi 
idejne enakosti. To ne oce
njujem kot razvoj v pozitiv
nem smislu, ampak obratno. 

Pr i ocenjevanju tokov, ki 
potekajo med mladimi in še 
posebej ko j ih politično oce
njujemo vse skupaj, moramo 
izhajati iz nijhovega skupne
ga delovanja ah njihove 
skupne točke; torej j ih mo
ramo posploševati. Pri njih 
bomo ugotovili pasivno akci
jo — negacijo proti nečemu. 
Tako mladino najdemo tudi 
pri nas. Naša naloga je to 
pasivno akcijo spremeniti v 
ustvarjalno^ revolucionarno 
akcijo. To je tudi naš cilj, 
v nasprotnem primeru posta
nemo tudi mi »opozicionisti« 
ne da b i se tega zavedali. 

Za razumevanje mladinskih 
gibanj in mladine so potreb
ni znanstvenost, smotrnost in 
realizem, k i ne zanemarjajo 
razlik, k i med mladimi v da
našnjem svetu obstoje. O ze
lo velikih razlikah ne morem 
govoriti, če ne izhajam iz tr
ditve, k i sem jo že omenil. 
Če iz tega ne izhajam, mo
ram reči, da je mladina raz
cepljena in to v dve socialni 
delitvi. Prva delitev je ded
nega značaja in druga stro
kovno delovnega značaja. Če
prav je podedovana — ob 
močno izraženih procesih re
produkcije slojev — običajno 
pomembnejša, vendar druga 
zelo vpliva na razmišljanje 
in politične nazore mladih. 
Razslojenost in karakteristi
ke se kažejo v delavski, 
kmečki, šolski in študentov-
ski mladini. Vsem tem pa se 
pridružuje še sloj nezaposle
ne mladine. Ta mladina pa 
zastopa skoraj vsa področja 
življenja nasploh. Potrebna 
je torej analiza odstopanj na 
posameznih področjih in pri
meri konkretno v naši obči
ni . 

Vasilij KOPRIVEC 

Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

Izvršitev 

35. in 36. seja odbora za dohodek 
in nagrajevanje 

V minulem tednu in v začetku tega tedna je imel odbor za 
dohodek- in nagrajevanje kar dve seji. Na prvi je obravnaval 
predlog sklepov, ki jih bo odbor predlagal delavskemu svetu 
železarne in se nanašajo na politiko nagrajevanja v letošnjem 
letu. S sklepi bomo bralce seznanili po seji delavskega sveta 
železarne, ki bo v prvih dneh prihodnjega tedna. 

Na drugi seji pa so obrav
navali oblikovanje in delitev 
osebnih dohodkov za januar 
ter reševali tekoče zadeve. Pr i 
obravnavanju oblikovanja os
ebnih dohodkov za januar so 
sklenili, da bodo izplačali do
hodke v poprečju 1440 din na 
osebo (v decembru 1450 din) 
in zato niso mogli upoštevati 
sklepe komisij za nagrajeva
nje s katerimi so uporabile 
rezervna sredstva za izplačilo 
prek 100 °/o. Sklenili so, da je 
treba razmejitve za januar 
povečati za 1 %. 

V nadaljevanju seje so ob
ravnavali tekoče zadeve in 
sklenili, da se na vlogo delov
ne enote transport in na pri
poročilo kadrovskega sektor
ja, zaradi velikega pomanjka
nja premikačev, odobri le-tem 
10% stimulacijski dodatek. Ta 
stimulacija velja od 1. januar
ja 1971 do preklica. Nato so 
vzeli na znanje poročilo ko
misije za kategorizacijo delov
nih mest o izvršenem sklepu 
odbora, da se prekvalificirajo 
delovna mesta od 1.—4. skupi
ne in se upošteva fizično delo. 
Sklep je izvršen in so ta de
lovna mesta v tovarni preka
tegorizirana in sicer skupaj 
106 delovnih mest. Predlog za 

spremembo nagrajevanja te
kačev so odložili do nasled
nje seje, do takrat pa mora 
služba predlog proučiti in pri
praviti rešitev. Obravnavali so 
tudi urgenco RTA na rešitev 
njihovega predloga za drug 
način oblikovanja osebnih do

hodkov, vendar so tudi ta 
predlog odložili, do rešitve 
predlaganih sklepov na seji 
delavskega sveta Železarne. 
Potem so obravnavali analizo 
pogodbenih del. Ta način dela 
so podprli, vendar so naročili 
odgovornim službam, da za
ostrijo nadzor pri sestavlja
nju predračunov in pogodb. 
Ob koncu seje so naročili sek
torju za ekonomiko, da pro
uči predlog sindikalne organi
zacije o regresih v letošnjem 
letu in da predlog posreduje
jo na prvi naslednji seji de
lavskemu svetu Železarne v 
potrditev. 

24. seja odbora za življenjske pogoje 
in rekreacijo 

Predsednik odbora za življenjske pogoje in rekreacijo je skli
cal 24. sejo odbora v četrtek, 4. februarja 1971. Za dnevni red 
je predlagal pregled sklepov in reševanje tekočih zadev in 
prošenj. 

V zvezi z izvajanjem skle
pov so sprejeli še nekaj do
datnih sklepov in sicer: 

— na podlagi poročila o 
problematiki toplega obroka, 
ki ga je dostavil poslovni od
bor gostinskega podjetja ŽE-
LEZAR in tolmačenja soci
alne službe kadrovskega sek
torja so sklenili, da je treba 
k že sprejeti pogodbi pripra
viti dodatek, v katerem bodo 
točneje določene obveznosti 
pogodbenih strank, 

— glede dodeljevanja pri
znanj jubilantom dela so 
vzeli na znanje informacijo 

25. seja odbora za poslovno politiko 
Predsednik odbora za poslovno politiko inž. Emil Ažman je 
sklical 25. sejo odbora v torek, 9. februarja 1971 in za dnevni 
red predlagal obravnavo stabilizacijskih ukrepov v zvezi s po
sledicami za Železarno. 

Stabilizacijske ukrepe in 
kakšne posledice se predvide
vajo v Železarni je podrobno 
obrazložil glavni direktor to
varne in svoja izvajanja na
zorno prikazal na grafikonu. 
Po izčrpni razpravi so potem 
sklenili, da je trenutno naj
bolj potrebno: 

— povečati izvoz na konver
tibilno področje in uvoz s kl i
rinškega področja, 

— zmanjšati uvoz s konver
tibilnega področja in izvoz na 
klirinško področje, 

— začasno povečati dinami
ko dobav že sprejetih letnih 
obvez na konvertibilna po
dročja, 

— čimdlje se upirati cenam 
predvidenim s stabilizacijski
mi ukrepi, 

— čimdlje zadrževati cene 
po sporazumih, 

— zahtevati veljavnost me
hanizma cen sprejetega z od
lokom zveznega izvršnega 
sveta proti koncu minulega 
leta. 

Na osnovi naštetih smernic 
za nadaljnje delo je treba 
sprejeti akcijski program. 

predvsem v kolikšni meri je 
treba ukrepati po posameznih 
točkah stabilizacijskega pro
grama. 

V nadaljevanju seje je glav
ni direktor informiral člane 
odbora za poslovno politiko, 
kakšno je stanje z gradnjo 
nove hladne valjarne, kaj je 
do sedaj narejenega in kaj se 
predvideva narediti v najkraj
šem času. Nato pa so še skle
nil i , da je delovno skupnost 
treba informirati prek delov
nih skupin o izplačilu oseb
nih dohodkov 15. februarja. 
Osebni dohodki namreč ne 
bodo dosti manjši od decem
brskih kljub temu, da smo v 
januarju dosegli znatno slab
še rezultate v proizvodnji in 
realizaciji. Osebni dohodki ne 
bodo manjši zaradi objektiv
nih vzrokov in velikih težav v 
proizvodnji, k i so nastopili že 
v prvi dekadi januarja. Delov
no skupnost je treba seznani
ti, da bomo morali zato v na
slednjih mesecih bolj uspešno 
poslovati, da bi nadoknadili 
izgubljeno proizvodnjo in 
sredstva, k i jih bomo sedaj 
porabili za osebne dohodke. 

direktorja kad rovskega sek
torja, 

— rešili so Se nekaj pro
šenj, za katero so na prejšnji 
seji zahtevali dodatna tolma
čenja. 

V nadaljevanju seje so ob
ravnavali tekoče zadeve in 
prošnje ter naročili referen
tu za rekreacijo, da do na
slednje seje pripravi global
ni plan potrebnih izredno 
plačanih dopustov. Ker tega 
plana niso imeli, so tokrat 
na seji obravnavali precej 
vlog za izredno plačane do
puste športnikom, ki so v 
tem času sodelovali na ra
znih mednarodnih tekmova
njih, sicer pa s planom do
ločijo kvoto za športnike 
predvsem vrhunskih športov 
in nato kadrovski sektor v 
dogovoru s prizadetimi obra-
tovodstvi odobrava dopuste 
v konkretnih primerih. Kar 
je bilo vlog za dotacije, so 
j ih odložili do obravanvanja 
zaključnega računa za 1970. 
leto. 

65. seja odbora za plan in finance 
V torek, 9. februarja 1971 je bila seja odbora za plan in finan
ce, na kateri so obravnavali dosežene rezultate proizvodna 
v januarju in dosežene finančne rezultate v decembru minu
lega leta. 

(Nadalj. s 3. Str.) 
mo planskih nalog. Asorti-
ment za Bleno-Knox linijo in 
Schumag ni bil tako neugo
den, da ne bi mogla biti več
ja proizvodnja. Koriščenja 
koledarskega časa (62.8%) ja 
nezadostno, če pa vzamemo 
podatek iz tehničnega poro
čila, da je efektivni čas la 
47.4% vidimo, da je korišče
nje strojnih kapacitet pre
majhno. 

PREDELOVALNI OBRATI: 
Pri HVT jc bil asortiment 
ugoden v pogledu na stopnjo 
predelave, saj je bilo več kot 
50% trakov proizvedenih v 
srednjih, tankih in finih di
menzijah; če je to ugodno 
za prodajno ceno je v redu, 
ker je pač važen finančni 
efekt in ne tone. V febru
arju pričakujemo poizk. ko
ličino TVT iz češke, ker smo 
morali zaradi rekonstrukcije 
tračne proge v Kunčicah me 
njati dobavitelja. Upajmo, 
da nas bodo trakovi iz Košic 
zadovoljili, sicer se nam po
ruši rebalans jekla v železar
ni. Tudi železarna Sisak iz
gleda, da ne bo mogla zado
voljiti naših potreb, ker se 
povečuje njihova interna 
uporaba. 

Žičarna je nosila posledice 
manjše, proizvodnje valjarne 
žice predvsem zaradi 
zmanjšanih dobav debele ži
ce - v tem asortimentu je tudi 
največji deficit. Če v patenti
rani žici nismo zadovoljni, 
pa je proizvodnja ELIRA ži
ce in VAC-a dobra. 

Če potegnemo črto pod ja
nuarsko proizvodnjo, lahko 
ugotovimo, da je bila proiz
vodnja precej pod našimi na-
zivnimi kapacitetami, da to
liko težav in zunanjih vpli
vov že dolgo ne pomnimo. 
Upamo le lahko, da bodo pre 
ostali meseci »normalnejši««, 
saj nam je zima naklonjena 
v pogledu internega trans
porta. Če ne bomo uspeli na
doknaditi izgubljenega, pa na 
drugi strani ne smemo do
pustiti, da bi ta deficit v 
blagovni proizvodnji še po
večali. 

V januarju je proizvodnja 
dosežena 82,7%, blagovna pa 
88 °/o, kar je razmeroma zelo 
slabo, je pa opravičljivo gle
de na težave in vzroke, ki so 
se pojavili že v prvi dekadi. 
Zato se na seji niso zadrže 
vali na obravnavanju rezul
tatov, temveč so več pozor
nosti posvetih stanju, k i ga 
pričakujejo v februarju in o 
izgledih, da se proizvodnja 
v februarju doseže al: celo 
preseže tako, da bi se zmanj
šal primanjkljaj v proizvod
nji, k i je nastal v januarju. 
Odbor je menil, da bo v fe 
bruarju treba vložiti maksi
malne napore za čimboljše 

delo, enako tudi v naslednjih 
mesecih, ker bomo le tako 
lahko izpolnili planske na
loge in nadoknadili izgub
ljeno. 

Sprejeli so poročilo direk
torja finančno računovod
skega sektorja o finančnem 
rezultatu v decembru in o 
uspehu poslovanja v minu
lem letu. Ugotovih so, da ja 
finančni rezultat razveseljiv, 
tako v decembru, predvsem 
pa v minulem letu, saj je 
železarna leto zaključila po
zitivno in 'poravnala do 3L 
decembra 1970 vse obvezno
sti sanacijskega programa. 



Sestanki delovnih skupin 
29. 1. 197-1 — HVž — EGART — ŽARILNICA — 

Na začetku sestanka je vodja delovne skupine 
govoril o pomenu Georgi sistema in obrazložil, 
kako bo potekalo delo po tem sistemu. Nato so 
obravnavali osnutek pravilnika o urejanju stano
vanjskih vprašanj delavcev. S predlaganim osnut
kom se strinjajo, vprašujejo pa, če se ga tudi 
izvaja. Našteli so več kritičnih primerov, ko de
lavci po več let čakajo na stanovanja. Predlagajo, 
naj bi tovarna v prihodnje namenila več sredstev 
za družinska stanovanja. Razen tega so predlagali, 
naj bi v Železarju ali na oglasnih deskah bil i sproti 
objavljeni podatki, komu je bilo dodeljeno stano
vanje in kakšno je imel prej. 

27. 1. 1971 — JEKLOVLEK — K RAJNIK — 
ADJUSTAŽA — Z mesecem marcem bodo opravili 
prehod na 42-urni delavnik. Apelirajo ca večjo de
lovno disciplino in polno izkoriščenje delovnega 
časa. Potrebna je obvezna uporaba zaščitnih sred
stev. Ugotavljajo, da j ih neracionalno koristijo, kar 
velja še posebno za rokavice in čelade, ne pa za 
zaščitne čevlje, k i so slabe kvalitete. Sanitarni 
prostor za delovodjo in skladiščnika v adjustaži 
n i urejen. 

23. 12. 1970 — TKR — SOK — MEHANIČNA 
DELAVNICA — Najprej so poslušali informacijo 
o izpolnjevanju proizvodnega načrta, h kateri niso 
imeli pripomb. Kritično so obravnavali in ocenili 
vzdrževanje strojev in bi l i mnenja, da je treba pra
vočasno planirati posamezne že precej iztrošene 
stroje za generalno popravilo. Kljub temu, da pri
manjkuje delavcev in mora zato ključavničar de
lati na strojih, pa je njegova prva skrb vzdrževanje 
strojev. Zavzeli so tudi stališče, da je treba pri pre
meščanju delavcev upoštevati vse enako in ne sa
mo bolj sposobne. Gre za to, da imajo vsi isto sku
pino in enake prejemke. 

28. 1. 1971 — TKR — PRHAJ — MEHANSKA 
PREIZKUŠEVALNICA — Pogovorili so se o sred
njeročnem proizvodnem programu. B i l i so mne
nja, da je treba vse naloge pravočasno in v redu 
opraviti, ker bo le tako program tudi realiziran. 

Drugih pripomb k programu niso imeli. Beseda 
je tekla tudi o devalvaciji dinarja. Menili so, da 
bo le-ta na našo tovarno in črno metalurgijo nega
tivno vplivala, ker smo v glavnem uvozniki in 
manj izvažamo. 

Pri izpolnjevanju nalog v januarju niso imeli 
težav in so naloge v celoti in pravočasno opravili. 
Težave so imeli le ob koncu meseca zaradi večjega 
števila prevzemov in poizkusov in so nekatere dni
ne delale tudi ponoči. 

29. 1. 1971 — HVŽ — URŠIC — ŽARILNICA — 
Vodja delovne skupine je obrazložil nov način dela 
po Georgi sistemu. Razpravljali so tudi o nekate
rih važnejših členih pravilnika o urejanju stano
vanjskih vprašanj delavcev, vendar bistvenih pri
pomb ni bilo. Kurjač generatorjev tov. Gasar in 
ostali delavci, zaposleni na tem delovnem mestu 
so zahtevali, naj bi tudi v prihodnje bi l razpore
jeni na delovna mesta pri novih generatorjih. Od
govor pričakujejo na prihodnjem sestanku. Zani
mali so se tudi, zakaj ni v HVŽ normativa za 
srajce. Namesto kave bi rajši imeli čaj v higien
skih posodah. Ob koncu sestanka so razpravljali 
še o dopustih, k i j ih je treba planirati enakomerno 
skozi vse leto. 

31. 12. 1970 — V E N — KAVČIČ — HVŽ — Se
znanjeni so bi i l z nalogami vzdrževanja za leto 1971. 
Največ so razpravljali o uvedbi skrajšanega delov
nega časa, ko bodo delali po sistemu 5 + 2, v pro
stih dneh pa bo vpeljana dežurna služba. Za de
žurno službo menijo, da bi jo morali obravnavati 
kot izredno delo oziroma delo v nadurah. To vpra
šanje so povezali tudi z nagrajevanjem, oziroma 
količino mase osebnih dohodkov. V ospredju je 
problem rednega vzdrževanja žerjavov v s veh treh 
izmenah. Tudi problem vskladiščenja rezervnih de
lov bi radi ugodno rešili, tako da bi j ih imeli v 
posebnem prostoru, k i bi spadali pod obratno 
skladišče HVŽ. Na ta način bi bi l i rezervni deli 
primerno ohranjeni in dostopni. Vprašanje je, če 
tak prostor v HVŽ lahko dobijo. Zanima j ih tudi, 
kaj je s sklepi DS vzdrževanja, k i predvidevajo, da 

se posamezni oddelki vzdrževanja finančno vežejo 
s proizvodnimi obrati in kako je z nagradami in 
stimulacij skim dodatkom. 

4. 2. 1971 — TUŠAR — MONTAŽA JAVORNIK — 
Ugotovili so, da bodo zaostala že začeta dela lah
ko opravili na ta način, da bodo popoldne delali v 
delavnici in pripravili rezervne dele za popravila 
in remonte. Vodja delovne skupine je opozoril na 
koriščenje letnega dopusta, k i naj bi ga tako ko
ristili, da bodo na tekočem, tudi ko bodo začeli 
letni remonti. Za rušenje paketnih peči na progi 
valjarne 1300 nameravajo poslati ustrezno ponud
bo. K že objavljenim pravilnikom pripomb niso 
imeli. 

5. 2. 1971 — SPLOŠNI SEKTOR — JERŠIN — 
VARNOSTNA SLUŽBA — Najprej so analizirali 
izpolnitev sklepov sprejetih na prejšnjem sestanku, 
nato pa obravnavali nekatera vprašanja, k i so j ih 
postavili vratarji in kontrolorji. K osnutku novega 
pravilnika o nadomestilu za prvih 30 dni bolovanja 
niso imeli pripomb. Zanima j ih, zakaj je potrebna 
komisija, k i vsak teden preverja stalež bolnikov, 
ker s tem odvzema lečečim zdravnikom pristojno
sti. Prav tako niso vedno upoštevani napotki spe
cialistov in komisija odreja na oko, kdaj naj kdo 
zaključi bolovanje. To večkrat ni odvisno od težine 
bolezni, pač pa od tega, koliko je pacient priljub
ljen članom komisije. Postavljeno je bilo tudi vpra
šanje, zakaj v bolnici na Jesenicah ne morejo na
staviti ortopeda, k i b i b i l po mnenju posameznih 
zdravnikov nujno potreben. 

5. 2. 1971 — JAVORNIK I — ZUPAN — ADJU
STAŽA — Delovna skupina se je z osnutkom pra
vilnika o izplačevanju osebnih dohodkov do 30 dni 
bolovanja v glavnem strinjala, imeli pa so nasled
nje pripombe: k členu 11 — preventivnem zdrav
ljenju se lahko podredi tak član kolektiva, k i mu 
lastno zdravstveno stanje to dopušča; kdo je in 
kdo ni toliko zdrav, katera obolenja so tista, k i 
npr. cepljenja ne prenesejo, v takem primeru bi 
moral odločiti arbiter — zdravnik. Enostransko 
reševanje lahko več škodi kot koristi. Osnutek pra
vilnika sploh ne obravnava obolenja, zdravljenja 
in prijavljanja drugemu zdravniku izven območja 
Jesenic, če ta ni dosegljiv. 

