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Republika rojena v borbi in trpljenju, v ognju in 
viharju, prehaja v svoja zrela leta. Otroške bolezni in 
pubertetniške zaletavosti in nerodnosti, bi vsaj po letih 
sodeč, morala zamenjati večja preudarnost in zaneslji
vost, večja razvojna zrelost. Kljub zrelim letom pa 
razvoj republike še vedno spremljajo, ne samo otroške 
bolezni in mladostna zaletavost in nerodnost, ampak 
tudi razna popačenja in negativni pojavi tako v eko
nomskem kot družbenem razvoju in odnosih. Ti pojavi 
ne-le, da sramotijo in mažejo njeno ime, temveč odda
ljuje tiste cilje republike, ki smo jih s krvjo, solzami, 
znojem in želji zapisali v ustavo, da bosta človek in 
človeško delo osvobojena izkoriščanja in samovolje . . . , 
da bo družbenoekonomski sistem izhajal iz takega 
položaja človeka in služil njemu in njegovi vlogi v 
družbi. 

Odveč bi bilo poudarjati, saj smo bili v teh letih 
priče neslutnega ekonomskega in družbenega razvoja, 
rasti družbenega in osebnega standarda, očividci, kako 
se je zaostala in nerazvita republika razvila v čvrsto 
družbeno skupnost srednje razvitih narodov in narod
nosti Jugoslavije. Priče, da je razvoj materialne osnove 
države in socialističnih družbenih odnosov v teh letih 
resnično zagotovil realne pogoje za nadaljnji razvoj 
socialističnih in demokratičnih odnosov ter vsestran
skega napredka in svobode ljudi. Da republika uživa 
izreden mednarodni ugled in da smo danes notranje 
tako čvrsti, da se ne bojimo priznati lastnih napak, 
ne pred svojim ljudstvom, ne pred svetovno javnostjo. 
Resnica je namreč, da svojstvena pot v socializem, 
kakršno hodi naša republika, pogojuje slabosti in na
pake. Toda razvojne napake in slabosti niso več raz
vojne, v mnogih primerih so že prerasle v-izkrivljanja 
in odstopanja od v ustavi zapisanih načel. 

Teh slabosti pa ni kriv družbeno-politični sistem, 
kakor nemalokrat trdijo ljudje, ki jim razvoj sociali
stičnih družbenih odnosov v Jugoslaviji ni po volji. 

Obletnica 
rojstva 
republike 
nas obvezuje 

Krivi so in smo ljudje, ne samo v republiških in 
zveznih organih, največkrat se drobne deformacije in 
odstopanja začenjajo že v delovnih odnosih, v proiz
vodnem procesu, samoupravnih odnosih, trgovini, 
bančništvu itd., tja do najvišjih političnih in predstav
niških organov. Toda največkrat nismo krivi mi, krivi 
so drugi! S prstom kažemo na druge... delavec na 
predpostavljene, le-ti na samoupravne organe — na 
predstavniške organe, sistem in obratno. Zelo poredko 
začnemo pri sebi, pri svojih delovnih in družbenih 
obveznostih, oziroma pri vprašanju: Ali sem kot dela
vec, proizvajalec in samoupravi jalec ter občan naredil 
dosledno in pošteno vse kar me obvezuje delovni in 
družbeni položaj? Ali nisem tudi sam iskal vrzeli na 
delovnem mestu, v samoupravnih in družbenih ter 
političnih dolžnosti, da bi kar najbolj lagodno živel? 
Ali nisem tudi sam zaradi tega, da se ne zamerim, ah 
da uživam ljubi mir, ali da ne ogrozim osebne blaginje, 
odstopal od principov, družbenih in moralnih načel? 
Ali nisem... Še in še bi si lahko zastavljali taka in 
podobna vprašanja tako mi kot preprosti občani, kakor 
tisti, ki so jim zaupane odgovorne družbene in politične 
dolžnosti od temeljnih organizacij združenega dela, do 
zveznih organov. V takih in podobnih vprašanjih tičijo 
vzroki za številna izkrivljanja in odstopanja od ustav
nih načel, principov in družbenih moralnih norm. 

Ob letošnjem praznovanju obletnice rojstva republi
ke, ob kateri običajno pregledujemo doseže uspehe, 
izjemoma dajmo v pretres vsak svojo vest in zavest 
ter poskušajmo odgovoriti na gornja in še na mnoga 
druga vprašanja. Poskušajmo v mislih obnoviti in osve
žiti svoje obveze do republike, republike za kakršno 
so umirali naši najboljši sinovi in hčere, republike za 
katero smo doslej žrtvovali toliko znoja in žuljev. 