30. 1. 1971 — HVŽ — PULEC — ŽARILNICA — 
Obširneje so govorili o programu triizmenskega 
obratovanja delovodij. O programu ter o vsebini -
okrožnice št. 18 in navodilu o časovnem zajemanju 
podatkov. Sicer so obravnavali problematiko obra
ta HVŽ in še posebej žarilnice. 

Pravilna delitev hrane In 
vanje posode v jedilnici HVZ 

Že večkrat se mi je zgodilo, 
ko sem prišel na malico, da 
sem slišal, kako se ljudje raz
burjajo nad servirkami zara
d i nehigiene. Tudi meni se je 
že zgodilo, da sem dobil še 
umazano žlico. Toda v pone
deljek, 25. januarja popoldan, 
ko sem jedel in popil skoraj 
poln lonček mleka, sem na 
dnu lončka dobil še precej
šen del malice od petka. K o 
pokažem servirki lonček, se 
razburi in mi ga hoče vzeti. 
Rekel sem j i , naj mi da pri
tožno knjigo, nakar sem do
bil zelo lep odgovor: »Pejd se 
solit, to so še zjutraj pomiva
le!« To je, kar se tiče higi
ene. 

So pa še druge stvari. Na
vedel bom le dvoje. Za topli 
obrok je bilo zelje z rebrci. 
Zelja si dobil pokrit rob glo
bokega dela krožnika. Drugi 
dan si prišel na malico in je 
bilo polek obroka za tisti dan 
še vedno pogreto zelje z rebr
ci . Za isto ceno kot včeraj, 
razlika pa je bila v tem, da 
si ga dobil poln krožnik, ta
ko da je kar čez njega visel. 
Še pred temi pogretimi obro
k i pa so se šle servirke »fi-
žolčkat«, da so vedele, kdaj 

so izdale isto količino obro
kov, kot so j ih dobile iz kuhi
nje. 

To se pravi, da v kantini 
HVŽ pritožne knjige sploh 
nimajo, ali pa je ne dajo, da 
b i drugi mislil i , da je vse v 
najlepšem redu. Sprašujem 
se, ali je to prav? Br j . 

lan j stoj ni n 
in poškodovanih 

Iz spodnjega pregleda vidi
mo, da so se lani stroški za 
vozovno zamudnino (stojni-
no) in za poškodovane vago
ne precej zmanjšali. Na to 
je vplivala večja storilnost, v 
veliki meri pa dokaj enako
meren dovoz surovin. Na ena-

komernost so vplivale za to 
pristojne in zadolžene služ
be, v precejšnji meri pa tudi 
finančna situacija, k i ni do
voljevala delati z velikimi za
logami. To je po tej strani 
dobro in prav, če bi tudi v 
zimskem času mogli dobivati 

Pregled plačane vozovne zamudnine (stojnine) in povračil za 
pokvarjene vozove jugoslovanskih in drugih železnic v zadnjih 

šestih letih 
Leto 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

Prispelo surovin v tonah 1,006.528 1,059.579 872.052 966275 870.929 844.099 

Število prispelih voz 52.734 53.108 43.867 46.809 41.938 40.616 

Plačane stojnine 
v novih dinarjih 1,565.990 1,304.060 588.225 933.403 1,300.045 599.320 

Število poškodovanih voz 5.646 2.271 5.237 3.701 2.839 1.330 

Plačilo za poškodbe 284.681 160.541 543.871 483.550 525.227 190.281 

Odškodnina za zadrževanje 
v poprav. 150.183 60.408 139.304 98.446 75.517 35.378 

Skupaj za poškodovane vozove 434.864 220.949 683.175 581.996 600.744 225.659 

Skupni stroški za stojnino in 
poškodbe 2,000.854 1,525.009 1271.400 1514.399 1,900.789 824.979 

vagonov 
prav tako enakomerno sproti 
vse potrebne surovine. V tem 
času so problematične: ruda, 
staro železo, glina, peski, ma
zut pa tudi druge. 

Kar zadeva poškodb voz, se 
je njihovo število lani naspro
ti letu 1969 za več kot polovi
co zmanjšalo. Vsekakor gre 
pri tem v največji meri zaslu
ga žerjavovodjem v obratu 
plavž, martinarna in D E 
transport (kjer je teh po
škodb največ). Njihovo delo 
se je v tem pogledu zaznavno 
izboljšalo, saj so na plavžu 
zmanjšali število poškodb za 
420, v martinarni za 506 in, 
pri D E transport za 247. 

To obenem dokazuje, da se 
je čut odgovornosti pri tem 
delu vsekakor izboljšal, da 
so žerjavovodje upoštevali 
poduk in navodila, k i so j ih 
po teh vprašanjih dobivali v 
tečajih za žerjavovodje in vo
dje dvigal. 

Vsekakor pa je k izboljša
nju pripomogla tudi boljša 
organizacija dela, pri čemer 
imajo zasluge vodstva obra
tov in ustrezne službe. B . 
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Za večjo varnost sodelavcev pri raz-
kladalnih napravah na aglomeraciji 

Močno me je prizadela ne
zgoda, k i se je pripetila v ja
nuarju, še posebno, ker sem 
poškodovanca osebno poznal. 
Ne mislim gledati nazaj, kar 
se je zgodilo, se pač ne da 
popraviti. Ne morem pa osta
t i neprizadet ob misl i , da se 
kaj takega lahko ponovi. 
Skoraj na istem mestu se je 
pred letom dni že pripetila 
nezgoda, k i je imela za posle
dico invalidnost, U . F . pa se 
mora zahvaliti srečnemu na
ključju, da n i b i l poškodo
van. 

Če se na istem mestu v ta
ko kratkem času lahko pri

peti več nezgod, bomo ver
jetno prišli do zaključka, da 
nekaj n i čisto v redu. 

Oddelek, imenovan prva fa
za nove aglomeracije, je bi l 
šele pred kratkim dograjen. 
Nisem strokovnjak, da bi 
lahko ocenil funkcionalno 
razporeditev objektov, vem le 
to, da je med gradnjo več
krat prišlo do sprememb v 
detajlih prvotnega načrta . 
Vzrok zanje bi najbrž morali 
iskati v finančnih težavah, 
tako da dvomim, če smo res 
zgradili to, kar smo prvotno 
želeli. Saj smo ljudem ob
ljubljali bele halje, danes pa 

Oceni l i so letošnje 
s ind ika lne občne zbore 
V ponedeljek, 8. februarja popoldne je bila v sejni sobi delav
skega doma pri Jelenu seja predsedstva TO OO sindikata 
Železarne. Predsednik Srečko Mlinaric je za ponedeljkovo 
sejo pripravil dnevni red, ki je obsegal štiri točke. Najprej 
so pregledali izpolnjevanje sklepov prejšnje seje, nato pa 
analizirali občne zbore sindikalne organizacije v obratih. 

Analizi občnih zborov je 
sledila informacija o pripra
vah na občni zbor sindikata 
Železarne, nato pa so govorili 
še o realizaciji proračuna za 
leto 1970 ter o predlogu pred
računa za letošnje leto. 

Predsednik tovarniškega od
bora OO Železarne Srečko 
Mlinaric nam je o ponedelj
kovi seji povedal naslednje: 
»Kljub temu. da so b i l i v Že-
lezarju objavljeni povzetki 
oziroma sestavki, k i so govo
r i l i o izvedenih občnih zborih 
v obratih Železarne, je pred
sedstvo TO OO sindikata na 
ponedeljkovi seji ocenilo obč
ne zbore. Predsedstvo meni, 
da so vodstva sindikalnih or
ganizacij v obratu na osnovi 
predhodnih priprav in stališč 
odigrala svojo vlogo, zlasti še 
njihovi predsedniki, tako da 
so b i l i občni zbori vsebinsko 
in organizacijsko na kvalitet
ni ravni. Na občnih zborih je 
bila obravnavana problemati
ka obratov, tovarne in proble
matika izven Železarne. To 
pomeni, da je članstvo še 

vedno pripravljeno reševati 
probleme, vendar pod pogo
jem, da se breme enakomer
no porazdeli tudi na druge 
činitelje. To se je pokazalo 
zlasti v zadnjem času, ko sta
biliziramo naše gospodarstvo. 
Zato bodo tudi stališča obč
nih zborov v obratih našla 
svoje mesto v poročilih in 
zaključkih občnega zbora TO 
OO sindikata Železarne. 

V nadaljevanju seje je b i l 
sprejet sklep, da bo občni 
zbor sindikalne organizacije 
Železarne v zadnjih dneh 
marca. V tem obdobju bodo 
predsedniki posameznih ko
misij p r i TO OO sindikata 
Železarne pripravili poročila, 
k i bodo vsebovala problema
tiko zadnjih dveh let. 

Ob koncu seje so pregledali 
proračun, k i se je gibal v me
jah in izdelali predlog predra
čuna, k i ga bo sprejel tovar
niški odbor sindikata na svoji 
prvi seji. Razen tega so ob
ravnavali še nekaj tekočih 
zadev. 

j i m damo maske proti prahu, 
da b i j ih vsaj delno zaščitili 
pred njim. 

Prav je, da denar ne raz-
metujemo, saj nam v tovarni 
že tako n i rožnato in bo tre
ba še bolj paziti na vsak di
nar. P r i tem pa le moramo 
vedeti, kdaj nam bo ta p r i 
hranjeni dinar prinesel ko
rist. Takrat gotovo ne, če ga 
bomo prihranili na račun 
slabših in nevarnih pogojev 
dela. 

Razumljivo je, da v starih, 
stisnjenih obratih zaposleni 
nimajo najboljših pogojev de
la, nerazumljivo pa, če te sla
bosti prenašamo nr. nove 
»moderne« obrate. 

Na železniških tirih pri 
razkladalni napravi je zelo 
gost promet. Po njih se letno 
premika do 16.000 vagonov in 
to vsak vagon posamezno, ne
kateri pa celo večkrat. Kljub 
temu do te naprave ni varne 
poti. Hoditi moramo prek ti
rov, kar je nevarno zlasti v 
večernih in nočnih urah, ker 
je prostor neustrezno razsvet
ljen. Tiste žarnice, k i so po
stavljene, pa ustvarjajo na
vzkrižne sence in celo slepijo. 
Več kot 50 m dolžine tirov do 
avtomatske kretnice in prek 
nje sploh ni direktno osvet
ljeno. 

Sama krit ika največkrat ne 
doseže cilja. Zato bom posku
sil dati nekaj konkretnih 
predlogov: 

1. Treba je točno določiti, 
kje se lahko gre prek tirov. 
Da bo hoja varna, naj se na 
prehodu vmesni prostor zrav
na (zapolni) do višine tirov, 
kot na cestnih prehodih. 

2. Na obeh straneh prehoda 
naj se postavi svetlobno telo, 
k i bo opozarjalo na nevar
nost, kadar se bo po tirih 
premikal vagon. 

3. Nemudoma naj se uredi 
razsvetljavo. Žarnice naj bo
do neonske in postavljene ta
ko, da ne bo navzkrižnih 
senc in ne bodo jemale vida. 

G. J . 

Na plavžih so v februarju že znatno izboljšali svoje proizvodne dosežke 
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Razvojna pot 
civilne obrambe 2 

Izredni pogoji nastopijo ob nesrečah, k i masovno 
ogrozijo življenje in zdravje ljudi ter prizadenejo večjo 
ah manjšo materialno škodo. 

E L E M E N T A R N E NESREČE: 
Elementarne nesreče so za človeštvo in njegove kul

turne, zgodovinske in ostale materialne dobrine že od 
nekdaj stalna nevarnost — njih posledice pa večkrat 
katastrofalne. Naša domovina nudi že kar preveč po
datkov o številnosti teh nesreč: 

— spomnimo se samo potresov v Makarski, Skopju, 
Slavonskem Brodu, 

— poplave Morave, Save, Drave, Donave in drugih 
rek, k i so občutno prizadele Vojvodino, Pomoravje, 
Zagreb, Celje, 

— plazovi v Mavrovu in v Sloveniji. 
Poplava oktobra leta 1964 je samo na področju mesta 

Celja povzročila ca. 6 milijard din škode. Na področju 
Brežic je bilo leta 1964 ugotovljeno 1,2 milijarde din 
škode. Vsakoletne poplave v Sloveniji povzroče popreč
no letno škodo od 3—4 milijarde din. 

Nenadne poplave in poplave večjega obsega so živ
ljenjsko nevarne. V ilustracijo nekaj podatkov. Januarja 
leta 1959 je popustil jez Vega de Terra v Španiji. Voda 
je tedaj preplavila vas Rivodelaje, kjer je bilo 150 
mrtvih. Istega leta se je v Franciji zrušil jez Malpase 
nad Frejusom. Pos-edice so bile hude: 430 mrtvih, 60 
poškodovanih in ogromna materialna škoda. Leta 1960 
je popustil jez Oros (Brazilija) in zahteval 2000 mrtvih. 
V marcu leta 1961 je zaradi velikega neurja popustil 
jez v Kijevu — nastala je poplava, v kateri je izgubilo 
življenje 145 ljudi. V juliju leta 1961 sta se v Južni 
Koreji porušila dva jezova, kjer je izgubilo življenje 
250 ljudi. Leta 1964 je popustil jez v Kolumbiji in zahte
val 50 žrtev. Do ogromne nesreče je prišlo oktobra leta 
1963 v Italiji, ko je v akumulacijsko jezero zdrvel ze
meljski plaz. Voda jezera se je razlila preko jezu Viont 
pr i Longarone, kjer je bilo zaradi nastale poplave 3000 
ljudi mrtvih in 50 ljudi huje poškodovanih. Pr i nas pa 
je ob zadnji poplavi v Zagrebu izgubilo življenje 19 
ljudi. 

Potrese prištevamo med najnevarnejše elementarne 
katastrofe —"usodni so vsled svoje izneriadnosti in po-
gostoma velike rušilne moči. Pretežni del ozemlja naše 
države je b i l že večkrat deležen hudih potresov, zato 
je treba pri nas resno računati na tovrstne elemen
tarne nesreče. 

Več o tem v enem naslednjih- sestavkov. 
Nevarnosti, k i j ih povzroča sodobni način življenja: 
Tovrstne nevarnosti se javljajo vzporedno z razvojem 

industrije, tehnike in materialnega blagostanja nasploh. 
Pojavljajo se kot 

— požari, 
— nesreče v rudnikih, 
— prometne nesreče, 
— eksplozije, 
— radioaktivne ekcidence, 
— okuženost biosfere, 
— rušenje jezov. 
Požari, v katerih so bila uničena cela mesta in nase

lja sb znani sirom po svetu, pa tudi pri nas. Kot posle
dica nenehnega razvoja tehnike in industrije ter načina 
življenja civiliziranega človeka (število vnetljivih mate
rialov in povzročiteljev) — so dobili požari nepojmljivi 
obseg. V zadnjih petih letih je bilo v naši državi regi
striranih 44.000 požarov, pri katerih je izgubilo življenje 
306 oseb, od tega 18 gasilcev, materialna škoda pa znaša 
več kot 22 milijard dinarjev. Dejanska škoda je še večja, 
ker je posredna škoda navadno do 5-krat večja od ne
posredne. Z ozirom na dejstvo, da so požari v porastu, 
danes lahko govorimo o požaru kot o »kvalitetno novi 
nevarnosti«, katere naši predniki niso poznali. 

Nesreče v rudnikih nastopijo kot posledica večjih 
nevarnosti v rudnikih. Ogromne proizvodne kapaciteta 
in velika prostranstva, k i j ih zavzemajo posamezni rud
niki, vedno večja uporaba eksploziva, strojev in insta
lacij — pogojujejo vse večje nesreče v rudnikih. Tovrst
ne nesreče so pogostokrat težje od elementarnih — npr. 
leta 1906 je bilo v rudniku Courriere (Francija) mrtvih 
1230 rudarjev. 

Leta 1942 je bilo v mandžurskem rudniku 1954 mrtvih 
rudarjev. 

Leta 1937 je bilo v Kaknju 127 mrtvih rudarjev, 
Leta 1940 je bilo v Podlabinu 317 mrtvih rudarjev, 
Leta 1948 je bilo v Podlabinu 85 mrtvih rudarjev. 
Leta 1947 je bilo v Boru 27 mrtvih rudarjev, 
Leta 1961 je bilo v Zagorju 13 mrtvih rudarjev, 
Leta 1962 je bilo v Banovičih 53 mrtvih rudarjev. 
Leta 1964 je bilo v Ušču 14 mrtvih rudarjev. 
T i podatki opozarjajo na velike nevarnosti, k i lahko 

grozijo tudi v bodoče. 
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Na predvečer 
fašističnega napada 

Miha Klinar 
Spomini iz NOB 

Beograd. Že pred prihodom 
v Beograd so internirane! 
vzpostavili organizacijo in iz
volili vodstvo iz svoje srede. 
Niso hoteli, da bi zgledali ka
kor kaka anarhistična tolpa, 
marveč kot ljudje, ki j ih je 
usoda združila zaradi svojega 
doslednega delavskega prepri
čanja in prav tako doslednega 
protifašističnega boja, kot 
ljudje, k i se vzlic temu, da 
so se vozili pod krinko »orož
nih vaj« v internacijo, niso 
hoteli pred njo ukloniti, mar
več so kljubovali in nadalje
vali svoj delavski in protifa
šistični boj v kakršnih koli 
okoliščinah. Njihov cilj je bi l 
jasen in verovali so, da ga 
bodo nekoč dosegli in zmaga
li, četudi bi bi l boj zanj še 
tako težak in žrtve še tako 
težke. Tudi odhod na »orož
ne vaje« je služil temu cilju, 
saj je postal demonstracija 
in bojna napoved, da se ne 
bodo nikoli sprijaznili z druž
bo, k i jemlje delovnemu člo
veku svobodo in ga izkorišča, 

in da se bodo borih proti 
njej, dokler je ne bo zamenja
la nova družba, boljša in pra
vičnejša od stare. Zato so tu
di svoj postanek v Beogradu 
izrabili za demonstracijo. 
Sklenili so, da bodo zvečer 
ob sedmih pred odhodom iz 
Beograda na postaji priredili 
demonstrativni shod, obenem 
pa izrabili za demonstracijo 
tudi popoldansko kinopred-
stavo, k i so jo organizirali za
nje beograjski tovariši. 

Svobode gibanja po mestu 
j im oblast ni omejevala. To 
se bo morda zdelo ljudem in 
vsem, k i vedo za nemška kon
centracijska taborišča, celo 
nekoliko čudno. Nekateri bo
do morda celo rekli ob misli 
na medvojne nemške tran
sporte v taborišča, kakor tu
di ob življenju v taborišču 
samem, ko ga bom po spomi
nih preživelih tovarišev opi
sal, ali je bila pot v Medju-
reče sploh podobna poti v in
ternacijo in ali je bilo tabo
rišče v Medjureču pri Ivanjici 

v primerjavi z nemškimi ta
borišči sploh vredno tega ime
na. Razumljivo je, da je bilo 
v primerjavi z nacističnimi 
taborišči pravi raj, vendar ne 
smemo pozabiti, da je b i l to 
šele začetek po nemškem vzo
ru organiziranih koncentracij
skih taborišč v Jugoslaviji in 
da je čas preprečil, da se niso 
mogla do kraja razviti po 
strahotnem vzorcu nacističnih 
taborišč smrti. Toliko samo 
mimogrede v pojasnilo, da bi 
bralci ne jemali tega tabori
šča, s katerim je takratni ju
goslovanski režim hotel izpod-
rezati korenine revolucionar
nemu gibanju in protifašistič
nemu boju v Sloveniji, Bosni 
in Makedoniji. Predvsem pa 
hočem podčrtati , da je b i l to 
šele začetek in da bi bi l ka
sneje režim prevoza v inter
nacijo in internacije same 
vedno ostrejši, morda celo 
tak, kakršnega poznamo iz 
nacističnih taborišč. Tudi 
nemški Dachau je b i l sprva 
samo delovno taborišče in 

»navadna« interancija režim
skih nasprotnikov, k i pa se 
je kmalu spremenila v tabori
šče smrti. Zato opisane 
poti v Medjureče in taborišče 
nikakor ne smemo jemati kot 
»popustljivost« takratnega re
žima, saj so kljub svobodi gi
banja »vpoklicnike« na »orož
ne vaje« zasledovali in opazo
vali tajni policisti, kakor bo
mo videli tudi v primeru, k i 
ga je doživel Lovro Albreht v 
družbi z Andrejem Prešer
nom, Feliksom Koprivnikom, 
Jožetom Finžgarjem in Ton-
čevim Janezom. 

»Kakor smo bil i dogovorje
ni,« je pripovedoval Lovro 
Albreht, »smo se po prihodu 
v Beograd razdelili v manjše 
skupine ...« Njegova skupina 
z omenjenimi tovariši si je 
ogledala mesto, k i bi ga mor
da brez »poziva« na »orožne 
vaje« nikoli ne videli. Popol
dan so se mudili na Kalemeg-
danu in občudovali to staro 
turško trdnjavo, ko so nena
doma zagledali policijskega 
agenta, prav tistega, k i j ih je 
bi l legitimiral v vlaku v bli
žini Slavonskega broda. Ko 
je videl tudi on, da so ga 
opazili, se j im je samo na
smehnil, ne da bi prišel k 
njim, kakor so pričakovali. 
Kaj se je skrivalo za tem na
smehom, ne vedo. Prej ko ne 
j im je z nasmehom dal ve
deti, da j ih opazuje že vso 
pot. To j ih je opozorilo, da 

je beograjska policija na de
lu in da nenehno opreza tudi 
za drugimi skupinami. 

Kljub temu se za zasledo
vanje niso brigali. S Kalemeg-
dana so odšli v neko resta
vracijo blizu postaje, kjer so 
se zbirale tudi druge skupine. 
Večinoma so bil i že zbrani in 
so jedli. Bi la je morda zadnja 
priložnost, da so si lahko pri
voščili obilno porcijo svinjske 
pečenke in da so tešili žejo s 
srbsko črnino. V restavraciji 
je bilo zato prijetno. Pa tudi 
zaradi orkestra in petja dveh 
pevačic, kakor so včasih pra
vil i dekletom, k i so prepevale 
po zabaviščih in gostilniških 
lokalih. Njuno petje se j im je 
zdelo prijetno in nekdo je po
vprašal dekleti, če znata kako 
slovensko. Ena od njiju je 
pritrdila in nato zapela »De
kle, kdo bo tebe ljubil«. Pri
tegnili so j i in kmalu se je 
slovenska pesem razlivala iz 
restavracije na sivo zimsko 
beograjsko ulico. 

»Čudni ljudje smo Sloven
ci,« pravi Jože Stražišar. »Ko
maj smo dan dva zdoma, že 
se nas loti domotožje.« 

Tudi Lojze Vilman in Franc 
Sire sta podobnega mnenja. 

Še bi prepevali, da n i vsto
pil nekdo od vodstva ih pre
kini l pesem. Čas je ob njej 
vse prehitro potekal, da so 
skoro pozabili na kino. 

Dvignili so se, plačali in od
šli na Terazije. Tamkajšnja 
kino dvorana se je napolnila 

ke« 
vili 
se 
ci«, 
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ItcuneinUci 

mozaika 

Lučka Rozman 

Cas je hitel in treba se je 
bilo vrniti »na zemljo«. Peš 
smo se podali mimo bližnje
ga vodnega stolpa, zgrajenega 
že leta 1869 in ene redkih 
zgradb, k i so preživele veliki 
chicaški požar, po ulicah, na 
katerih je novoletno vzdušje 
Sc povečalo običajni blišč in 
vrvež. Šli smo mimo najživah-
nejšega vogala na svetu, k i 
pomeni Meko za kupce od 
vsepovsod, obiskali smo naj
večjo veleblagovnico v mestu, 
k i ima kar 10 ogromnih nad
stropij prodajnega prostora. 

občudovali izložbe vzdolž 
»najbogatejše milje« na svetu 
in se sprehodih po ulici 
bank, kjer ogromne poslov
ne zgradbe sledijo druga 
drugi vzdolž vse ulice. Po
vsod množica ljudi, k i se vsi-
pajo iz izhodov podzemeljske 
železnice, iz trgovin, iz škri-
pajočih voz nadzemeljskega 
prometa in iz številnih po
slovnih zgradb. Za hip se 
ustavijo samo ob zvokih si
ren gasilskih ah policijskih 
avtomobilov, k i pa smo j ih 
tisti čas slišali kar pogosto. 

AKVARIJ 
* ¿1 

Naslednji dan smo sj ogle
dali Sheddov akvarij, k i do-
muje v zelo lepi marmornati 
zgradbi tik ob jezeru. Spada 
med najpopolnejše na svetu 
in je največji v Ameriki. V 
210 razstavnih posodah smo 
si-ogledali več kot 10.000 pri
merkov različnih vodnih ži
vali, od rib do dvoživk, neka
terih plazilcev, sesalcev in ne-
vretenčarjev. Vsako soboto in 
nedeljo pa uprava akvarija 
predvaja obiskovalcem tudi 
barvne filme, k i prikazujejo 
lov in transport posameznih 
razstavljenih živali. Že tukaj, 
kot tudi kasneje po vseh ga
lerijah in muzejih sem opazi
la, da je obisk otrok kot od
raslih množičen. Zaradi raz
sežnosti razstavnih prostorov 
so povsod na razpolago tudi 
posebne sobe, v katerih lahko 
obiskovalci dobe okrepčilo, si 
odpočijejo ali pojedo malico, 
k i so jo prinesli s seboj. 

M U Z E J ZNANOSTI 
I N INDUSTRIJE 
Veliko lepega in zanimivega 

smo videli tudi v muzeju zna
nosti in industrije, k i je ne
kaj postaj izven mestnega 
središča in spada med najbolj 
obiskane muzeje na svetu. 
Letno se v njem ustavi čez 
3,000.000 obiskovalcev, k i ima
jo kaj videti! V klasično gra
jeni zgradbi je na 566 arih 
prostora pod geslom: »Zna
nost odkriva zakone narave, 
industrija pa j ih uporablja za 

potrebe človeštva!«, prikaz raz
voja znanosti in industrije na 
različnih področjih. Nazorno 
so prikazani prvi poskusi ob 
rojstvu ideje in njen razvoj 
do masovne uporabe. Po tele

fonskih slušalkah lahko po
slušaš dodatno razlago k na
pisom ih s. pritiskom na 
gumb lahko mnoge od teh 
poizkusov sam obnoviš. Mu
zej je namreč znan kot »na
pravi sam — muzej«. Med 
drugim smo videli: 

— Foucaultov vizualni do
kaz, da se Zemlja vrti 

— razvoj zračnega prometa 
od prvih poizkusov letenja do 
najnovejšega Boeninga 747, 

— nemško podmornico 
U 505, k i so jo Američani za
segli leta 1944, skupaj s fil
mom o tem dogodku, 

— pravi pravcati rudnik, v 
katerega nas je popeljal elek
trični vlak in kjer so resnič
ni rudarji nazorno prikazali 
razliko med včerajšnjim in 
današnjim pridobivanjem pre
moga, 

— prikaz železarstva in nje
gov doprinos gospodarstvu 
ZDA, k i je rezultat trilejnih 
priprav vodilnih železarskih 
družb, 

— celotno pot izdelave ča
sopisa, od zbiranja novic, ure
janja in tiskanja do dostave 
na doni. 

— Medicina je predstavlje
na z veliko področij . Videli 
smo tako potek operacije sle
piča kot ogromen model člo
veškega srca, k i si ga lahko 
ogledaš tudi z notranje stra
ni. 

— Fizika, optika, magneti
zem in elektronika so pred
stavljeni s številnimi poskusi 
znanih znanstvenikov. 

— Na ogled je tudi model 
Apolla I z obema astronav
toma, pa svetlobni prikaz ma
tematičnih operacij v elek
tronskih računalnikih, zgrad
ba atoma v gibanju, izvalitev 

piščancev in še in še. Muzej 
je tolikšen, da si ga J e v 
enem dnevu nemogoče ^ na
tančno ogledati. 

PRIDODOSLOVNI 
M U Z E J 
Podoben naporen dan smo 

imeli ob ogledovanju Fieldo-
vega prirodoslovnega muzeja, 
ki spada med najodličnejše 
tovrstne muzeje na svetu. Že 
pogled ž zunanje strani na 
ogromno zgradbo v grškem 
slogu da slutiti, koliko mora 
biti v njej razstavnega gradi
va. Ogledali smo si 47 dvoran 
v treh nadstropjih, ki j ih po
vezuje velika osrednja dvo
rana. V njej te že ob vstopu 
pozdravijo izbrano lepi ekspo
nati: dva indijska slona, 
okostje dinozavra ter skoraj 
12 m visoka indijanska tote
ma iz rdeče cedre. Muzej pri
kazuje štiri področja znano
sti: antropologijo, botaniko, 
geologijo in zoologijo. Odliku
je se z ohranjenimi in nego
vanimi razstavnimi predmeti 
ter z zelo lepo izdelanimi mo
deli in kulisami. 

Zgodba človeške vrste je pri
povedovana na zelo zanimiv 
način. Lutke vseh ras v na
ravni velikosti pri različnih 
opravilih ponazarjajo mesto 
človeka v okolju ter medse
bojni vpliv njegovih navad in 
aktivnosti. Zraven so na ne
štetih policah razporejeni 
uporabni in okrasni predmeti 
primitivnih narodov ter pri
kazana zveza med primitivno 
umetnostjo in umetnostjo ci
viliziranih družb. Zgodovino 
človeštva po dobah rekon
struirajo modeli ljudi od pra-
človeka naprej. Kultura Egip
ta, Babilona, Et rur i l in Rima 
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Sla 
H 

v i L 
Zatfca 
strlmi 
ravj 
posi 
rijalta 
zasfžili 
so 
stal 

z njni in beograjskimi tova-
rišijo zadnjega kotička. Beo-

tovariši, ki so organi-
za slovenske »vpoklicni-
redstavo, so jih pozdra-

vzkliki. Vzklikanje, ki 
začelo z »živeli Sloven-
: kmalu preraslo v ma-
acijo m demonstracijo z 

»Nočemo fašizacije 
ilavije!«, »Dol s fašiz-

»Zahtevamo delavsko 
oblast!« Tedaj 

je nenadoma pcjavila 
(Jmskem platnu slika Le-
Dvorana je zahrumela: 

•fela Sovjetska zveza! 
Leninu!« 

JN|ieravana demonstracija 
je popolnoma uspela, 
se je izjalovil demon-
shod, ki so ga name-

prirediti na beograjski 
i. Policija in žandarme-

z močnimi stražami 
postajo. Legitimirali 

fkogar in spustili na po-
samo »vpoklicnike«, 

g r a l d 
žira] 
ke« 
vili 
se I 
ci«. 
nifel 
vzkji 
Jugi 
mo* 
denjkratično 
pa 
na 
nin 

medtem ko beograjski tovari
ši niso mogli z nami. Policisti 
m žandarji pa so bih tudi na 
postaji. S silo so gnali »vpo-
klicance« do ozkotirne proge, 
ki povezuje Beograd z Užičko 
Požego in jih s silo strpali v 
vagone. Kmalu nato je odpe
ljal vlak, sestavljen iz vago
nov IV. razreda. 

IZSTOPNA POSTAJA 
UŽIČKA POŽEGA 
Ozkotirnica. Vagoni IV. raz

reda. Gneča. Noč . . . Začele 
so se prve muke, s katerimi 
je bilo »vpoklicnikom« doslej 
prizanešeno. Kakor da so na
lašč zanje izbrali vagone, pol
ne mrčesa, in jih z ušmi, ki 
so jih napadle hoteli odvaditi 
civilnega in svobodnega živ
ljenja. Dolga je bila noč v 
boju z mrčesom, ki je žrl, a 
ga ni bilo videti. Dne 25. ja
nuarja 1941 se je končala nji
hova pot v Užički Požegi. 

Zini motiv pod Železarno ob Savi, kakor ga je zabeležil 
nafitograf Franci Makovec g|J 

• H 

je 

taji 
cij 
ga: 

kazana s številnimi iz-
koainami in ostanki, oprem-
rjemi z zanimivo razlago: 
milje ljudi in živali, okra-
šeiferste, poslikana oblači-

[kopisi, skulpture, poso-
krasje, orodje, čolni . 

la, 
da, 
Poirno so proučevane še ki-

m tibetanska civiliza-
ultura Afrike in Mada-
ja, Polinezije, Milnone-

ziji i Indonezije. Za nas po
sel zanimiv pa je b i l od-
del ki je tolmačil zgodovi
no idijancev od njihovega 
pri la iz Azije v Novi svet 

prvih srečanj z evrop-
raziskovalci, misijonar-
zavojevalci. Slikovito 

prfan način življenja raz-
plemen, čudovita zbir-

pa 
s k l 
ji 

lici 
ka :emov, uporabnih pred
nic , obrednih mask in ob-
lač e izpopolnjena še s pla
sti ni prikazi raznih tipov 
vas ibičajev ipd. 

I i muzej je med prvimi 
pri loslovnimi muzeji, k i so 
po tili pozornost tudi rast
lin Ta del razstave je ure
j a ko, da daje osnoven pri-
ka rst in oblik rastlin ter 
nji o povezavo s človekom. 

' irna področja ved o ma
ter emij! so zajeta v petih 
vel i dvoranah. Izmed vseh 

• a 

Jaz sem pa spremljal v mislih Merkovca: zdaj je 
že v d o l i n i . . . da bi le srečno oddal pošto . . . 

Prišlec si je natočil iz steklenice, ki je bila še 
vedno pred njim, in s trudom nekaj premišljal. 
Potem se je zagledal vame in rekel, ko da je to 
sklep njegovega premišljevanja: — Čimprej me 
spravite čez, ne uide vam plačilo, to vam zagotav
ljam, kakor zdaj tukaj sedim . . . 

Tudi tebi ne, sem mu odvrnil v mislih. Merkovec 
mora biti že na mostu, pri stražarju. M u že pripo
veduje: bandit na Osredku, v h i š i . . . Stražar spusti 
Merkovca čez most. Tam ga drugi stražar odpelje v 
kasarno. Ko da bi ose zbežal! Kje, kakšen, od 
kdaj . . . Se že pripravljajo. Cela desetina . . . Mer
kovec pa: če sme v gostilno onkraj ceste, samo za 
hip, dokler se ne pripravijo, njegova hči je mlada 
pri Valpetiču. Na požirek žganja, zaslužil si ga je . . . 
Nič ne slutijo, kako neki. Merkovec pa čez cesto. 
Stari bi se skoraj sesedel, več dni ni bilo že nikogar 
s hribov v gostilno. Ponoči še celo ne. Merkovec pa 
se mu reži. Z zetom stopita v boljšo sobo, še preden 
se pozdravita oče in hči. Nujna pošta! Bo šlo? Še 
to uro mora do Sergeja! 

Pisma so srečno oddana. Pa tudi žandarji so že 
pripravljeni, med njimi nekaj poturic, k i govore 
slovenski. Že se pomika kolona v hrib, spredaj ko
mandir z Merkovcem, drugi v gosjem redu za nji
ma . . . 

Preklete zanke, k i j ih človek nastavlja človeku! 
K o da nismo vsi dvonožci,"ko da ne živimo vsi enako 
radi in nimamo radi istih reči v življenju! Ko da 
ne govorimo vsi z istimi glasovi in nas nazadnje ne 
čaka isti konec! 

Prekletstvo vojne! Zmeraj sem bi l proti njej, saj 
ni drugega kot zarota proti človeku, pa sem se začel 
še sam vojskovati, po svoji pameti, in zdaj se mi 
bliža zadnja bitka. Saj je šlo kar prav, dokler sem 
vedel, pr i čem da sem. Rdeče .n belo, naši in njihovi! 

i: CVETKO 
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prikazov materialov, struktu
re in si l , k i oblikujejo zem
ljo, uporabe rud in minera
lov, lepih fosilov in ene naj
večjih zbirk meteoritov na 
svetu pa nam je bila najbolj 
všeč dvorana draguljev, v ka
teri so zbrane vse vrste dra
gih in poldragih kamnov sve
ta, brušenih ali še surovih. V 
steklenih vitrinah, k i j ih ves 
čas nadzorujeta dva stražarja, 
se bleščijo vzgojene perle po
leg naravnih, umetno izdelani 
safirji in drugi dragi kamni 
in modeli vseh slavnih dia
mantov na svetu. 

K a r težko je bilo oditi od tu, 
vendar nas je zoološki oddelek 
kmalu pritegnil z mnogimi od 
svojih 50.000 prepariranimi ži
valmi. Razporejene so po treh 
principih: po istovrstnih sku
pinah, po naravnem okolju 
ter po načinih proučevanja in 
prepariranja. Skupine sesal
cev, ptic, plazilcev, dvoživk, 
insektov, rib in drugih mor
skih živali so postavljene v 
tako odlično ponarejeno oko
lico, da malone pričakuješ, da 
se bodo še začele gibati. 

Ob odhodu iz tega muzeja 
nas je spremljal občutek, da 
smo videli veliko lepega, pa 
tudi veliko novega. 
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N i bilo treba iskati v očeh, v mislih, na kapah je 
pisalo, na rokavih, vsakdo je imel na jeziku, kar 
v srcu. 

Imelo me je, da bi človeka za mizo kar naravnost 
vprašal, naj po pravici pove, kdo da je in kaj mu 
vrta po možganih. Mogoče, sesa. »dvajal v sebi, pa 
le ni , za kar ga imam. Mogojfe sem skuhal nekaj, 
kar mi bo težko pogoltniti. 

Dolgin pa je sedel široko in brezskrbno, sit, in 
tudi žganje je že opravljalo svoje. 

— Torbo sem j im pustil; to je že res, kdo bi 
mislil na torbo, ko gre za glavo, — je blebetal. — 
Kaj pa ima moj tovariš od tega, da se je dal ubiti? 
Prav gotovo so ga ubili , drugače bi se našla. Torbi 
bi dobili, tudi če bi se jaz vrnil ponjo. In s torbo 
še mene . . . 

Nisem več mogel poslušati tega natepanja — do 
kraja me je prepričal, da se je bil vdal Nemcem 
in da zdaj dela zanje — stopil sem k mizi, poveznil 
kozarec čez steklenico in jo odnesel nazaj v omarico. 
Zamerljivo me je pogledal. 

— Ta tvoja zveza je počasna, po smrt bi jo po
slal, — je rekel. 

— Vsak hib po tu, — sem odgovoril, on pa se je 
začel oprijemati mize in vstajati. 

— Greva pogledat, videti hočem tc tvojo zvezo . . . 
— če se ti tako mudi, pa pojdi! — Zares sem 

želel, da bi se pobral iz hiše. 
— Je to beseda partizanu? — je zrasel. — Je to 

beseda tistemu, ki krvavi zate, strada, zmrzuje? 
Spet je b i l prejšnji, tak, da bi sprožil vanj, če 

bi imel kaj v roki. 
— A ti krvaviš? — se nisem mogel zdržati. Iz 

hiše bi ga vrgel, če ne bi zaslišal takrat od zunaj 
zvoka, ko da je nekaj lesenega zadelo ob tepko. 

Prisluhnil sem, če se bo spet oglasilo. Neznansko 
dolgo je trajalo. Že sem odprl usta, da bi rekel kaj 
pomirljivega, takrat pa je poropotalo po veznih 
vratih. 

Dolgin me je vprašujoče pogledal, v negotovem 
pričakovanju. Napol dvignjen izz™mize je obstal, 
Lona se je zagledala predirijivo vame. S počasnim 
korakom sem prešel sobo in vežo in glasno vprašal-

— Kdo je? 
— Jaz, — se je odzval Merkovec. 
Toliko, da sem odpahnil, je že nekdo od zunaj 

sunil v vrata, da so se na stezaj odprla. Komaj sem 
odskočil. Merkovca je vrglo v vežo, pahnil ga je 
Nemec, k i je tiščal za njim, s pištolo v eni roki in 
s slepečo svetilko v drugi. Za njim sta se pomolili 
v vežo dve črni cevi. 

Odskočil sem proti kuhinji, prestrašen in rado
veden, vse obenem. Obšla me je želja, da bi povpra
šal Merkovca, če je oddal pošto, pa nisem utegnil. 
Nemca sta uperila vame cevi, eden je zakričal: 
»Hände hoch!«, Merkovec pa je zavpil, da nisem 
pravi. Tisti hip so že pritisnili v izbo in tudi zadr-
dralo je že . . . Ne, tega nisem hot ?1, pričakoval sem 
bil , da se j im bo fant takoj predstavil, kdo da je 
in se bodo v zadregi vsi skupaj spravili iz hiše. Pri
voščiti sem si bi l hotel samo majhno, potrejno šalo, 
da bi z njo prikri l zvezo . . . To je bilo tudi vse, kar 
sem utegnil premisliti. Že sem bil na pragu v izbo, 
a kar sem videl, je vzelo udom in jeziku vso moč. 

Ranjen partizan v moji hiši in po moji krivdi! 
S pol telesa je ležal čez mizo, z dvignjeno glavo, s 
krvavo liso čez čelo, zdrknila mu je v oko, ga zalila 
in se razlila čez lice, z odprtimi usti in v smrtnem 
strahu osteklenelim očesom je strmel sem na prag, 
prav vame. Predse je molel svoje dolge roke, v eni 
je imel bombo, z drugo jo je poskušal odviti. 