Če bomo v teh odgovorih iskreni do sebe, do svojih 
otrok, mlajših bratov in sestra, da bodočih rodov, kate
rim ne želimo tako trpke in grenke življenjske poti, 
kot so jo hodili rodovi pred nami, potem se bomo 
obnašali do republike, ki slavi osemindvajseti rojstni 

^ dan, mnogokrat drugače kot smo se do sedaj. Kajti 
praznik republike obvezuje, da za njeno nadaljno rast 
in razvoj prispevamo vsi svoj delež, ne pa da od nje 
samo zahtevamo. 

Potr jeno 
je povečanje 
poko jn in 

Skupščina skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro
vanja Slovenije je 19. novembra potrdila povišanje — valo
rizacijo pokojnin in vseh ostalih izplačil iz naslova pokojnin
sko invalidskega zavarovanja. 

S tem sklepom je bila za
ključena daljša razprava, ki 
je tekla v organih imenova
ne skupnosti in v vseh ostalih 
družbenopolitičnih organih 
republike. Po vsestranskih 
razpravah je ponovno uspelo, 
da na področju urejevanja 
pokojninskega sistema osta
nemo na že v letu 1965 po
stavljenem načelu, da naj bo
do najvišje in najnižje pokoj
nine v razmerju 1:6. Zato smo 
se ponovno odločili za povi
šanje enega dela v fiksnem 
znesku in s tem vsaj delno 
dali prednost onim z nižjimi 
pokojninami. Da bi čimbolj 
ostali v okvirih naše politike 
pokojnin, smo ponovno spre
jeli dvojno uskladitev: 

— povečanje na osnovi po
kazateljev v dvigu življenj
skih stroškov in 

— na osnovi gibanja oseb
nih dohodkov. 

Prav ta druga oblika p o t r 

juje pravilnost naše sloven
ske politike, da se skušamo 
čimbolj držati v sorazmerju 
z rastjo življenjskega stan
darda z rastjo osebnega do
hodka, saj je prav od rasti 
osebnega dohodka odvisna 
»moč« sklada pokojninskega 
zavarovanja. 

Predno smo v skupščini 
prišli k glasovanju, smo še 
obsodili vsa tista tolmačenja 
in pisanja o našem pokojnin
skem sistemu, kjer se meša 
»pokojninsko osnovo« z »po
kojnino«, kot tudi one, ki se 
zavzemajo za vnaprejšnje po
večanje pokojnin na račun 
»morebitnega« porasta živ
ljenjskih-stroškov v prihod
njem letu. To pa vsekakor ne 
bi bilo smotrno, da z pokoj
ninami spodbujamo rast cen. 

Sprejeti so naslednji skle
pi: 

I. Pokojnine, prikazane po 
splošnih predpisih, pokojnine 
delavcev na določenih dolž
nostih pri organih za notra
nje zadeve in pokojnine po
godbenih zavarovancev, pri 
katerih se za izračun pokoj
ninske osnove ni upošteval 
osebni dohodek oziroma za
varovalna osnova iz leta 1971 
ter izjemno priznane pokoj
nine uveljavljene do vključ
no 1. 1. 1971, se uskladijo s 
1. 1. 1972 po 97. in 102. členu 
temeljnega zakona o pokoj

ninskem zavarovanju tako da 
se povečajo: 

a) starostne, invalidske in 
izjemne pokojnine za 17 % in 
36 dan, 

b) družinske pokojnine za 
17 % in še za 25,20 din; 28,80 
din; 32,40 oziroma 36,00 din 
glede na to ali družinsko po
kojnino uživa eden, dva, tri
je, štirje ali več družinskih 
članov. 

II. Pokojnine vojaških za
varovancev, ki so bile uve
ljavljene do 31. 12. 1971 in za 
odmero katerih je veljal 
osebni dohodek iz decembra 
1970, se uskladijo s 1. 1. 1972 
po 97. členu TZPZ tako, da se 
povečajo: 

a) starostne in invalidske 
pokojnine za 12 % in 36 din; 

b) družinske pokojnine za 
12 % in za ustrezen znesek iz 
I/b točke tega sklepa, glede 
na število družinskih članov. 

III. Povečajo se zneski po
kojnin, ki gredo upokojen
cem za mesec december 1971. 

IV. Pokojnine z varstvenim 
dodatkom se uskladijo tako, 
da se zneski pokojnin pove
čajo v skladu z določbami I. 
in II. točke tega sklepa, var
stveni dodatek pa se na novo 
odmeri glede na novo dolo
čeni mejni znesek najnižjih 
pokojninskih prejemkov. 

V. Pokojnine udeležencev 
NOV pred 9. 9. 1943 (oziro
ma do 13. oktobra 1943) in 
španskih borcev, katerim je 
bil k pokojnini odmerjen 
zvezni oziroma republiški do
datek za borce, se uskladijo 
tako, da se poveča po tem 
sklepu znesek pokojnine brez 
dodatka za borce. Znesek 
zveznega oziroma republiške
ga dodatka se na novo od
meri po posebnih predpisih. 