Bi la je le sekunda ali še manj, vendar dovolj 
dolgo, da se je v merti vse sesulo. A časa ni bilo 
hiti za krik, iz avtomata pred menoj je spet za
ropotalo d-d-d-d . . . 

Najraje bi bi l takrat sam na njegovem mestu! 
Glava mu je onemoglo padla na mizo, obmirovala, 
izmed dlani je zdrknila železna, kvadratasto nazob
čana žoga, se zakotalila po mizi in se ustavila. Ne
mec je nekaj zarjul in odskočil, porinil s praga še 
mene, takrat pa je že tudi zagrmelo v hiši. 

— Lona! — sem zaklical na vso moč, z enim sko
kom sem bil spet v hiši, v prahu in dimu. 

Lona se je bila sesedla ob peči, poi jo je bilo 
pod klopjo, kjer je ves večer sedela. Na posteljo 
sem vrgel pogI;d — mati so pol sedeli pol ležali, na
slonjeni na stranico, ko da spijo. 

Ob meni se je znašla Malka, v dolgi beli srajci, 
vsak pod eno roko ^va prijela Lono in jo dvignila 
na klop. Sama si je pomagala, zakaj vtem se je že 
zavedela, in si šla z desnico čez čelc in oči, potem 
me pa tako čudno pogledala, takega pogleda pri njej 
še nise^i videl, ne z' ljubeznijo, ,ie z usmiljenjem, 
niti ne z jezo, ampak odsotno, kot tujca, da me je 
prizadelo bolj kot karkoli. 

— Si ranjena? — sem zaklical. 
Odkimala je, nič j i ni bilo, le omedlevica. Utrujen 

pogled j i je šel po sobi in se ustavil na postelji. 
Zvlekla se je tja, dvignila starki belo glavo in jo 
položila na blazino. Nič ni bilo krvi, taka je bila ko 
prej, le zenice so motno gledale nekam navzgor, da 
je bila oči sama belina. 

Lona se je spustila na tla, z glavo na postelji, 
brez glasu je jokala, le rame so se j i stresale. Ob
stal sem sredi sobe, nisem vedel kam s sabo, srce 
v prsih sem čutil ko veliko utež, trgala mi je vso 
notranjost. 

K mizi si nisem upal pogledati. Vem, kaj naredi 
s človekom granata. 

5. 
Kmet je zlezel povsem vase, samo še kot kepa 

je čepel v mračnem, mokrem kotu. Plahnel je, med
tem ko je rasla in ga vsega preraščala grozljiva, vse-
uničujoča misel, nevera vase in v vse, v kar je še 
včeraj verjel. 

Tak naj bi bi l torej konec? In če je lahko njegov 
konec tak, zakaj ne bi mogel biti tak tudi konec 
vsega, v kar je verjel? 

. . . Ko je tako stal tam sredi hiše, zgubljen, ma-
lodane ponorel, je začutil na rami moško roko. Ozrl 
se je — bil je nemški podoficir. 

Široki, tolsti, razžarjeni obraz pod žandarsko sa
po se je dobrodušno, prijateljsko smehljal. Najbolj 
čudno pa je bilo, da so ostale kmetu v spominu le 
rdeče, redko posejane ščetine na žandarski bradi, 
zgornji ustnici in celo po licih. 

— Svinja! — je pomislil. 
Nemec pa ga je potrepljal po rami: 
— Braver, unser Mensch! 
Kmet je razumel toliko nemški, da je razumel: 

Nemec, hvali zvestega psa . . . 
Nemec si je njegov molk razlagal po svoje. 
— Kommen Sie mit! — Z roko je kazal v dolino. 

— Sie bekommen viel Mark . . . 
Medtem se je hiša napolnila vojakov. Topotali so 

z nakovanimi škornji, smrdeli po vojaškem potu in 
prahu proti mrčesu, vsevprek govorili, se šalili in 
IreDJali k ubitemu. 
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podjetja. Recesija se je stop-' 
njevala še v letu 1968, ko so 
slovenske železarne bilanco 
zaključile po plačani realiza
ciji s 70,5 milj. din izgube, od 
tega železarna Jesenice sama 
63 mili j . 

Finančni položaj železarn so 
otežkočale še velike podraži
tve investicijskih del, k i so 
jih morale železarne kri t i iz 
lastnih virov in poizkusna 
proizvodnja, kar je prizadelo 
predvsem železarno Jesenice. 
Podjetja so zaradi podražitev 
izčrpala sredstva amortizacije 
in so za del obnove osnovnih 
sredstev bremenila investicij
sko vzdrževanje. Vsa črna me
talurgija je imela 1967. leta 
92 milij. izgube, k i je v letu 
1969 porastla na 146 milij. din. 

Za Železarno je torej pore-
formsko obdobje značilno na
slednje: 

1. Porušeni reformski odno
si v cenah. 

2. Nedokončane investicije 
in porast stroškov, kot posle
dica zavlačevanja in neredno-
sti dodeljevanja kreditov. 

3. Povečanje lastnih sred
stev že odobrenih kreditov. 

4. Liberalizacija uvoza pro
izvodov črne metalurgije in 
neustrezna carinska zaščita. 

5. Stalno pomanjkanje ob
ratnih sredstev, globoka ne
likvidnost kot odraz gospo
darske nelikvidnosti nasploh 
ter kot posledica tega skoraj 
stalna blokacija žiro računa. 

Ta gibanja so pa spremljali 
še razni socialni problemi kot 
stagnacija OD, stanovanjska 
problematika in visoka fluk-
tuacija kadra. 

Prav je, da nekatere pred
hodne ugotovitve podkrepimo 
tudi s konkretnimi pokazate
l j i . 

Vsako moderno gospodar
stvo sorazmerno veliko vlaga 
v novo tehniko, tehnologijo 
in kadre. Pri tem pa so zelo 
pomembne cene, brez katerih 
ni realnih kalkulacij, niti ni 
možno sproti ugotavljati rizi
ka vlaganj. Zato pomenijo 
stabilne cene pomemben fak
tor poslovne politike, dolgo
ročnega načrtovanja najbolj 
racionalnega investiranja. Ta
ka gledanja so bila nedvomno 
prisotna pri izoblikovanju iz
hodišč reforme v letu 1965. 
Zato je politika cen ob spre
jemu reforme izhajala iz pari
tete med notranjimi in sve
tovnimi cenami t. j . iz cen 
mednarodne menjave. Na tem 
principu so bile tudi plaforni-
rane cene za okoli 2/3 indu
strijskih proizvodov in za 
večino poljedeljskih izdelkov. 
Na tej osnovi je bila izvršena 
korekcija enotnega kursa do 
višine ugotovljene carinske 
zaščite, k i naj bi veljale za 
določene grupacije proizvod
nje. Pariteta domačih cen je 
znašala od 12.00 do 15.60 din. 
Na tej osnovi je bila formira
na zaščita, k i je za surovin
sko industrijo znašala 5 %, 
pri predelavi 9 % — pri finalih 
zaciji od 20% do 50% za 
posamezne proizvode. Predvi
dena korekcija cen je bila 

npr. za črno metalurgijo 36 %, 
ža predelovalno industrijo, pa 
samo 5% povišanje! 

V nadaljnjem oblikovanju 
politike cen so dobile proiz
vodne panoge za reprodukcij
ski material za 53 % svoje 
proizvodnje režim kontrolira
nih cen, industrija potrbšnega 
blaga le za 27 % ob tem, da 
je imelo kar 81 % potrošnih 
izdelkov visoko zaščito, k i je 
praktično onemogočila uvoz. 
Zato ni slučaj, da je ob ta
kem režimu cen in zaščite
nem trgu prišlo do prelivanja 
akumulacije iz bazične indu
strije v predelovalno. 

Zato govorijo podatki. Črna 
metalurgija je leta 1965 imela 
svoje cene na uradni pariteti 
dolar = 12,75 din in je ta 
celo padla v letu 1968 na do
lar = 11,99 din. Kovinskopre-
delovalna industrija pa je že 
po cenah startala na pariteti 
dolar = 14.70 din in je kon
cem leta 1968 dosegla pariteto 
dolar = 15.75 din. Pri nekate
rih proizvodih (pralni stroj) 
pa celo dolar = 20,00 din. 
Ista razmerja veljajo tudi za 
ladjedelstvo in elektro indu
strijo. 

Za nove odnose cen, je bilo 
z reformo predvideno razvija
nje svobodnega tržišča ob 
stabilizaciji materialnih odno
sov oz. liberalizaciji uvoza. 
Takih pogojev takrat nismo 
še imeli, zato je bilo predvi
deno postopno formiranje, 
toda formiranje -je bilo pred
vsem podvrženo administra
tivnim meram, k i so ekonom
ska načela reforme potiskala 
vstran. Ko smo v letu 1967 
želeli realizirati ukrep svo
bodnega trga, se je znašlo 
svetovno tržišče v obdobju 
močne dekonjukture. Za ta
ka razmerja pa naše gospo
darstvo ni bilo pripravljeno 
za hitrejše odpiranje procesa 
liberalizacije, ker bi le-ta v 
osnovi zahteval večje devizne 
rezerve in intenzivnejši izvoz. 
Pri tem tudi carinski in izven-
carinski zaščitni mehanizem 
ni bi l tako postavljen, da b i 
eleminiral nezaželjene vplive 
konjukturnih gibanj svetov
nega trga na naš gospodarski 
razvoj. Pojavila so se močna 
nihanja, predvsem padec cen 
poljedeljskih proizvodov, jek
la in še nekaterih proizvodov. 
Čeravno je ob tem karakteri
stično, da so v tem domicilne 
cene teh proizvodov v drugih 
evropskih državah ostale rela
tivno stabilne. Takšne okoli
ščine pa so privedle do čez
mernega in nekontroliranega 
uvoza, kar je močno vplivalo 
na zoževanje plasmaja in ob
sega domače proizvodnje. 
Praktično je privedlo do sta
gnacije domače proizvodnje. 
Kljub ukrepom sprejetih sre
di leta 1968 za oživljanje do
mačega gospodarstva z inve
sticijami in izvozom, v cilju 
stabilizacije našega gospodar
stva, nas je vse bolj potiska
lo k naraščajoči inflaciji. Di
namični razvoj vseh oblik 
povpraševanj a nas j e privedel 
do neskladnosti z razpoložlji
vim blagovnim skladom. S 
tem je bila inflacijska spirala 
samo pospešena in je koncem 

leta 1970 dosegla največjo 
intenziteto. Zaradi objektiv
nosti moramo omeniti, da so 
se inflacijske težnje pojavile 
tudi na svetovnem tržišču, 
vendar je porast cen na na
šem trgu v letu 1969 in 1970 
bi l znatno hitrejši in smo do
segli . stopnjo inflacije skoro 
dvakrat višjo od dežel Zahod
ne Evrope (Avstrija 4,8 %, 
Belglija 3,7 %, Francija 5,8 %, 
Z. Nemčija 3,9 %, Italija 4,5 %, 
Švica 4,5 %, V . Britanija 7 % 
proti 11,3% v naši državi). 
Res je, da so inflacijska gi
banja v svetu imela določen 
vpliv na naše gospodarstvo, 
toda dejstvo je, da moramo 
tržišče izkazati le v poglab
ljanju razkoraka pri naših 
notranjih cenah. 

Samo nekaj primerov. V 
primerjavi z obdobjem 69/68 
je bil porast proizvodnje re-
promaterialov (kamor spada 
tudi jeklo) za 11,8 %. Porast 
uvoza teh materialov pa je 
bil za 25,2 %. 

Ali primerjava 1970-69 proiz
vodnja repromaterialov je na
rasla za 8,2 %, uvoz pa že za 
42,3 %. 

Čeravno smo npr. v letu 
1964 imeli razmerje na 1 dolar 
uvoza 0,67 % izvoza, od tega 
0,58 % na konvertibilno" pod
ročje, pa je padlo to razmer
je v letu 1970 na le še 0,57 % 
izvoza in od tega samo 0,48 % 
na konvertibilno področje. 

Posledice takih nesorazme
rij oz. različnih meril v poli
t iki cen je privedlo posamez
ne panoge gospodarstva v 
nezavidljivo stanje. Tako je 
naprimer kovinopredelovalna 
industrija ob sorazmerno ši
rokem področju prosto obli
kovanih cen in ob skoraj 
absolutno visoki zaščiti do
mačega tržišča, kot globalna 
grupacija v letu 1969 dosegla 
stopnjo akumulacije (dobič
ka) 14,1 %, pri proizvodih ši
roke potrošnje pa celo stop
njo 25,7 %. Črna metalurgija 
pa je v istem letu ob režimu 
pretežno kontroliranih cen, 
zaključiU) s stopnjo adkumu-
lacije 6,*T%. Naša železarna 
pa celo nižje 3,2 %. Taka pri
merjava ni sicer celovita za 
realno ocenitev ekonomskih 
položajev panog, saj na to 
vplivajo še drugi faktorji: 
učinkovitost gospodarjenja, 
izkoriščanje kapacitet, itd. 
Kljub temu pa lahko trdimo, 
da so odnosi v gibanju cen 
pri uresničevanje reforme 
zelo negativno vplivali na 
ekonomski položaj bazične 
industrije in pospeševali in
flacijske tendence. 

Spričo takih in še drugih 
deformacij reformskih načel 
je na inflacijska gibanja 
vplivala tudi rast OD. V ob
dobju 1966—70 so realni OD 
po zaposlenem rasli po po
prečni stopnji za 6,7 %, stop
nja rasti produktivnosti pa je 
znašala le 5,4 %. 

Navedene primerjave in še 
vrsta drugih, kot so carinske 
zaščite, rast izvoznih premij 
itd., ne znašamo zato, da bi 
kdfjfcoli imel občutek, kako 
strašno je bila zapostavljena 
črna metalurgija ali, da bi se 
šli v tem obdobju reformskih 

gibanj zato »kdo bo koga«, 
temveč zato, da rezilno oceni
mo zmožnosti gospodarstva 
in izoblikujemo take sistem
ske rešitve, k i bodo slonele 
na dolgoročni politiki, posa
mezno panogo ali dejavnost 
pa postavili na realno eko
nomsko in podjetniško osno
vo. Zavedamo se, da tudi 
železarji v tem obdobju ni
smo bil i imuni do splošno 
znanih deformacij. 

Take deformacije so nas 
privedle do znanih izredno 
težkih gospodarskih težav. 
Izhod iz takega stanja smo 
videli le v radikalnem odstra
njevanju notranjih in zuna
njih vzrokov za nastalo situa
cijo. 

V letu 1969 je bi l izdelan 
in sprejet sanacijski program 
za obdobje 1969—1972 v kate
rega so bih razen lastnih 
internih ukrepov in zadolžitev 
vgrajeni tudi elementi pomoči 
i n soudeležbe občinske skup
ščine, bank, rep. organov in 
zveze. 

Lahko ugotovimo, da je že
lezarna Jesenice skoraj v ce
loti izvršila svoje sanacijske 
obveznosti za leto 1969 in 1970 
ter da je bilo realiziranih tudi 
večina ukrepov zunanjih or
ganov. Rezultat te tako široko 
zasnovane sanacijske akcije 
je bi l , da je železarna Jeseni
ce zaključila leto 1969 s 16,4 
milij . skladov, leto 1970 pa 
ocenjujemo z okrog 17,0 milij . 
ostanka dohodka, k i bo po 
odbitku stroškov sklada skup
ne porabe namenjeno za vra
čilo dela sanacijskega kredita 
50 milij . din. 

Na osnovi doslej znanih 
uvozno-izvoznih instrumentov, 
pa se ob devalvaciji finančni 
položaj železarne Jesenice bi
stveno menja. Tako samo 
uvoz iz konvertibilnega pod
ročja zmanjša učinek za 
okrog 40 milij . din. To pome
ni, da že teh 40 milij . din z 
lastno akumulacijo ne prene
semo ter, da zapademo v iz
gubo. Najavljene notranje 
podražitve (transport, energi
ja, mazut, ognjevzdržni mate
rial in koks) nam dodatno re
zultat poslabšajo še za 30—35 
milij . din. Zelo se danes piše 
in govori o tem, da delovne 
organizacije v glavnem samo 
preračunavajo. Za ugotovitev 
resničnega stanja so nujno 
potrebni izračuni in na osnovi 
le-teh akcije in pa programi 
za saniranje nastale situacije. 
Proces stabilizacijskih mer in 
devalvacije danes sicer še ni 
zaključen in bo sledila še vr
sta ukrepov. Vendar za Žele
zarno, kot eno izmed osnov 
bazične industrije, lahko do 
danes ugotovimo, v glavnem 
le negativne posledice. Žele
zarna Jesenice že dve leti 
uspešno izvaja nov začrtani 
sanacijski program. Trdno je 
odločena to pot nadaljevati 
še z dodatnimi internimi pro
grami tako na področju pro
izvodnje, stroškov, kvalitete 
in razvoja na področju ko
mercialne in ostalih služb. 
Vendar bo potrebno, razen z 
lastnimi notranjimi učinki, 
doseči sanacijo nastale ne
ugodne finančne situacije tu
di z zunanjimi sistemskimi 

rešitvami v okviru celotnega 
gospodarstva. 

Pri tem gre za osnovno 
vprašanje in sicer katero me
sto naj črna metalurgija za
seda v odnosu na druge in
dustrijske veje in kakšne 
pogoje j i dajemo, ko odreja
mo elemente, k i bistveno 
vplivajo na njeno akumula-
tivnost. 

Znani so nam podatki seda
nje akumulativnosti, znani so 
tudi vsi faktorji in osnove 
glede sedanjih cen in zaščite, 
vemo pa tudi za sedanji na
stali položaj. Zato bi nam bi
lo nerazumljivo, če bi breme 
vseh stabilizacijskih mer no
sila v glavnem bazična indu
strija oziroma črna metalur
gija, ker je bilo doslej pr i 
vseh premikih skoraj vedno 
tako. Ne zahtevamo nobenih 
privilegijev, zahtevamo pa 
enakopravne odnose in si
stemske rešitve v okviru go
spodarstva kot celote. 

Pr i reševanju nastalega sta
nja po devalvaciji, bi morda 
bi l realna osnova za obliko
vanja cen črne metalurgije, že 
lani sprejeti sistem ZIS, ko je 
sklenil, da se za to panogo 
t. j . polfabrikate in jeklovlek 
oblikujejo cene na nivoju 
uradnih domicilnih cen za-
hodnonemških železarn — po 
uradnem natečaju in, da se te 
na tem nivoju tudi gibljejo. 
Med tem ko bi za ostale naše 
proizvode veljalo načelo do
govorov s potrošniki, k i so že 
doslej imeli večjo veljavnost 
od formiranja cen po meha
nizmu. 

Vprašanja, problemi 
in dileme 

nelikvidnosti in 
ukrepi za izboljšanje 

V principu problem nelik
vidnosti obstaja od trenutka, 
ko smo v gospodarstvu pr iče 
l i poslovati z dinarjem kot 
resničnim plačilnim sred
stvom. Seveda je vprašanje 
povezano z obnašanjem vsega 
gospodarstva odnosno kom
pletnega sistema gospodarje
nja z vsemi doslej poznanimi 
problemi, k i se končujejo v 
dilemi, ali preveč porabimo 
ali pa premalo odnosno ne
ekonomično delamo. 

Problem se odraža tudi 
skozi obnašanja naše družbe 
do bazične industrije nasploh 
in tudi v tistem delu, k i se 
nanaša na stalno pomanjka
nje potrebnih obratnih sred
stev za tekočo odnosno za na
raščajočo proizvodnjo. 

Nelikvidnost torej ni nek 
pojav za katerega lahko naj
demo krivca v tem ali onem 
podjetju, v tej ah oni usta
novi, panogi gospodarstva itd. 
— nelikvidnost je naš doseda
nji način življenja — tudi če 
se obrnemo k sebi lahko to 
takoj ugotovimo. 

Če izhajamo iz teh ugotovi
tev, potem je nelikvidnost 
splošna jugoslovanska bole
zen in jo moramo združeno 
zdraviti odnosno odstranjeva
ti . Prav je, da ima pobudo v 
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tem prav bazična industrija, 
v katero tudi mi spadamo. 

Ko se odločamo, da se s 
tem problemom obrnemo k 
sebi in ugotovimo, kaj lahko 
storimo za izboljšanje tega 
stanja, potem ni dvoma, da 
še nismo izčrpali vseh mož
nosti. Sicer nam dosedanji 
ukrepi niso prinesli kdo ve 
kakšnih rezultatov, iz sledečih 
razlogov: 

1. Z ukrepi, ki j ih je ZIS 
objavil oktobra, posebno z 
obveznimi pologi za uvoz, se 
je stanje katastrofalno po
slabšalo. Ob govoricah o de
valvaciji se je uvoz kljub ob
veznemu pologu v znesku 
30 % uvozne vrednosti, znatno 
povečal. Dodatno je bilo an
gažiranih nekaj milijard di
narjev. 

2. V tem času je Železarna 
izvajala akcijo ustavljanje do
bav slabim plačnikom. V času 
enega meseca so zaradi pove
čanega uvoza do tedaj soraz
merno dobri plačniki, postali 
slabi pa tudi pri slabih plač
nikih se stanje n i izboljšalo. 

3. Trenutno prakt ično ne 
obstoja kategorija dobrih 
plačnikov. Z novimi gospo
darskimi ukrepi moramo ra
čunati na počasno, a trajno 
izboljšanje pogojev, zato bo 
na tem področju potrebno 
dolgotrajno in vztrajno delo 
za izboljšanje. 

4. Potrebno bo še okrepiti 
finančno operativo, da bo 
zmožna še bolj pospešeno iz
vajati razne kompenzacije in 
druge možne kombinacije in 
prek bank in zaipteresiranih 
partnerjev pri poravnavanju 
medsebojnih računov. Po
trebno bo še več sodelovanja 
z operativno prodajo z name
nom hitrejšega odločanja od-
nosno bolj pospešenih akcij 
p r i izterjavi manjših dolžni
kov. 

5. Še nadalje moramo priti
skati na večje dolžnike z 
zmanjševanjem pogodbenih 
količin in dolgoročnim preha
janjem na sorazmerno boljše 
kupce-plačnike. Pr i tem sicer 
obstojajo določeni problemi 
pri plasma iu perspektivnih iz
delkov kot'npr. vlečena jekla, 
elektrod itd., vendar je to 
treba skladno urejati. 

6. K o ugotavljamo, kaj naj 
na področju izboljšanja ne
likvidnosti storijo finančna 
in komercialna operativa, ne 
smemo mimo zelo pomemb
nega problema in sicer, da je 
izhodišče za dobro finančno 
stanje v podjetju tudi v pro
izvodnji in sicer, da proizva
ja točno to, kar je naročeno. 

Z nekaj podatki, b i navedli, 
kako je s tem vprašanjem 
bilo v Železarni v 1970. letu: 

V jeklarni smo v lanskem 
letu odlili izven programa 425 
šarž v količini 24.300 ton. 

Problem izvenprogramske 
proizvodnje se potem nada
ljuje v ostalih proizvodnih 
obratih tako, da smo v 1970. 
letu prodali naslednje količi
ne izvenprogramske proizvod
nje (razni formati, zgrešene 
kvalitete, sekunda material 
itd.): 
— profil jekel: 1.7001 
— pločevine 36.900 t 

(slabi tudi iz Romunije) 
— hladno predelanih 

izdelkov 1.1001 

Ce k temu dodamo, da je 
izdobava 11300 ton valjene 
žice za gradbeništvo (dejan
sko betonsko železo) valjana 
skoraj v celoti iz neprogrami-
ranega vložka, se skupna koli
čina poveča na več kot 50.000 
ton. 

Takšna izvenprogramska 
proizvodnja pa zelo vpliva na 
našo solidne j šo izdobavo kup
cem, obratno pa na boljše 
plačevanje. Poleg tega se 
kupci neradi odločajo za na
kup takih proizvodov in če 
se, zahtevajo boljše plačilne 
pogoje in popuste. 

Pojava izvenprogramske 
proizvodnje vpliva na nasta
nek problema zaostankov, k i 
je še hujši kot prvi. 

Če izhajamo iz realne ugo
tovitve, da je potrebno naj
prej izvršiti po veljavnih na
ročilih redno dobavo in nato 
zahtevati redno plačilo potem 
vsaj za okrog 50.000 ton naše 
odprave, k i ni bila izvršena 
pravočasno, moralno nismo 
imeli pravice zahtevati redne
ga plačila. Pr i tem je treba 
upoštevati , da neredna doba
va enega dela naročila vpliva 
pr i naročniku, da v večini 
primerov ne more finalizirati 
celega objekta ali serije iz
delkov. 

Iz gornjih podatkov in ugo
tovitev se jasno da sklepati, 
kakšen vpliv ima proizvodna 
operativa na likvidnost pod
jetja in da nas čakajo združe
ni napori za izboljšanje seda
njega stanja. 

Za objektivno oceno nave
denega je potrebno dodati 
tudi problem, k i je stalno že 
dve leti prisoten in sicer po
manjkanje osnovnih surovin 
in njih relativno slaba kvali
teta. V tem času so nas stal
no spremljale težave, od krize 
s koksom, pomanjkanja in 
slabe kvalitete starega železa, 
mazuta pa vse do ultimativne 
ustavitve dovoza železnice. 
Vzroke zato je v prvi vrsti 
iskati v nelikvidnosti in kon
stantnem povečavanju po
manjkanja obratnih sredstev. 
Saj so vse inflacijske tenden
ce ob istočasnem povečevanju 
proizvodnje objektivno pri
vedle do tega, da je masa 
obratnih sredstev postala ne
zadostna za količkaj normal
no proizvodnjo. 

S tem pa ne želimo v 
ničemer subjektivnih slabosti 
upravičevati. Popolnoma se 
strinjamo z ocenami proiz-
vodno-kvalitetne problemati
ke, k i je bila v decembru 
obravnavana na DS. Še več, 
menimo, da je nujno, da se 
tako ustrezne strokovne služ
be, a še posebno pa vodje in 
organizatorji proizvodnje od
ločneje lotevajo problema 
kvalitetne problematike in iz
vajanja tehnološke discipline. 

Poleg teh prizadevanj za na
daljnje kvalitetne in kvanti-
tetne premike v proizvodnji, 
pa ne bi bilo prav, če bi sla
bosti na finančno-komercial-
nem področju zgolj opravi
čevali z zunanjimi objektivni
mi težavami. Komunisti me
nimo, da so komercialno-fi-
nančne službe vlagale izredne 
napore za premagovanje 
dnevnih težav. V ničemer pa 
ni in ne bo opravičila za te
žavna stanja, k i spremljajo 
Železarno v popustljivi in to
lerantni poli t iki do naših po

slovnih partnerjev. V polni 
meri se je potrebno pri tem 
zavedati, da smo zainteresira
ni za stabilno gospodarsko 
politiko. To pa pomeni, da se 
bo moral tudi naš sistem na 
področju blagovno denarnih 
odnosov tako izpopolniti, da 
bo naročnik v roku sprejel 
blago, a zato tudi sprotno pla
čeval. Pr i tem pa bo nujno 
tudi uvesti ustrezne mere 
sankcij za neizpolnjevanje ob
veznosti. 

Človek kot središče 
pozornosti 

nadaljnjega razvoja 
Vse pogosteje slišimo v Že

lezarni, da smo v celoti izvr
šili obveznosti, k i smo j ih 
sprejeli v svojih sanacijskih 
programih, kar potrjuje tudi 
doseženi rezultat poslovanja 
v letu 1970. Pr i tem pa se vse 
premalo sprašujemo v čem je 
bila ta sanacija, če niso bil i 
t i napori usmerjeni predvsem 
v sanacijo materialnih sred
stev, zelo malo ali celo na 
škodo sanacije delovnih in 
življenjskih pogojev zaposle
nih. 

K takemu razmišljanju nas 
sili to, da je fluktuacija pri
sotna na vseh nivojih struk
ture zaposlenih, od fizičnih 
delavcev do delavcev z visoko 
strokovno izobrazbo. Kljub 
skrajnemu naporu, da b i šte
vilo zaposlenih povečali, saj 
smo lani sprejeli 246 delavcev 
več kot leta 1969, se je pov
prečni stalež znižal v 1. 1970 
za 437 zaposlenih. To vnaša 
v proizvodnji proces že sedaj 
resne težave in če sanaciji to
varne ne bo sledilo prav ta
ko intenzivno saniranje 'le-
lovnih in življenjskih pogojev 
zaposlenih, potem ne moremo 
pričakovati polne realizacije 
srednjeročnega programa, ne 
glede na možnosti financira
nja. 

Vsakodnevne pritožbe na 
nevzdržne razmere v higien
skih prostorih nekaterih obra
tov, počasno in nezadostno 
saniranje varnega dela, kljub 
naporom v zadnjem obdobju, 
še vedno pomanjkljiva zdrav
stvena zaščita, 556 prošenj za 
stanovanja, izredno omejene 
možnosti otroškega varstva, 
draga stanovanja in prehrana 
za samske delavce itd., so ovi
re za pridobivanje novih de
lavcev. To pomeni, da kljub 
relativno ugodnemu porastu 
osebnega dohodka, prihajamo 
do zaskrbljujočega nasprotja, 
da se nam v času, ko nam 
srednjeročni program razvoja 
narekuje intenzivno izboljša
nje kvalifikacijske strukture 
zaposlenih, le-ta poslabšuje, 
da potrebna sredstva za reše
vanje omenjenih problemov 
razmetavamo za stroške spre
jema in priučevanja novih de
lavcev. 

Odlašanje za reševanje teh 
problemov z izgovorom, da ni 
denarja, zbuja pri ljudeh vtis 
nemoči in neperspektivnosti, 
k i ima mnogostranske posle
dice. Tudi za nižji osebni do
hodek se ljudje odločajo za 
druga podjetja, k i j im lahko 
zagotovijo ne takoj, ampak v 
določenem času stanovanja, 
k i j im nudijo boljše delovne 
pogoje, s tem predvsem mi
slimo lažje delo ali visoko 

Stanovanjsko podjetje in železarna sta se sporazumeli, da bo 
moč v bodoče iz parne centrale železarne ogrevati več zgradb 
od gledališča do železniške postaje. Dela v zvezi s tem so se 
že začela. Komunalno podjetje »Kovinar« namreč gradi pod
stavke, kjer bo tekel vod. Ker bo ta položen tik ob cesti 
železarna—gimnazija, bodo pred tem razširili še pločnik proti 
bohinjski progi. Na sliki vidimo graditev opornega zidu za 
razširitev pločnika ob »Jelenovem« klancu. B. 

strokovnemu kadru druge po
goje, k i so odraz družbeno 
pogojenega standarda h kate
remu težijo ljudje. 

Zaradi te nemoči nam tudi 
formalne možnosti sodelova
nja v upravljanju podjetja ne 
morejo dati želj enih rezulta
tov, če se vse zahteve in še 
zlasti tiste, k i neposredno za
devajo posameznika, zavrača
jo z izgovorom, da nimamo 
možnosti. V tovarni se lahko 
pohvalimo, da v zadnjem ob
dobju nismo imeli resnejših 
konfliktnih situacij, toda pri 
tem pozabljamo, da je tako 
visoka fluktuacija samo dru
gačen izraz nenehno prisotne 
konfliktne situacije, k i lahko 
resno ogrozi izvajanje načr
tov nadalnjega razvoja. 

Reševanje te situacije mora 
potekati nedvomno v dveh 
smereh. Temeljito je potreb
no razmisliti o načrtnem 
in sistematičnem odstranjeva
nju subjektivnih, predvsem 
organizacijskih pomanjkljivo
sti, k i ovirajo produktivnejše 
delo in s tem možnosti večje
ga osebnega dohodka, boljših 
medsebojnih odnosov, zaupa
nja v vodstvo tovarne. Načr
tovanje novih naprav mora 
upoštevati, da bo ob teh na
pravah človek, k i potrebuje 
streho zase in družino, pri
merne pogoje za lasten raz
voj in razvoj svojih otrok, da 
želi primernih pogojev za re
kreacijo, oddih, na delovnem 
mestu primerne delovne, var
nostne, higienske pogoje, 
skratka take delovne in živ
ljenjske pogoje, k i ga ne bo
do poniževali. Premalo se za
vedamo, da ljudi spreminja 

okolje v katerem živijo in de
lajo in šele če se ta spremi
nja, lahko računamo, da bo
do ljudje pripravljeni in spo
sobni sprejmati nove zahtev
nejše naloge, kar z drugimi 
besedami pomeni napredek. 

Ne delamo si iluzij, da bo
mo zaostanek na tem področ
ju nadoknadili čez noč, toda 
če stabilizacija ne bo pome
nila zagotovitve tolikšne aku
mulacije, da bi na tem pod
ročju lahko začeli s trajnim 
sistematičnim delom, potem 
zaman pričakujemo, da bomo 
zajezili odhod delavcev preko 
naših meja. Stabilizacija mo
ra pomeniti večjo materialno 
in socialno varnost zaposle
nih, seveda ob usklajenih 
delovnih rezultatih. Toda de
lovne organizacije morajo 
imeti možnost vsestransko 
vplivati na delovne rezultate, 
ne samo z novo tehnologijo. 

Sekretariat konference se 
ob teh uvodnih mislih zaveda, 
da ni zajel vrste vprašanj, k i 
sovpadajo v to problematiko. 
Nismo se dotaknili niti sred
njeročnega programa in nje
gove hitrejše realizacije. Sa
mo obrobno obravnavamo ne
katere naše notranje proble
me itd. Odprta so še vpraša
nja iz področja samoupravne 
aktivnosti in vloge komuni
stov v njih. Prav tako pa b i 
končno morali govoriti tudi 
o aktivnosti Z K in njenih od
delkov v tovarni. Zato priča
kujemo, da bo konferenca ta 
vprašanja, k i se direktno ali 
indirektno nanašajo na ob
ravnavano temo dopolnila v 
razpravi. 

SOVJETSKA Z V E Z A — V 
stepi Kazahsana so odkrili 
novo nahajališče železove ru
de, dolgo 100 in široko 10 km. 
Skupne znane zaloge so večje 
kot 2 milijardi ton. Na dveh 
dnevnih kopih bodo lahko 
nakopali v vsakem po 36 mi
lijonov ton te železarske su
rovine. Prvega so pred krat
kim že pričeli izkoriščati. 

SOVJETSKA Z V E Z A — Le
tos predvidevajo v sovjetskih 

železarnah, da bodo dosegli 
proizvodnjo surovega jekla 
okoli 120 milijonov ton (leta 
1969 110 mili j . ton). V raz
dobju od 1971. do 1975. leta 
bodo v tej državi investirali 
2,5 milijarde rubljev v žele
zarske objekte. V teh sred
stvih sta zajeti tudi novi ki-
sdkovi jeklarni v železarnah 
Karaganda in Krivoj rog ter 
nova valjarna v čeijabinsku. 
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NAŠ DOLG DO ROJAKOV 
ONSTRAN KARAVANK 

A l i storimo to, kar nam veleva naša nacionalna in člove-
čanska dolžnost in zavest do naših rojakov onstran Karavank? 
Na to bomo verjetno težko povoljno odgovorili. 

Vse pogosteje smo v zad
njem času priča dogodkom 
onstran Karavank, k i nas pre
tresajo in katere ne moremo 
prezreti. To so dogodki ob 
proslavljanju 50-letnice plebi
scita, napadi na zavedne Slo
vence, slovenske ustanove in 
celo dobri sosedski odnosi so 
nekaterim napoti. 

Ne moremo pozabiti dogod
kov preteklih let; 

— razstrelitev partizanske
ga spomenika v Št. Rupertu 
pri Velikovcu, 

— odstranitev slovenskega 
napisa z Breznikove gostilne 
v Priberku, 

— večkratna odstranitev 
slovenskega napisa Hranilnice 
in posojilnice v Železni kap
l j i , 

— skrunitev partizanskega 
grobišča v Borovljah, 

— odstranitev ~slovenskih 
oziroma dvojezičnih napisov 
slovenskih organizacij in usta
nov v Celovcu, 

— odstranitev slovenskega 
dela dvojezičnega napisa na 
ljudski šoli v Št. Janžu v Rož
ni dolini, itd. 

Kar je najbolj zanimivo je 
to, da krivcev oblasti nikoli 
niso našle. Ko tako sledimo 
raznim dogodkom v svetu — 
vojni v Vietnamu, na Sred
njem vzhodu in v Kambodži, 
pa skoraj ne vidimo, kaj se 
dogaja le nekaj kilometrov 
stran, onstran Karavank. Saj 
celo sami včasih delamo to, 
za kar b i morali druge obso
jati. 

Na jeseniški postaji kupu
jemo vozne karte za Vil lach 
i n skoraj ne vemo, da je to 
Beljak, niti ne zavedamo se, 
da s tem še mi ponemčuje-
mo naše slovenske kraje na 
Koroškem. In ko se vozimo 
po Koroški, skoraj ne znamo 
več slovensko. Vse, kar ne 
vemo, sprašujemo le nemško, 
kot da smo prišli v Nemčijo. 
Zakaj to? Večina prebivalstva 
zna slovensko in celo želijo, 
da se z njimi pogovarjamo v 
materianem jeziku. Pozablja
mo, da je tu tekla zibelka na
ših prednikov in da se tu že 
dolga stoletja bije težak boj 
za obstanek in pravice člove
ka, k i tu živi. 

Pozabljamo, da so b i l i na 
teh tleh pred sto leti veliki 
slovenski tabori, na katerih 
so postavljali zahteve po ena
kopravnosti slovenskega jezi
ka, po svojih zastopnikih v 
vladi, da b i imeli Slovenci 
svoj deželni zbor, da b i b i l 
slovenski jezik v šolah enako-. 
praven in da b i se zbolj šale 
življenjske razmere prebival
stva, k i je tu živelo. 

In danes? A l i so lahko za
dovoljni Slovenci onstran 
meje? A l i moremo bi t i zado
voljni tudi mi, k i predstav
ljamo matični narod? 

Dvanajstega maja 1955 je 
naša soseda Avstrija sprejela 
i n ratificirala državno pogod
bo, s katero daje v 7. členu 
enakoaravnost slovenskim dr

žavljanom in s tem tudi pra
vico do svojih lastnih organi
zacij, zborovanj in tiska v 
svojem lastnem jeziku, pravi
co do osnovnega pouka v 
slovenskem jeziku, pravico do 
slovenskih označb in napisov 
topografskega značaja. Skrat
ka koroški Slovenci so priča
kovali, da bodo našli demo
kratično razumevanje in do
bro voljo tudi pr i zveznem 
parlamentu, pr i koroškem 
deželnem zboru in predvsem 
pri zvezni vladi. 

Koroški Slovenci se dobro 
zavedajo, da so lahko most, 
k i veže dva naroda — soseda 
in sosedni državi, kar b i b i l 
lahko nov in trden element 
miru v tem delu Evrope. 

In če danes ni tako, nam 
ne sme biti vseeno. Kaj lahko 
storimo mi, k i smo najbližji 
sosedje? Veliko potujemo 
prek meje. Radi si ogleduje
mo slovenske vasi in zname
nitosti onstran Karavank. 
Prav je, da to delamo še na
prej, toda naši stiki morajo 
postati prisrčnejši in bolj 
prijateljski. Povezovanje naj 
se v večji meri razvija na kul
turnem, gospodarskem pa tu
di na političnem področju. 

Tudi tradicije NOB so ena 
izmed vezi, k i j ih moramo 
gojiti na Koroškem. Saj ima
mo v Svečah v Rožu pokopa
nega našega rojaka narodnega 

heroja Matija Verdnika — 
Tomaža, k i je med prvimi po
nesel plamen narodnoosvobo
dilnega boja prek Karavank. 

Gorenjski odred je leta 
1943 rešil skoraj 50 mladolet
nih ruskih mladincev v Bistri
ci . Naši borci so šli celo prek 
Drave in odbori OF so b i l i 
organizirani sirom Koroške. 

Prav ta boj nas je z ljud
mi onstran meje še bolj po
vezal in utrdil prijateljstva, 
k i nikoli niso bila pozablje
na. Tako so prav bivši borci 
— partizani prvi ustvarili 
najpristnejše vezi. T i so tudi 
dedi pobudo, da b i prišlo do 
tesnejših stikov na kulturnem 
in športnem področju, vendar 
pa so še posebej zaželjeni te
snejši gospodarski in politič
ni stiki. In če nam je uspelo 
ustvariti prek naše jeseniške 
Svobode dobre odnose s Slo
venci in Italijani iz Furlanije 
in Kanalske doline, nam bo 
to, v to smo lahko prepričani, 
še lažje s sosedi onstran Ka
ravank. 