VI. Po 97. členu TZPZ se 
uskladijo invalidnine zaradi 
nesreče na delu ali zaradi 
poklicne bolezni tako, da se 
povečajo za 16 %. 

Tako povečane invalidnine 
znašajo: 

stopnja 
telesne 
okvare 

% znesek 
invalidnine 

I. 100 177,74 din 
II. 90 159,95 din 

III. 80 142,16 din 
IV. 70 124,38 din 
V. 60 106,61 din 

VI. 50 88,82 din 
VII. 40 71,03 din 

VIII. 30 53,25 din 

Invalidnine zaradi bolezni 
ali nesreč izven dela se ne 
povečajo. 

VII. Za valorizacijo osebne
ga dohodka za odmero na
domestila zaradi manjšega 
osebnega dohodka na drugem 
delu po drugem odstavku 
126. člena TZIZ znaša po;| eč-
ni odstotek povečanja po 97. 
čl. TZPZ 16 %. 

Sprejet je bil tudi sklep o 
najvišjem znesku pokojnin
ske osnove oziroma osebne
ga dohodka od katerega je 
mogoče odmeriti pokojnino 
po temeljnem zakonu o po
kojninskem zavarovanju 
(TZPZ) in po temeljnem za
konu o invalidskem zavarova
nju (TZPZ) od 1. januarja 1972 
dalje v višini 4600 din. 

Pokojnine, ki so bile v letu 
1971 ali prej odmerjene od 
najvišje pokojninske osnove, 
se na zahtevo upokojenca po
novno odmerijo od najvišje 
pokojninske osnove, določene 
za leto 1972, če je bil osebni 
dohdek, na podlagi katere
ga se je določila pokojninska 
osnova, enak ali večji od zne
ska najvišje pokojninske 
osnove, določene za leto 1971. 
Za tako odmerjeno pokojni
no se šteje, da je uveljav
ljena v prvi polovici leta 
1972: 

— mejni znesek najnižjih 
pokojninskih prejemkov 5 0 
prvem odstavku 37. člena 
TZPZ se od 1. januarja 1972 
dalje določi na 680 din; 

— spremenjen je tudi sklep 
o pogojih za priznanje, uži
vanje in izgubo varstvenega 
dodatka, tako da imajo pra
vico do njega upokojerl:i, če 
(Nadaljevanje na 4. strani) 

OBVESTILO BRALCEM 
Cenjene bralce obveščamo, da bo zaradi 

praznikov prihodnja številka Železarja iz
šla 10. decembra. 
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Nova vakuum stiskalnica Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu • 

V sredo 17. novembra smo vso proizvodnjo polizdelkov za 
opeko, ki se izdeluje na različnih strojih po plastičnem po
stopku, preusmerili prek nove vakuum stiskalnice. 

Po daljših pripravah so se 
dela za postavitev stiskalnice 
začela v začetku oktobra. 
Lokacija in delo je bilo orga
nizirano tako, da je redna 
proizvodnja potekala skoraj 
nemoteno. Glavna dela na 
montaži stiskalnice so bila 
izvršena v redu in v rokih, 
kljub nekaterim napakam, 
ki so se pokazale v teku 
montaže. 

Med polurnem poizkusnem 
obratovanju stiskalnice so se 
pokazale take prednosti, da 
smo se odločili za čim hitrej
ši prehod na izdelavo poliz
delkov prek vakuumske stis
kalnice. To nam je tudi uspe
lo že naslednji dan z angaži
ranjem obratnih vzdrževal
cev, da so nam hitro in spro
ti pripravljali in preurejali 
obstoječo opremo starih stis
kalnic. 

Čeprav še nimamo fizikal
nih rezultatov žgane opeke, 
izdelane na tej stiskalnici, 
lahko trdimo, da bodo le 
boljši kot doslej, nikakor pa 
ne slabši. Ostale prednosti 
vakuum stiskalnice, ki so se 
pokazale v prvih dneh obra
tovanja, oziroma jih lahko 
pričakujemo po dokončni 

ureditvi pa so predvsem na
slednje: 

— Večja proizvodnja . po 
številu kosov izdelane opeke, 
še bolj pa po tonaži. Opeka 
izdelana na vakuum stiskal
nici je namreč okrog 10 % 
težja kot opeka iz starih stis
kalnic, povečana teža je za
radi gostote opeke, kar pa 
se mora odraziti na manjši 
poroznosti, ki je ena od glav
nih karakteristik kvalitete 
opeke. 

— Manjši izmeček pri na-
daljni izdelavi opeke in sta
bilnejša kvaliteta. To nam 
omogoča v ponedeljkih 100 % 
večjo proizvodnjo, v ostalih 
dneh pa 20—25%. 