Zadnje lansko srečanje s 
skupino koroških Slovencev 
v Delavskem domu na Jese
nicah je pokazalo, da so ti 
stiki še kako potrebni in za
željeni. Tu bi lahko prišlo do 
tesnejšega povezovanja med 
šolsko mladino sosednjih ko
roških vasi in tudi med gim
nazijci iz Celovca in našo 
mladino. Ko se dogovarjamo, 
da b i ustanovili poleg kul-
turno-umetniškega kluba To
ne Čufar še klub prijateljev 
koroških Slovencev, menimo, 
da so to oblike in načini, ka
ko bi bratske in tovariške ve
zi najlepše utrjevali. 

Naj b i bilo to rahlo opozo
rilo nam vsem, k i na to ob
veznost le preveč pozabljamo. 

Proračun občine 
za 1971 že v razpravi 

V torek je bila 23. redna 
seja sveta za družbeni plan 
i n finance pri SOb Jesenice, 
na kateri so v edini točki 
dnevnega reda razpravljali o 
predlogu proračuna občine 
Jesenice za leto 1971. 

O predlogu proračuna bo
mo še pisali, zato trenutno 
posredujemo le skupno vsoto 
vseh predvidenih dohodkov 
proračuna. Skupno naj bi le
tos zbrali 30,460.000 N din do
hodkov (lani 27,303.444 din), 
od katerih bi po določenih 
odstotkih za potrebe Temelj
ne izobraževalne skupnosti 
namenili 10,511.000 din (lani 
realizacija 9,886.115 din), za 
potrebe proračuna pa 
19,949.000 din (lani realizacija 
17,417329). 

Predlog proračuna v po
drobnosti določa vse postav
ke tako dohodkov kot tudi 
izdatkov. Člani sveta so se 
v celoti strinjali s predlo
gom, priporočili so le, da 
naj bi od skupnih sredstev 
za potrebe Temeljne izobra
ževalne skupnosti 500.000 N 
din namenili za investicije v 
šolstvo, daije da bi za naj
nujnejše potrebe ureditve ne
katerih cest (predvsem ceste 
na Blejski Dobravi do poko
pališča in ceste na Koroški 
Beli) najeli kredit v višini 
500.000 din, 300.000 din naj bi 
kreditiralo Cestno podjetje, 
400.000 din pa podjetje Kovi
nar. Končno so Skupščini 
priporočili, da naj bi od sred-

Sedem Prešernovih nagrad na Gorenjskem 
V petek, 5. februarja so predstavniki občinskih skupščin Jese
nice, Kranj, Radovljica, Tržič in škof ja Loka v hotelu Grajski 
dvor v Radovljici podelili gorenjske Prešernove nagrade za 
leto 1970. Zbrane nagrajence in kulturne ter družbenopolitične 
delavce je pozdravil predsednik radovljiške občinske skupšči
ne in sveta gorenjskih občin Stanko Kajdiž. Po kratkem kul
turnem programu, ki ga je izvajal nagrajeni moški komorni 
pevski zbor Stane Žagar iz Krope in recitator Miran Kenda, 
je predsednik žirije predstavil nagrajence. Nagrade so prejeli: 

J A K A T O R K A R — akadem
ski slikar, svobodni umetnik 
z Jesenic, za skoraj osem me
trov dolg relief vgrajen v sej
n i dvorani občinske skupšči
ne Jesenice. S 40 figurami v 
kombinaciji plitkega in viso
kega reliefa, združenih v kom
pozicijski celoti ponazarja 
polpreteklo zgodovino Jese
nic. 

Dr. A N T O N P O L E N E C — 
biolog, pedagog in strokovni 
publicist iz Kranja za stro
kovno raziskovalno, pedago
ško in publicistično dejavnost. 
Nagrajenec je ravnatelj Pri-
rodoslovnega muzeja ter pred
stojnik oddelka za biologijo 
in kemijo Pedagoške akade
mije v Ljubljani. 

J A N E Z MARENČIČ — fo-
toamater iz Kranja za svoje 
delo na področju umetniške 
fotografije. Nagrajenec je 
za svoje umetniške fotografije 
prejel številna odličja in me
dalje doma in v tujini. Nje
govo ime je povezano z usta
novitvijo in delovanjem fo-
to kluba Janez Puhar iz Kra
nja. 

MOŠKI K O M O R N I PEV
S K I ZBOR S T A N E ŽAGAR 
IZ K R O P E za desetletno iz
redno uspešno in kakovostno 
dejavnost. Zbor je pod vod
stvom zborovodja prof. Ga-
šperšiča z vztrajnim in red
nim delom dosegel nadpopre-
čnb amatersko raven in se 
uveljavil tako doma kot v za
mejstvu. V desetih letih je 
zbor imel okrog 420 nastopov 

I V A N RIBIČ, književnik in 
filmski scenarist z Bleda, za 
svoje književno in filmsko 
delo. Znan je njegov vojni ro
man Ljudje onkraj reke, zbir
ka novel Stopinje v snegu. 
Zgodba o zakladu. Gozdovi, 
nadalje povesti Kala, Povesti 
z gora in druge. Zgodovina, 
slovenske književnosti ga 
uvršča med vrhove slovenske 
vojne proze. Zelo se je uve
ljavil tudi kot filmski scena
rist in prejel mednarodna in 
domača priznanja za nekatere 
svoje filme. Po njegovih sce
narijih so nastali fi lmi: Doli
na miru, Kala, Ne joči Peter, 

Nevidni bataljon, zgodbe o 
Kekcu in druge. Do sedaj pa 
je po njegovem scenariju po
snetih trinajst televizijskih 
zgodb o varnostno-obveščeval-
ni službi med NOV, priprav
lja pa še novih sedemnajst. 

K A M I L O LEGAT — aka
demski slikar in pedagog iz 
Tržiča za svoje slikarsko, or
ganizacijsko in pedagoško de
javnost. 

J A N E Z S E D E J — slikar sa
mouk iz Žirov in eden redkih 
slikarjev samoukov, k i je b i l 
sprejet v Društvo slovenskih 
likovnih umetnikov, za svojo 
naivno slikarsko ustvarjal
nost. 

V S E M N A G R A J E N C E M , ŠE 
POSEBNO PA DOMAČEMU 
A K A D E M S K E M U S I K A R J U 
J A K U T O R K A R J U I S K R E N E 
ČESTITKE V I M E N U V S E H 
B R A L C E V ŽELEZARJA! 

stev za potrebe novoustanov
ljene Kulturne skupnosti na
menili 55 % za osnovno de
javnost, 45% pa za vzdrže
vanje in investicije (od tega 
15 % za tekoče vzdrževanje, 
30% pa za investicije). Pred
log proračuna občine za leto 
1971 bo sedaj dan v razpravo. 
O njem bodo razpravljali vsi 
sveti in skladi pri Skupščini 
in oba zbora SOb Jesenice. 
Zatem bodo o predlogu pro
računa skupno s programom 
komunalnih del razpravljali 
občani na zborih volivcev, 
dokončno pa naj bi pred
log potrdila skupščina občine 
Jesenice, kar naj bi bilo prib
ližno 25. marca. 

Učenca stro
kovnih sol Ž I C 

zopet pojo 
Metalurška industrijska šo

la na Jesenicah je imela pred 
leti zelo dober mladinski pev
ski zbor. Tudi na sedanji po
klicni industrijski šoli so ga 
skušali večkrat ustanoviti, a 
ni bilo uspeha. Na pobudo 
mladinskega aktiva in ob ra
zumevanju ravnatelja stro
kovnih šol ŽIC je v letošnjem 
šolskem letu uspelo ustanovi 
ti mladinski moški zbor, v 
katerega se je vključilo 25 
učencev. Ti vadijo dvakrat te 
densko in so se prvič pred 
stavili svojim sošolcem in 
predavateljem na proslavi 
dneva republike, drugič pa na 
zaključku tradicionalnega tek 
movanja kovinarskih šol Go 
renjske, k i je bilo 20. januar
ja v gornjih prostorih Kazi 
ne. 

Zbor bo vadil tudi v dru
gem polletju letošnjega šol
skega leta in bo nastopil na 
pevskem srečanju zborov je
seniške občine, k i ga bo orga
nizirala Zveza kulturno pro
svetnih organizacij občine Je 
senice in bo priredil po mož
nosti koncem šolskega leta 
tudi samostojni koncert. Z 
zborom strokovnih šol ŽIC 
vzgaja pevovodja Polde Ulaga 
kader za pevski zbor Jeklar, 
v katerega se bodo vključili 
mladi pevci po končanem šo
lanju. Kakor je železarna Je
senice edina, k i ima svoj pev
ski zbor, sta tudi poklicna 
industrijska in tehniška sred
nja šola med redkimi tovrst
nimi šolami z lastnim zbo
rom. Predvsem pa je hvale
vredna zamisel pevovodje za 
indirektno vzgajanje kadra za 
pevski zbor jeseniških žele-
zarjev. 

R A Z P I S 
Upravni odbor Splošne bolnice Jesenice razpisuje 

prosta delovna mesta za: 
— 5 srednjih medicinskih sester za kirurgični odd., 
— 1 srednjo medicinsko sestro za interno ambulanto. 
Razpis traja do zasedbe delovnih mest. 
Kandidati naj vložijo svoje ponudbe s kratkim živ

ljenjepisom v 15. dneh po objavi razpisa na naslov: 
SPLOŠNA BOLNICA J E S E N I C E . 

Prednost imajo tisti kandidati, k i imajo stanovanje 
v občini Jesenice. 

4 4 



V teh dneh bo na sporedu v naših kinodvoranah spolno-
vzgojni barvni film HELGA IN MIHAEL 

Dolikovci v 
Radovljici in Kropi 

Že v začetku svojega jubi
lejnega leta — 25-letnice ob
stoja, so jeseniški dolikovci 
pokazali izredno aktivnost. V 
dneh od 30. januarja do 
10. februarja se je trinajst 
članov s petindvajsetimi deli 
predstavilo v razstavni dvo
ranici radovljiške graščine. 
Isto razstavo pa bodo v teh 
dneh prenesli tudi v Kropo. 

Čeprav so se slikarji isto
časno pripravljali tudi na 
skupno razstavo likovnih del 
slikarjev iz treh železarskih 
revirjev — Raven, Štor in Je
senic, k i je v teh dneh od
prta na Jesenicah in na svojo 
jubilejno razstavo, k i jo bo
do odprli 20. februarja, se 
poznavalci likovne umetnosti 
o razstavljenih delih v Ra
dovljici zelo pohvalno izraža
jo. Na radovljiški razstavi po 
mnenju likovnih kritikov s 
svojimi deli najbolj izstopajo 
pokojni Jože ČEBULJ, Tone 
TOMAZIN, Pavel LUŽNIK, 
Janko KOROŠEC in Tine 
MARKEŽ, solidno kvaliteto 
~i izražajo tudi Andrej PUC, 
Jože D A K S K O F L E R , Jurij 
H E R M A N , Franc K R A J C A R , 
Janez K O Z A M E R N I K , Franc 
DOLINŠEK, Janez AMBRO-
ŽIč in Branko ŠIFRER. 
Umetnostna zgodovinarka Ma
ruša Avguštin je ob otvo
ritvi razstave v Radovlji
ci poudarila, da so med je
seniškimi dolikovci slikarji, 
ki zaslužijo resno pozornost.. 

ker njihova dela predstavlja
jo kvaliteto, k i presega po
prečje amaterskega slikar
stva. 

Pridružujemo se temu mne
nju, ker se nam zdi, da jese
niški slikarji, k i organizirano 
delujejo že 25 let, zaslužijo 
večjo pozornost tudi v sloven
skem prostoru, saj je to edin
stven primer v Sloveniji. Ob 
njihovem visokem jubileju pa 
b i bilo prav, da naredijo še 
večji razmah v kvaliteto. 

Nov kulturni spomeni 
in spominski muzej 

Že skoraj pomladansko sončno popoldne je v ponedeljek, 8. 
februarja privabilo k Dolenčevi kajži v Doslovčah izredno ve
l iko število dmačinov in vabljenih gostov. Prenovljeno kajžo, 
v kateri je b i l rojen slovenski pisatelj Franc Šaleški Finžgar 
so namreč to popoldne kulturni delavci jeseniške občine kot 
kulturni spomenik in spominski muzej izročili slovenski jav
nosti. Med številnimi gosti so bih tudi nekateri slovenski knji
ževniki in akademiki, prosvetni delavci, predstavniki sloven
skega kulturnega in javnega življenja, predstavniki jeseniške 
m radovljiške občine ter drugi. 

Predsednik občinskega sve
ta Zveze kulturno prosvetnih 
organizacij Jesenice in odbo
ra za odkup in ureditev Finž-
garjeve rojstne hiše Joža Var i 
je po pozdravu vseh navzočih 
orisal pot r '^nra od odku
pa do ureditve kajže v Do
slovčah. Po kratkem kultur
nem programu, k i ga je izva
jal pevski oktet zabrezniške 
Svobode, je slovenski književ
nik, petinsedemdesetletni Bo
židar Borko v imenu Društva 
slovenskih pisateljev odprl 
pisateljevo rojstno hišo kot 
kulturni spomenik in spomin
ski muzej slovenski javnosti. 
Po ogledu hiše so bi l i gsctje 
povabljeni na hlevček na go
renjski prigrizek, k i ga je pri
pravila krajevna skupnost Ži
rovnica. 

Slavnosti pri hiši, k i je bi
la pove s 100-letnico roj
stva pisatelja in narodnega 
delavca Franca Šaleškega 
Finžgarja ter '•" skii i i kul
turnim praznikom, je sledil 
ob 18. uri v _I':v—:m domu 
na Breznici koncert moškega 
ženskega in mešanega zbora 
Jesenice, k i j ih vodi zborovo
dja prof. Mi lko Škoberne. O 
pisatelju Finžgarju je govoril 
publicist, eseist in krjiževnik 
Božidar Borko, k i je v teh 
dneh slavil 75-letnico rojstva. 

Ob tej pr i l ik i je Zavod za 
spomenišL- varstvo SR Slo
venije izdal tudi svoj 24. zve
zek zbirke kulturni in naravni 
spomeniki Slovenije pod na

slovom: DOSLOVČE. V lični 
knjižici, ilustrirani s številni
mi slikami, sta Jože Faganel 

in Janez Bogataj opisala Finž
gar jevo življenje in delo ter 
Finžgar jevo rojstno hišo in 
izlete v okolico. 

S tem so kulturni delavci 
naše občine, ob izdatni po
moči strokovnjakov in stro
kovnih služb ter drugih, zelo 
dostojno proslavili 100-letnico 
rojstva pisatelja Franca Šale
škega Finžgarja in slovenski 
kulturni praznik ob obletni
c i smrti dr. Franceta Prešer
na. 

L u n a s i j © . 

Ob 122. obletnici smrti na
šega največjega slovenskega 
pesnika dr. Franceta Prešer
na smo se zamislili in želeli 
počastiti njegov spomin na 
poseben način. 

Zvečer, 6. februarja, smo 
Se zbrali v pesnikovi rojstni 
hiši pr i Ribiču v Vrb i . Zbrali 
smo se člani amaterskega 
gledališča Tone Čufar obe
nem s člani DPD Svoboda 
Zirovnica-Breznica. Od mno
gih povabljenih so se odzvali 
le maloštevilni naši pri jate-
l j i . 

Romantično zimsko pokra
jino so obsevali lunini žarki 
daleč preko prastare lipe, va
si, polja in travnikov. Srebr
no se je svetlikal zvonik cer
kvice sv. Marka. Kot da bi 
želel doseči vrh Stola, k i se 
je kakor ogromna kulisa ves 
bel dvigal v nebo. Škripalo 
je pod nogami na poti skozi 
vas. 

V Ribičevi hiši nas je spre
jela prijazna oskrbnica. Bo
ječi plameni prižganih sveč 
so kmalu nato obsijali sliko 
pesnika v »hiši«. V hipu je 
nastala tišina. 

Slikarji iz treh železarskih revirjev razstavljajo 
Program dela koordinacij

skega odbora sindikata zdru
ženega podjetja Slovenske že
lezarne vsebuje tudi razvija
nje in pospeševanje športnih 
in kulturnih stikov med slo
venskimi železarji. V tem ok
viru so v soboto, 6. februar
ja na Jesenicah v mali dvo
rani Delavskega doma odprli 
kolektivno slikarsko razstavo 
slikarjev iz Raven, Štor in 
Jesenic. Po kratkem kultur
nem programu, k i ga je izva
jal moški pevski zbor Jeklar 
pod vodstvom zborovodje 
Poldeta Ulage, je razstavo od
pr l predsednik koordinacij
skega odbora sindikata ZP 
Slovenske železarne Franc 
Ocvirk. Otvoritve so se ude

ležili tudi predstavniki sindi
kalne in mladinske organiza
cije iz Raven, Štor in Jesenic 
ter večina razstavljalcev. 

Na prvi kolektivni slikarski 
razstavi se predstavlja 14 sli
karjev z Jesenic z 19 slikami, 
dva iz Raven s šestimi slika
m i in eden iz š t o r z dvema 
slikama. Z Jesenic razstavlja
jo: Janez AMBROŽIč, Jože 
D A K S K O F L E R , Franc DO
LINŠEK, Lojze E R M A N , Jan
ko KOROŠEC, Zdravko KOT
N I K , Janez K O Z A M E R N I K , 
Franc K R A J C E R , Zvonko L U -
KEŽIČ, Pavel LUŽNIK, Tine 
MARKEŽ, Branko ŠIFRER, 
Tone TOMAZIN in Cvetko 
ZUPAN. Iz Raven razstavlja
ta: Franc BOŠTJAN in Darin

ko P L E V N I K , iz Štor pa Ivo 
VREČKO. 

Ob prvi tovrstni razstavi 
moramo vsekakor poudariti, 
da likovni ustvarjalci s svoji
mi deli, k i pa najbrž še niso 
višek njihovega ustvarjanja, 
nit i niso še vsi zastopani, 
predstavljajo ogromen kultur
ni kapital naših železarskih 
revirjev. Zato je toliko bolj 
pomembna pobuda sindikata 
ZPSŽ za prvo srečanje slikar
jev treh železarskih krajev. 

Razstava bo na Jesenicah 
odprta do vključno 17. febru
arja vsak dan od 9. do 12. in 
od 14. do 19. ure. Isto razsta
vo bodo 27. februarja odprli 
na Ravnah, štirinajst dni za 
tem pa še v Štorah 

Zvoki pesmi »Luna sije, 
kladvo bije« so zazveneh iz 
mračnega kota v veži. Prvi 
izrečeni stihi »O Vrba, srečna 
draga vas domača . . . « so 
nas še bolj zbližali. »Slep je, 
kdor se s petjem ukvarja . . . 
on živi vmrje brez d'narja«, 
»Sila spomina« in še in še 
druge pesmi do »Sv. Senana« 
in »Železne ceste« je povezal 
»Magistrale« v eno samo pe
snitev. »Zdravica«, k i jo je 
zapel oktet DPD Svoboda 
Breznica-Žirovnica nas je 
vzdramila. In spet smo pri
sluhnili verzom »O Vrba, 
srečna draga vas domača«, to
da to pot v francoskem, ru
skem in italijanskem jeziku, 
kar dokazuje kako spoštovan 
je naš pesnik v svetu. 

Le-te so povedale dijakinje 
jeseniške gimnazije in člani
ce Odra mladih. »Oj Triglav 
moj dom« — pesem Gorenj
cev, je zaključila slavnostni 
del obiska. Po vseh prostorih 
je nato odjeknila narodna pe
sem navzočih, ali pa sproščen 
pogovor. Čas je potekel. 

Zapustili smo prostore, 
kjer je nekoč tekal, vekal in 
se smejal otrok — pozneje 
pa najučinkovitejši oblikova
lec slovenske besede. »Fridile 
še kaj«, je rekla oskrbn ic 
v slovo in nas spremi'a do 
vrat. 

Že smo bili src Ji vasi. Tiha 
je bila in mirna kot prej. 
Toda zdaj se nam je dozde
valo, da je še lepša, svetlejše 
ožarjena od luninih žarkov. 
Obogateni smo odšli z zavest
jo, da smo počastili spomin 
našega največjegi pesnika si
cer zelo skromno, toda do
stojno in na poseben način. 

Našega obiska ni zabeležila 
televizijska kamera, da b i 
povedala vsem, k i niso mogli 
prit i z nami, kako smo pro
slavili naš kulturni praznik. 
Zato pa bo ostal ta večer v 
mozaiku naših spominov kot 
iep, bleščeč dragulj. 

St 
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Svinjska glava — aktualna in rekordna 
Nedeljska predpustna pri

reditev, tekmovanje za trofe
jo Svinjska glava v Črnem 
vrhu, je bila letos rekordna, 
saj se je kljub hladnemu 
vremenu zbralo približno dva 
tisoč gledalcev. Ti so bi l i za
dovoljni, saj so lahko uživali 
v domiselnih maskah in ob 
duhovitih komentarjih pred
vsem Francija Koširja. 

Po lepi stari navadi se je 
prireditev začela z zamudo. 
Ko je zastavonoša uradno za
čel prireditev, so se maske 
vrstile po progi in skozi ci l j . 
Že kar ob prvi, veliki zemlji 
je bilo dosti zabave, še po
sebno ob razgovoru, v kate
rem je Franci Košir povedal 
vse o problemih jugoslovan
skega hokeja. Za njim so se 
vrstile maske, ki so predstav
ljale ženo s košem, Stanlia 
in Olia, gusarja, smrt, cigan
sko družino, viteza, težave z 
reformo, strašilo, pokop di
narja in drugo. Kot zadnji 
je startal pater — Tone For-
nezzi Tof, k i je v ganljivem 
govoru govoril o našem go
spodarstvu. Govoril je tudi 
dosedanji župan Španovega 
vrha, k i se je trudil, da bi 
povedal, kaj vse je bilo na
rejeno. Toda kritike je bilo 
dovolj, saj je pred letom si
cer veliko obljubljal, malo 
pa naredil. Za novega župana 
Španovega vrha so enoglasno 
izvolili Franca Pristova — 
Luko, k i je seveda, kot se 
spodobi tudi za v bodoče ve
liko obljubil. 

čas je ob tem hitro minil 
in vsi so nestrpno pričakovali 
objavo rezultatov. Zmagova
lec letošnje, po vrsti že pete 
prireditve, tekmovalec, k i je 
dosegel najboljši poprečni 
čas, je bil v maski gusarja 
Drago Koblar, k i je dobil 
trofejo in pa pravo, lepo za
pečeno svinjsko glavo. Po 
sebna komisija, k i je ocenje
vala maske, pa je imela dosti 

V četrtek, 11. februarja, je 
odpotovala v Inzing pri Inns-
brucku (Avstrija), šestčlan
ska ekipa tekmovalcev san-
kaških klubov z Jesenic in 
iz Tržiča na V. mednarodno 
tekmovanje za POKAL EV
ROPE v sankanju na narav
nih progah, k i bo 13. in 14. 
februarja. Ekipo sestavljajo 
tekmovalci Drago Doki, Vin
ko Lavtižar in Franci Rihtar 
z Jesenic ter Janez Bahun, 
Rudi Teran in Kat i Ovse-
nek iz Tržiča. 

Tekmovanje se bo odviialo 
na 1350 m dolgi progi z vi
šinsko razliko 160 m in po
prečnim pndcem 12%. Na 
programu so trije teki enoso-
dov in dva teka dvosedov, 
v katerih bodo nastopile dvo
jice Bahun-Teran iz Tržiča in 
Lčvtižar-Rihtar z Jesenic. 

Ekipo vodi Jože Jelovčan, 
predsednik Sak Jesenice. 

J . J 

težavno delo izbrati med šte
vilnimi maskami najboljše in 
j ih nagraditi. Prvo mesto sta 
si zasluženo delili maski po
kop dinarja, k i sta jo pred
stavljala Jože Kunšič in 
Franci Koblar ter izredno 
originalna ciganska družina, 
k i jo je predstavljal Florijan 
Mlakar z družino. Tretjo na
grado so prisodili maski 
»Problem federacije« — tro
j ici , k i jo je vodil Niko 
Brejc, čet r to je dobil Bine 
Kobentar v maski smrti (ob
činski proračun) , peto žena 
s košem, v katerem je b i l 
Dani Klemene, šesto Franci 
Košir za hokejski problem, 
sedmo je dobil gusar — Dra
go Koblar, osmo slamnato 
strašilo Janeza Kavčiča, de
veto stari župan v maski hu
ligana in deseto reforma, k i 
j i je moral delavec — železar 
krepko pomagati, da je »pri
šla skozi cilj« (Tatjana Ko
šir in Teo Lipicer). 

Zares lahko še enkrat za
pišemo, da je prireditev uspe
la, saj so se gledalci zabavali 
kot le redko. 

Kot so bil i lahko zadovolj
ni s programom, pa niso mo
gli bi t i z vsem ostalim, kar 
spada k taki prireditvi — 
promet in gostinske usluge. 
Prav gotovo bi morala Ljub
ljana transport in pa Šport-
metal, k i imata svoj interes 
na Črnem vrhu, vsaj upamo, 
da ga imata, posvetiti prire
ditvi več pozornosti. Tako pa 
je na koncu odpovedal pro
met, marsikdo od gledalcev 
na Črnem vrhu pa si nimogel 
privoščiti niti kozarčka pija
če, kaj šele kaj drugega za 

pod zob. Marsikje poskušajo 
z raznimi prireditvami, ne
malokrat uspešno, pridobiti 
gledalce i n popularizirati 
kraj, pri nas pa . . . Odbor 
za organizacijo prireditve, k i 
je nastala zelo spontano, tu
di ni dolžan poskrbeti na pri
mer za gostinske usluge, če 
pa. b i j ih , b i b i l nedvomno 
deležen velike kritike tistih, 
k i so letos zatajili. Prireditev 
»Svinjska glava« je nedvom
no dobila svoj renome, pa 
naj bi zato letošnje izkušnje 
služile drugo leto kot do
bra šola. 

T. Lipicer 
Desno zmagovalec Drago Koblar s humoristoma Tofom in 
Koširjem 

V Celju so gostovali tudi drsalci 
Športni delavci DKK Jesenice in HDK Celje so se nedavno 
dogovorili za tesnejše medsebojno sodelovanje, da bi tako 
prispevali k nadaljnjemu razvoju umetnostnega drsanja. S 
tem se želijo po svoje oddolžiti spominu pokojnega inž. 
Stanka Bloudka, nestorju umetnostnega drsanja pri nas. 

Preteklo nedeljo se je 11 
mladih Jeseničank pomerilo 
s svojimi vrstnicami v Celju 
v medklubskem dvoboju. Tek
movale so v treh starostnih 
skupinah in sicer v prvi sku
pini v starosti do 8 let, v dru
gi do 12 let in v tretji skupini 
do 16 let. V prvi in drugi so 
tekmovale po štiri, v tretji 
skupini pa po tri tekmovalke 
iz vsakega kluba. Naše mlade 
tekmovalke so se kar dobro 
držale, če upoštevamo, da v 
Celju v letni sezoni gojijo 
kotalkanje, k i je hkrati do
polnilna športna zvrst za 
umetnostno drsanje. Uvrsti
tev jeseniških tekmovalk: 

I. skupina: 3. Renata Mag-
nik — 21,5 točke, 4. Mateja 
Petač — 21,2, 7. Magda Potoč
nik — 16,8, 8. Danica Kristan 
— 16,7. 

II. skupina: 5. Breda Škr-
janc — 22,9, 6. Irena Arh — 
21,4, 7. Hedvika Kokošinek — 
21,3, 8. Anica Kristan — 19,1. 

III. skupina: 2. Nataša Brun 
— 35,0, 4. Taja Brunček — 
34,0, 6. Eva Pavliček — 33,0. 

V skupnem seštevku točk 
so Celjanke premagale naše 
v razmerju 301,1:262,9 točke. 
Ob tem tekmovanju so se 
zmenili za povratno srečanje, 
k i bo 27. februarja na Jeseni
cah, ko bodo izvedli tudi 
klubsko prvenstvo in hkrati 

zaključek sezone z drsalno 
revijo, na katero se vneto 
pripravljajo. Na tej reviji pa 
bodo sodelovale tudi mlade 
Celjanke. Na kraju je prav, 
če povemo, da so Celjani iz
redno toplo in prisrčno spre
jeli svoje goste, prav tako pa 
so se izkazale celjske tekmo
valke do svojih nasprotnic. 
Prepričani smo, da se bodo 
enako izkazali Jeseničani in 
naše tekmovalke ob povrat
nem srečanju na Jesenicah. 

Primer medsebojnega sode
lovanja, k i so ga vzpostavili 
Jeseničani in Celjani tudi na 
področju umetnostnega drsa
nja kaže, kako je tudi v taki 
obliki možno popularizirati in 
širiti to lepo in privlačno 
športno zvrst. Hkrati pa to 
opozarja na iniciativnost, k i 
je samonikla, ob dokaj nede
javnem osrednjem odboru za 
umetnostno drsanje v Ljub
ljani, -rn 

BI. republiško prvenstvo pionirjev 
V okviru jugoslovanskih 

pionirskih iger 1970—1972 pod 
nazivom TISOČ RADOSTI je 
bilo v nedeljo 7. februarja 
na cesti Plavški rovt—Žerja-
vec s startom na nadmorski 
višini 850 m II. republiško 
prvenstvo pionirk in pionir
jev v sankanju na naravnih 
progah z navadnimi sanka
mi. Prvenstvo je bilo v iz
vedbi sankaškega kluba SD 
Jesenice, katerega člani so 
morali del proge zaradi pre
hodne odjuge za to tekmova
nje posebej pripraviti, kar 
j im je predvsem omogočilo 
nekoliko hladnejše vreme 
pred prvenstvom. Tekmova
nje je bilo posamezno in 
ekipno, vsi tekmovalci pa so 
morali tekmovalno progo 
prevoziti dvakrat. Proga, k i 
je bila precej ledena in hi
tra, je bila med prvo vožnjo 
dolga 800 m za pionirje in 
700 m za pionirke, pred pri-
četkom druge vožnje pa je 
bila iz varnostnih razlogov 
skrajšana pri obeh skupinah 
za 150 m. 

Starterju se je prijavilo 78 
tekmovalcev iz osmih občin 
Slovenije, k i so j ih poslali: 
osnovni šoli Bohinjska B i 
strica in heroja Grajzerja iz 

Tržiča, D P M Domžale in Je
senice, sankaški klub Kranj, 
TVD Partizan Sora pri Med
vodah in Trbovlje ter ŠD 
Alples Železniki. Skupno je 
nastopilo 35 pionirk, od tega 
21 starejših in 14 mlajših ter 
43 pionirjev, od tega 25 sta
rejših in 18 mlajših. V ekip
nem delu tekmovanja je so
delovalo 13 ekip, od tega 8 
ekip pionirjev in 5 ekip pio
nirk. 

Prve so se spustile po pro
gi starejše pionirke, k i so j im 
sledile mlajše pionirke. Na 
daljši progi so j im sledili 
starejši, nato pa kot zadnji 
mlajši pionirji. Vrstni red 
posameznih skupin je b i l isti 
tudi v drugem teku, toda z 
obrnjenim vrstnim redom 
tekmovalcev. 

REZULTATI: 
POSAMEZNIKI : 
St. pionirke: 1. Marjanca 

KAVČIČ, TVD Sora, 1:42,0; 
2. Vi lma K O L E N , O. Š. Tr
žič, 1:47,8; 3. Nevenka RA-
ZINGER, D P M Jesenice, 
1:51,0; 4. Darinka R A V N I K , 
O. Š. Boh. Bistrica, 1:53,3; 
5. Danica ČOP, D P M Jeseni
ce, 1:54,2; ostali rezultati tek
movalk D P M Jesenice: 6, Zin-

ka S M O L E J , 1:56,4; 7. Mar-
jetka T E R S E G L A V , 1:56,8. 

M l . pionirke: 1. Vanja PE-
T E L I N K A R , TVD Sora, 
2:04,2; 2. Marija ŽMITEK, O. 
Š. Boh. Bistrica, 2:07,9; 3. 
Barbka K L I N A R , 2:09,9; 4. 
Francka POLC, 2:11,0, obe 
D P M Jesenice; 5. Mojca RES-
M A N , Sak Kranj, 2:11,4; 8. 
Marica B R A N C , D P M Jeseni
ce, 2:15,7. 

St. pionirji: 1. Vojko V E -
B E R , TVD Sora, 2:08,0; 2. 
Zdravko CESAR, O. Š. Boh. 
Bistrica, 2:10,4; 3. Miha PE-
T E R N E L , D P M Jesenice, 
2:15,3; 4. Jože M A R E N , 2:17,7; 
5. Jože N E M E C , 2:18,5, oba 
O. Š. Tržič; ostali rezultati 
tekmovalcev D P M Jesenice: 
6. —7. Marjan JAMAR in Zvo
ne K L I N A R , 2:18,6. 

Ml. pionirji: 1. Jože R A M -
PRE, D P M Jesenice, 2:20,2; 
2. Franci KAVČIČ, TVD So
ra, 2:20,7; 3. Marjan T E R A N , 
2:22,1; 4. Tone K O K A L J , 
2:24,6, oba Alples Železniki; 
5. Bogo VIDIC, Sak Kranj, 
2:24,7; ostali rezultati tekmo
valcev D P M Jesenice: 8. Sil
vo R E K A R , 2:34,3. 

EKIPE: 
Pionirke: 1. D P M Jesenice, 

10:02,5; 2. TVD Partizan So

ra, 10:21,8; 3. O. š . Boh. B i 
strica, 10:22,6; 4. O. Š. Tržič, 
10:31,5; 5. Sak Kranj, 11:02,5. 

Pionirji: 1. D P M Jesenice, 
11:47,0; 2. O. Š. Tržič, 12:14,3; 
3. ŠD Alples Železniki, 12:33,8; 
4. TVD Partizan Sora, 12:34,0; 
5. Sak Kranj, 13:00,9; 6. D P M 
Domžale, 13:01,6; 7. TVD Par
tizan Trbovlje, 13:39,4; 8. O. 
Š. Boh. Bistrica, 14:03,6. 

Prvenstvu so prisostvovali 
tudi predsednik sankaške 
zveze Slovenije Edi Delopst, 
sekretar republiškega odbora 
zveze prijateljev mladine Slo
venije Stane Urbančič, pred
sednik D P M Jesenice Bernard 
Jakopič in predsednik pionir 
ske komisije pri D P M Jese
nice Teodor Kreuzer. Po kon
čanem tekmovanju je občin
ska zveza D P M Jesenice nu
dila vsem nastopajočim okus
no enolončnico in čaj , Janez 
Hrovat — trener slovenskih 
sankačev pa j im je predvajal 
barvni film 5-4-3-2-1-HOP o 
mednarodnem sankaškem 
tekmovanju za veliko nagra
do Avstrije na umetni sanka
ški progi v Iglsu pri Inns-
brucku, Avstrija, k i ga je po
snel leta 1968. 

7 J . 
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Kaj bomo gledali v kinu 
Kino RADIO 
13. in 14. februarja nem. 

barv. film H E L G A I N MIHA
E L , v režiji Ericha F. Ben-
dera, v glavni vlogi Ruth 
Gassmann, ob 17. in 19. ur i . 

15. februarja amer. barvni 
film K A K O UBIJEŠ SVOJO 
ŽENO, v režiji Richarda 
Quina, v glavni vlogi Jack 
Lemmon, ob 17. in 19. uri . 

16. in 17. februarja ital.-šp. 
barvni film S K R I V N O S T 
B E N G A L S K E DŽUNGLE, v 
režiji Umberta Lenzija, v 
režiji Umberta Lenzija, v 
glavni vlogi Richard Harri
son, ob 17. in 19. ur i . 

18. februarja franc, barvni 
film SANATORIJ ZA ŽENE, 
y režiji Davea Younga, v 
glavni vlogi Robert Hossein, 
ob 17. in 19. ur i . 

19. februarja amer. barvni 
CS film HIŠA IZ K A R T , v 
režiji Johna Guillermina, v 
glavni vlogi Orson Welles, ob 
17. in 19. ur i . 

20. februarja ital.-amer. 
barvni film ŽIVI ALI ŠE BO
L J E M R T V I , v režiji Ducca 
Tesarija, v glavni vlogi Gul-
liano Gema, ob 17. in 19. uri . 

Kino PLAVŽ 
13. in 14. februarja ital.-šp. 

barvni CS film SKRIVNOST 
B E N G A L S K E DŽUNGLE, ob 
18. in 20. uri . 

15. in 16. februarja nem. 
barvni film H E L G A in MI
H A E L , ob 18. in 20. uri . 

17. februarja franc, barvni 
film SANATORIJ ZA ŽENE, 
ob 18. in 20. uri . 

18. in 19. februarja franc.-
ital. barvni film PRIMI H U 
DIČA ZA R E P , ob 18. in 20. 
ur i . 

20. februarja nem. barvni 
film HURA, ŠOLA GORI, ob 
18. in 20. ur i . 

Kino DOVJE 
13. februarja — ZAPRTO! 
14. februarja amer. barvni 

CS film P O J E M P E S E M DO
M I N I Q U E . 

14. februarja šp.-ital. barv. 
film ŠTIRJE DOLARJI ZA 
MAŠČEVANJE. 

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

17. februarja nem. barvni 
f i lm H E L G A I N M I H A E L . 

20. februarja franc.-ital. 
barvni film PRIMI HUDIČA 
ZA R E P . 

Kino K R A N J S K A GORA 
13. februarja amer. barvni 

film DESPERADOSI . 
14. februarja franc.-ital. 

barvni film PRIMI HUDIČA 
ZA R E P . 

15. februarja amer. barvni 
CS film P O J E M P E S E M DO
M I N I Q U E . 

16. februarja amer. barvni 
film K A K O UBITI SVOJO 
ŽENO. 

18. februarja ital,- šp. barv. 
CS film SKRIVNOST B E N 
G A L S K E DŽUNGLE. 

20. februarja nem. barvni 
film H E L G A I N M I H A E L . 

Kino D E L A V S K I D O M 
J A V O R N I K 
13. februarja šp.-ital. barv. 

film ŠTIRJE DOLARJI ZA 
MAŠČEVANJE, ob 19. uri . 

14. februarja amer. barvni 
film DESPERADOSI , ob, 17. 
uri in ob 19. uri amer. barv. 
film K A K O UBITI SVOJO 
ŽENO. 

17. februarja franc.-ital. 
barvni film PRIMI HUDIČA 
ZA R E P , ob 19. uri . 

20. februarja ital.-šp. barv. 
CS film S K R I V N O S T B E N 
G A L S K E DŽUNGLE, ob 19. 
uri . 

ZAHVALA 
Ob nenadni in nenadomest

ljivi izgubi naše ljubljene 
ANČKE VALENTAR 

por. Batagelj 
se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znancem, k i so jo 
spremili na njeni zadnji poti, 
j i poklonili cvetje in vence, 
sočustvovali z nami, ter izra
zil i osebno ali pismeno iskre
ne besede sožalja. 

Toplo zahvalo smo dolžni 
tudi zdravnikom ; n sestram 
internega oddelka Bolnice 
Jesenice, ter dr. Jensterlu za 
trud, da bi jo ohranili pri 
življenju; nadalje pevcem in 
godbi na pihala za žalostin-
ke, voznikom osebnih avto
mobilov, skratka vsem — za 
vse, kar so dobrega storili 
ljubi mami in kakorkoli po
častili njen spomin. 

žalujoči: mož Rafael, hčer
ke Draga, Anica, Sonja in 
sin Cena z družinami. 

I Z G U B L J E N A URA 
V ponedeljek 8. t. m. sem 

na poti skozi podvoz do Su-
permarketa izgubil zapestno 
uro. Poštenega najditelja 
prosim, da mi jo vrne proti 
nagradi na naslov: Korenini 
Kar i , Prešernova 24. 

ZAHVALA 
Ob prerani smrti našega 

ljubega moža, dna, očeta in 
strica ; 

PETRA JELOVČANA - PERA 
majorja jug. voj. letalstva 

se zahvaljujemo tov. Albinu 
Polku pr i organizaciji pogre
ba, tov. Francu Božiču in 
Janku Burniku, predstavni
kom občinske skupščine ozi
roma političnih organizacij 
Jesenice za sprejem aviona s 
posmrtnimi ostanki na Brni
ku. Enako zahvalo izrekamo 
podpolkovniku Cvjetanu Vu-
kašinu za sprejem na Brniku 
in prevoz na Jesenice ter 
Francu Konobl j u-Slovenku. 
Lepa hvala za poslovilne be
sede majorju Danilu Pupov-
cu, majorju Antonu Pernetu 
in tov. Binetu Kobentarju. 
Njegovim soborcem iz NOB, 
prijateljem letalcem iz Za-
dra, Pulja in Brežic, načelni
ku vazduhoplovne akademije 
VP 4067 (Zemunik) polkovni
ku Momčilu Nikiču in polkov
niku Milanu Podgorniku V P 
4067 se zahvaljujemo za posla
ne brzojavke in izrečena soža
lja. Zahvala tudi vsem prija
teljem in znancem, k i so se 
udeležili pogrebnih svečano
sti, darovalcem vencev in cve
tja, kapetanu Vuksanoviču in 
vojski iz Bohinjske Bele za 
prevoz, častno stražo in sal
vo, godbi ljubljanske vojne 
garnizije, kakor tudi vsem 
prevoznikom z osebnimi av
tomobili. Lepa hvala vsem 
za zadnje spremstvo na poko
pališče in za izrečena sožalja. 

Globoko užaloščeni: žena 
Dobrila s sinom Perom, 
mama, brat Janko, sestra 
Slavka in brat Stevo z 
družinami. 

Z A H V A L A 
Ob bridki izgubi našega 

dragega moža, očeta, starega 
očeta 

ALOJZA PUKSIČA 
se iskreno zahvaljujemo 
vsem, k i so nam kakorkoli 
pomagali v teh težkih dneh, 
nam ustmeno ali pismeno iz
rekli sožalje, ga spremili na 
njegovi zadnji poti in tistim, 
k i so zato nudili svoja oseb
na vozila. 

Posebej se zahvaljujemo 
osebju socialnega zavoda 
»Dr. Franceta Berglja« za 
skrbno nego pokojnika v ča
su njegove težke bolezni in 
obema govornikoma za po
slovilne besede. 

žalujoči: žena Apolonija, 
hčerke m sinovi z druži
nami in drugi sorodniki. 

Z A H V A L A 
Sindikalni organizaciji in 

upravi ŽIC se toplo zahva
ljujem za pozornost in poslo
vilno darilo ob mojem od
hodu v pokoj. 

Ema Malovrh 

Z A H V A L A ' 
Sindikalnemu odboru elek

trodnega oddelka se prisrčno 
zahvaljujem za prejeto dari
lo ob novem letu. 

Anica N O V A K 

Z A H V A L A 
Zahvaljujem se ženi in hčer

kam in sinu Janezu pokojne
ga Alojza PUKŠIČA, bivšega 
oskrbovanca tukajšnjega do
ma, za podarjenih 1.000 N din 
namesto vencev na grob po
koj ni ka. 

Enako se zahvaljujemo 
Trancki Šolar za poklonjenih 
100 din. 

Zavod dr. Franca Berglja 
na Jesenicah 

Na t rad ic iona lnem kur i r skem 
smuku nad 200 t ekmova l cev 

V nedeljo, 7. februarja je bilo na Pristavi spet vse živo. 
Mladi in starejši smučarji so se zbrali na XIII. tradicional
nem smuku, ki je posvečen petim padlim kurirjem iz kurirske 
karavle G 22, ki je bila za Mavrami pod Belsko planino. 

Kdor spremlja to hvalevred
no smučarsko prireditev, lah
ko ugotovi, da je udeležba 
tekmovalcev vsako leto izjem
na, kar gre zasluga prizadev
nim tovarišem v K O ZB NOV 
Javornik-Koroška Bela pa tu
di smučarskim delavcem S K 
Jesenice, k i se vsako leto ra
di odzovejo k sodelovanju. 

To pot se je sonce trdovrat
no skrivalo in celo nekaj ne
popustljive megle ni hotelo 
razkriti ta prelepi del naših 
Karavank. To pa ni motilo 
naših smučarjev in smučark 
od najmlajših do udeležencev 
NOB v borbi za čim boljšo 
uvrstitev. 

REZULTATI : 
Člani ZB NOV — (9 tekmo

valcev): 1. Ožbi Vister, K O ZB 
NOV Plavž, 0:43,5, 2. Janez 
Smolej, K O ZB NOV Žirovni
ca, 0:44,2, 3. Zvone Hutar, K O 
ZB NOV Sava, 0:44,2. 

Ekipno — člani ZB NOV: 1. 
ekipa K O ZB Plavž — 2:13,9 v 

sestavi: Ožbi Vister, Franc 
Gašperin in Srečko Taler, k i 
je osvojila prehodni pokal, 2. 
ekipa K O ZB NOV Javornik-
Koroška Bela v sestavi: Karel 
Bohinc, Janko Smolej in Ka
rel Kleindinst. 

Člani športnih organizacij 
— 37 tekmovalcev: 1. inž. Pe
ter Lakota, SK Jesenice, 
1:08,9, 2.-3. inž. Andrej K l i -
nar, SK Jesenice, 1:11,6, 
2.-3. Jure H A F N A R , S K Je
senice, 1:11,6. 

Članice — 6 tekmovalk: 1. 
Romana Lakota, SK Jesenice, 
1:20,5, 2. Olga Vilman, PD Ja-
vornik, 1:22,4, 3. Draga Vindi-
šar, SK Jesenice, 1:27,2. 

St. mladinci — 13 tekmo
valcev: 1. Tomaž Bernik, SK 
Jesenice, 1:10,5, 2. Janez Ga
šperin, SK Jesenice, 1:14,7, 3. 
Janez Babic, S K Jesenice, 
1:15,7. 

St. mladinke — 3 tekmoval
ke: 1. Sonja Gazvoda, S K Je
senice, 1:19,5, 2. Jelka Pečar, 

S K Kranjska gora, 1:24,3, 3. 
Breda Krušic, S K Jesenice, 
1:26,4. 

M l . mladinci — 24 tekmo
valcev: 1. Matjaž šober l , 
1:10,9, 2. Milan Vovk, 1:12,4, 
3. Jani Saksida (vsi SK Jese
nice) 1:14,1. 

M l . mladinke — 6 tekmo
valk : 1.—2. Neva Veskovič, 
S K Jesenice, 1:27,6, 1.—2. Bo
ža Fon, TVD Bled, 1:27,6, 3. 
Metka Grilc, S K Jesenice, 
1:31,9. 

Ekipno — najbolje uvrščeni 
član, članica, st. mladinec in 
mladinka, ml. mladinec in 
mladinka, je osvojilo smučar
sko društvo Jesenice s časom 
7:37,9 v sestavi: inž. Lakota 
Peter, Romana Lakota, Tomaž 
Bernik, Sonja Gazvoda, Neva 
Veskovič in Matjaž šoberl . 

Prehodni pokal tovarne 
E L A N Begunje za mladince in 
mladinke je prav tako osvo
jilo smučarsko društvo Jese
nice s časom 5:08,0 v sestavi: 
Tomaž Bernik, Sonja Gazvo
da, Neva Veskovič in Matjaž 
Šoberl, 

St. pionirji — 49. tekmoval
cev: 1. Branko Smolej, TVD 
Javornik — 0:18,2, 2. Boris 

Gluhar, Oš Kor. Bela — 0:18,3, 
3. Sašo Oblak, OŠ Prežihov V . 
— 0,18,4, 4. Miran Sluga, Oš 
K r . gora — 0:18,5, 5. Bojan 
Hribar, TVD Bled — 0,18,6. 

St. pionirke — 23 tekmo
valk: 1. Slavica Kerec, O š 
Prežihov V. — 0:19,1, 2. Slavi
ca Pečar, TVD Gorje — 0:19,2, 
3. Jožica Košir, Oš K r . gora 
— 0:19,4, 4. Dubravka Tavčar, 
Oš T. čufar — 0:20,3, 5. Bran
ka Huter, Oš Prežihov V . — 
0:20,6. 

M l . pionirji — 22 tekmoval
cev: 1. Tadej Šporn, TVD Ja
vornik — 0:20,0, 2. Miha Jelov-
čan, O š K r . gora — 0:20,1, 3. 
Bojan Kuhar, Oš K r . gora — 
0:20,5, 4. Samo Zupane, TVD 
Bled .— 0:20,7, 5. Samo Pod-
lipec, OŠ Žirovnica — 0:20,9. 

MI. pionirke — 10 tekmo
valk: 1. Kar in Pajnter, SK. Je
senice — 0:223, 2. Damjana 
Konic, OŠ Kor. Bela — 0:22,5, 
3. Jana Justin, TVD Gorje — 
0:24:8, 4. Mirjam Frelih, O š 
Kor. Bela — 0:25,3, 5. Danica 
Kovačič, Oš K r . gora — 
0:27,8. 

Prehodni pokal — kip bor
ca je ponovno osvojila osnov
na šola Kranjska gora z ekipo 
treh starejših in treh mlajših 
pionirjev, k i so dosegli naj
boljši skupni čas 1:59,2 pred 
ekipo osnovne šole Koroška 
Bela s časom 2:02,3. Dobre iz

glede je imela tudi ekipa 
osnovne šole Prežihov Voranc 
Jesenice, k i pa žal ni bila po
polna kot je bilo določeno v 
razpisu tekmovanja. Vendar 
pa kaže, da bo borba za pre
hodni pokal — kip borca pri
hodnje leto precej ostrejša in 
doslej uspešnim mladim 
Kranjskogorcem ne bo lahko. 

Pred razglasitvijo rezultatov 
je vse tekmovalce in prijate
lje smučarskega športa po
zdravil predsednik KO ZB 
NOV Javornik-Koroška Bcia, 
k i ;e • nekaj besedah obudil 
spomin na naše težke dni bor
be m hudih preizkušenj, zc 
njim pa še komisar gorenj
skih kurirjev Jože Pehlaj-Kri-
štof. Vsem zmagovalcem in 
zmagovalkam so razdelili di
plome, pokale in vredna prak
tična darila. 

Med tem, ko so se tekmo
valci hrabro spuščali po smu-
ških strminah, pa je delega
cija položila vence na spo
minsko obeležje padlim bor
cem na Medjem dolu, že pred 
njo pa je nekdo prižgal svečo. 

Kur i rski smuk je ena od 
prireditev, k i je načela vrsto 
praznovanj ob 30-letnici vsta
je jugoslovanskih narodov. 
Po udeležbi in izvedbi je te 
pomembne otvoritve tudi 
vredna. 
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Republiško prvenstvo 
na Starem vrhu 

V nedeljo, 7. februarja, je 
bilo na terenih Starega vrha 
republiško prvenstvo v slalo
mu za članice in člane. Po
manjkanje snega v letošnji 
zimi je sicer onemogočilo 
prizadevnim športniu* delav
cem Trans turista — skorja 
Loka, da bi izvedli tudi vele* 
slalom, zato pa so nastopili 
v slalomu vsi najboljši Jugo
slovani. Izven konkurence so 
nastopili tudi Hrvatje. 

Na dveh ledenih progah 
so imeli vsi tekmovalci dosti 
preglavic. Prvo progo, katero 
je postavil prof. šmitek, do
brim tekmovalcem ni delala 
toliko preglavic, ker je bila 
tekoča. Druga proga pa je 
bila usodna posebno za do
bre tekmovalce, ker sta bila 
tempo in ritem zelo sekana. 
Prvo uvrščeni tekmovalci so 
vložili vse znanje in le šport
na sreča j im je naklonila 
uspeh, saj ni nobeden vozil 
brez napake. Največjo izgubo 
je imel Blaž Jakopič, saj ga 

- t 

je napaka stala kar dobro 
sekundo. 

že start članic na drugi 
progi je pokazal, da bo ta 
tek usoden za marsikoga. Vse 
favoritinje so obležale na 
progi in tako je postala slo
venska prvakinja Tanja Žer
jav, k i je imela v prvem teku 
6. mesto, kar si pred tekmo
vanjem ni nadejala. 

R E Z U L T A T I — članice: 1. 
Tanja Žerjav — Olimpija — 
133.34, 2. Vida Tevž — Fuži-
n a r _ 137.86, 8. E t i Kurnik — 
Akademik — 137.89; 

člani: 1. Marko Kavčič — 
Olimpija — 104.07, 2. Blaž 
Jakopič — Jesenice — 104.42, 
3. Jože Gazvoda — Branik — 
105.60, 4. Cena Štravs — Je
senice — 197.89, 5. Andrej Po-
nikvar — Jesenice — 110.35, 
10. Tomaž Ramuš — Jesenice 
— 117.23; 

V tako močni konkurenci 
sta se od naših posebno izka
zala Cena Štravs in Tomaž 
Ramuš, P. 

Mladinci Kranjske gore državni prvaki 
V preteklem tednu je bilo 

na Jesenicah odigrano držav
no prvenstvo v hokeju na le
du za mladince. Prvenstva so 
se udeležili ekipe Partizana 
iz Beograda, Jesenice in 
Kranjska gora ter Olimpija 
iz Ljubljane, ki je nastopila 
izven konkurence. 

Začetek slovenskega prvenstva 
Kegljaška zveza Slovenije 

je razpisala moško ekipno 
prvenstvo Slovenije za leto 
1971. Pravico na tem prven
stvu imajo ekipe, k i so se 
na prvenstvu za leto 1970 uvr
stile od prvega do dvanajste
ga mesta, ter štiri prvouvr-
ščene ekipe iz kvalifikacij
skega tekmovanja — skupaj 
16 ekip. 

Tekmovanje bo na osmih 

avtomatskih štiristeznih keg
ljiščih in to na kegljiščih 
Jesenice, Kranj, Ljubljana — 
Maks Pere in Ljubljana — 
Saturnus, Trbovlje, Hrastnik, 
Žalec in Maribor. Samo tek
movanje se prične v soboto, 
13. februarja in bo končano 
predvidoma 18. aprila 1971. 
Vsako moštvo nastopa z os
mimi tekmovalci na vsakem 
kegljišču enkrat in to veza-

l impija : Je sen i ce 
3 9 : 47 (16 : 24) 

Košarkarice Jesenic so pri
čele s pripravami za novo 
tekmovalno sezono. V sobo
to so gostovale v Ljubljani, 
kjer so se srečale z bivšim 
^veznim ligašem — ljubljan
sko Olimpijo. Po obojestran
sko slabi in neučinkoviti igri 
so naše zanesljivo zmagale. 

Jeseničankam se je pozna
jo, da še niso kondicijsko 
dovolj pripravljene, vseeno 

pa so se borile in z borbe
nostjo tudi zmagale, Ljub
ljančankam pa se pozna, da 
nastopajo močno pomlajene, 
saj so od stare ekipe ostale 
le štiri igralke. 

Koše za Jesenice so dose
gle: 

M , VudriČ 20, Bertoncelj 
13, A. Vudrič 4, Vujatovič 4, 
Ivnik 4, Koren 2. 

B. F. 

Čebulj prvi, Zgonc 
in Ražman drugi 

Na republiškem prvenstvu 
v judu za pionirje in mla
dince v Ljubljani je sodelo
valo tudi sedem naših fan
tov. Od tega so se trije uvr
stili v polfinale in dalje v 
finale. 

Pionirji do 64 kg: 
Zgonc (Jes.) : Adlešič (01) 

3:0, Čebuli (Jes.) : Golt (Br) 

10:0; finale: čebulj (Jes.) : 
: Zgonc (Jes.) 3:0. 

Starejši mladinci do 63 kg: 
Hajaš (MS) : Petek (01) 

0:7, Ražman (Jes.) : Golubič 
(Br) 10:0; finale: Petek (Ol) : 
: Ražman 7:0. 

Vsi trije se bodo udeležili 
državnega prvenstva, ki bo \ 
Ljubljani 20. februarja. 

no sobota — nedelja/Ocenje
vanje ekip bo po sistemu sla
bih točk od 1—16 tako, da 
prejme ekipa, ki je dosegla 
na enem kegljišču najboljši 
rezultat, eno točko, najslab
ša 16 točk. Ekipa, k i v osmih 
nastopih doseže najmanjše 
število slabih točk je zmago
valec in mošt veni prvak Slo
venije za leto 1971. 

V prvem kolu nastopa eki
pa Jesenic v Mariboru in 
Žalcu, medtem, ko ekipa 
Kranjske gore nastopa na 
kegljišču v Trbovljah in 
Hrastniku. 

Na avtomatskem kegljišču 
Podmežakljo bodo nastopale 
v soboto in nedeljo ekipe 
Gradiš (Ljubljana) : Ljublja
na (Center) in Saturnus 
(L j ubij ana) : Slovenj Gra
dec. 

Jeseniški kegljači so se za 
to tekmovanje razmeroma 
solidno pripravili in lahko 
računamo, da se bodo enako
pravno borili z ostalimi eki
pami za najboljšo uvrstitev. 
Za moštvo bodo nastopali: 
š l ibar , Hafner M . , Hafner J., 
Oblak, Frelih, Železnikar, 
Jeklar, č rv , Tarman in Sav-
nik. Favorit je lanskoletni 
prvak »Triglav« iz Kranja. 

Za vrh se bodo borili tudi 
»Branik« in »Konstruktor« iz 
Maribora in »Gradiš« Ljub
ljana med katere se bo sku
šala vriniti ekipa »Jesenice«. 
Tekmovanje bo zanimivo in 
ni izključeno, da bo treba 
počakati do zadnjega, četrte
ga kola, da bo znan zmago
valec. 

Ekip i Jesenic želimo čim
več uspeha in čimbolj šo 
uvrstitev v jubilejnem 20. le
tu obstoja. —-ne 

Doseženi so bil i naslednji 
rezultati: 
Jesenice : Olimpija 1:10, 
Jesenice : Partizan 7:6, 
Jesenice : K r . gora 1:8, 
K r . gora : Olimpija 16:2, 
K r . gora : Partizan 14:2, 
Olimpija : Partizan 15:3. 

Tako je bil končni vrstni 
red naslednji: 
1. Kr . gora 2 2 0 0 22: 3 4 
2. Jesenice 2 10 1 8:14 2 
3. Partizan 2 0 0 2 8:21 0 

Ob upoštevanju tekem z 
Olimpijo pa bi bila prva K r . 

gora, druga Olimpija, tretje 
Jesenice in četrti Partizan. 

Prvo mesto je zasluženo 
osvojila Kranjska gora. Glav
no breme v ekipi so nosili 
igralci ligaškega moštva, raz
veseljivo pa je bilo, da je 
tudi tretji napad, k i je b i l 
sestavljen iz samih pionirjev, 
prikazal lepo igro in tudi do
segal zadetke. Vs i igralci no
vega mladi nskega državnega 
prvaka pa so izšli iz pionir
ske hokejske šole, s katero 
so pričeli na Jesenicah pred 
petimi leti. Z . 

Pismo iz Kamnika 
Morda vas bo čudilo, da 

vam pišem in pošiljam ta 
odrezek iz časopisa. 

Sem že 12 let navijač vaše
ga kluba in me prav pojezi 
tako pisanje po časopisih, 
kot se dogaja letos, č e Olim
pija ne more prit i v vrh ho
keja, potem ni treba vsega te
ga pisarjenja in pa še celo 
groženj s suspenzom glede 
plačila stroškov za tekmo z 
Medveščakom. 

K o sem gledala v torek v 
Ljubljani tekmo in ko je bila 
na vrsti podelitev pokala, bi 
najraje počila od jeze, ko sem 
videla, kako malomarno je 
bi l izročen pokal, č e se samo 
spomnim 2 leti nazaj, ko je 
ta pokal dobila Olimpija, 
kakšen ceremonial je to b i l . 

Zmagovalni oder, pa rdeča 
preproga, vse tako, kot bi se 
šli svetovno prvenstvo. 

Zato vas lepo prosim, v 
svojem imenu in v ime
nu vseh navijačev, k i j ih 
v Kamniku ni malo, da se v 
soboto še bolj zagrizete in 
nam prikažete tekmo s čim 
večjim številom golov. Zave
dajte se, da vas bo gledalo 
veliko število gledalcev pred 
T V in v dvorani. Dokažite, 
kaj zmorete in bodite letos 
neporaženi. Do konca j im v 
soboto zavežite jezike, vsem 
ljubljanskim navijačem in 
ustrezite vašim navijačem, 
saj si upam trditi, da j ih ima
te mnogo več kot Olimpija. 

Lep pozdrav od vseh navi
jačev iz Kamnika. 

Letošnji zimski pohod na Stol 
Vsakoletni množični zimski pohod na najvišji vrh 

Karavank v spomin velike bitke 20 prvoborcev jeseni
ške Cankarjeve čete s preko 4.000 Nemci in domačimi 
izdajalci postaja množična telesnovzgojna in planinsko 
alpinistična manifestacija. 

Tudi letos občinski odbor ZZB NOV Jesenice v naj
tesnejši povezavi s Planinskim društvom Jesenice tef 
alpinističnim odsekom Jesenice intenzivno pripravljajo 
letošnji šesti zimski pohod na Stol, ki bo v soboto in 
nedeljo, 20. in 21. 2. 

Organizatorji se bodo potrudili, da bosta pravočasno 
vsaj za silo odprti in oskrbovani planinski postojanki 
Valvasorjev dom pod Stolom in Prešernova koča na 
Stolu. Ob tej pr i l iki bo izveden tudi drugi turni smuk. 

Letošnji pohod bo imel še posebno obeležje, saj 
bomo s tem proslavili tudi 30-Ietnico vstaje jugoslo
vanskih narodov in ustanovitve OF. 

Organizatorji vabijo tudi vas, da se tega spominske
ga pohoda udeležite! 