— Znižala se je količina 
odpadkov od 20 % na 5 %. Z 
nekaj dodatne opreme pa bi 
lahko to še znižali in s tem 
tudi znižali potrebno število 
delavcev. 

Nasprotno pa so s posta
vitvijo te stiskalnice prišli 
še bolj do izraza nekateri 
problemi, ki ovirajo tekočo 
proizvodnjo. 

Vakuumska stiskalnica je 
stroj z veliko storitvijo, ki 
pa jo ne bo mogoče v celoti 

Uspela 
krvodajalska akcija 

V prejšnjem tednu je bila od 15. do 20. novembra 
1971 v naši občini krvodajalska akcija, ki jo je izvedel 
Zavod za transfuzijo' krvi v Ljubljani, organiziral pa 
občinsi odbor RK, v 2elezarni pa socialno zdravstvena 
služba. 

Da bi zadostili potrebam naše bolnice, je bilo po
trebno 1.200 krvodajalcev. Prav prijetno pa smo bili 
presenečeni, saj smo že v petek dosegli to število, ob 
koncu akcije to je v soboto pa smo našteli čez 1.440 
krvodajalcev. Tudi naši železarji so se odzvali akcije 
v lepem številu, saj jih je vključno z ŽIC kar 800 daro
valo kri. To je 55 % vseh krvodajalcev in okrog 13 % 
od vseh zaposlenih v Železarni, kar je vsekakor lepo 
število. 

Iz vsega tega lahko zaključimo, da je krvodajalska 
akcija v celoti uspela, saj smo z našo krvjo, ki je ne
nadomestljiva, rešili marsikateremu življenje, morda 
jo bomo jutri potrebovali tudi mi. 

Ivanka Špehonja 
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Na osnovi čl. 11 pravilnika o delovnih razmerjih, dajemo 
naslednjo 

O B J A V O 
za prosto delovji^ mesto 

»REFEREMT NABAVE«, U4, 1 oseba, v nabavni službi 
POGOJI: 
Za zasedbo navedenega delovnega mesta se zahteva: višja 

izobrazba ekonomsko komercialne ali tehnične stroke in 3 leta 
prakse ali srednja izobrazba tehnične ali ekonomske stroke 
in 8 let prakse. 

Ker je delovno mesto vezano z operativno dejavnostjo zno
traj železarne, so zaželeni moški kandidati. 

Pismene prijave ž ustrezno dokumentacijo sprejema ka
drovski sektor do vključno 4. 12. 1971. 

KADROVSKI SEKTOR 

izkoriščati, zaradi premajh
nih predhodnih kapacitet. Ta 
problem bo zlasti pereč v 
zimskem času zaradi mokrih 
in zmrznjenih surovin. Osta
ja tudi še nerešen problem 
doziranje v stiskalnico in od
voz polizdelkov od stiskal
nice. Še posebej pa se bo 
povečala problematika roč
nega transporta po obratu, 
ki že sedaj znatno ovira delo 
na stiskalnici. 

Po dvajsetih letih je to 
prva večja investicija v sa
motami, ki je namenjena iz
ključno za proizvodnjo opeke 
in pomeni veliko pridobitev 
tako za šamotarno kot obrat, 
kot za vso Železarno. Na
sprotno pa za delavce pri 
tem stroju, kakor tudi pri 
stroiih, ki predelujejo pol
izdelke, pomeni to le veliko 
dodatno fizično obremenitev. 
Zato je v nadaljnj moderni
zaciji obrata misliti pred
vsem na odoravo težkih fi
zičnih del in škodljivih vpli
vov okolja. 

Dežurna služba 
telefon 

pisarni doma 

SOBOTA, 27. novembra: 
inž. Janez KOMEL, žičarna 524 81583 

NEDELJA, 28. novembra: 
Bogomil HOMOVEC, tehnični dl/ektor 301 766 

PONEDELJEK, 29. novembra: 
Ciril ODLASEK, valjarna Javornik 620 776 

TOREK, 30. novembra: 
inž. Avgust KARBA, direktor proizvodnje 270 693 

SREDA, 1. decembra: 
dr. inž. Marin GABROVŠEK, TKR 380 732 

ČETRTEK, 2. decembra: 
Anton KOMLJANC, HOP 851 871 

PETEK, 3. decembra: 
inž. Stanislav ČOP, talilnice 328 76538 

SOBOTA, 4. decembra: 
inž. Vladimir SENČAR, valjarna Bvla 850 81892 

NEDELJA, 5. decembra: 
Teodor OKROŽNIK, gradb. vzdrževanje 577 81327 
Dežurna služba traja od datuma nastopa od 7. ure do 

naslednjega dne do 7. ure. Kolikor dežurnega ni v pisarni 
ali doma, kličite glavnega vratarja na telefon 410. Morebitne 
spremembe dežurnih so razvidne iz obvestil, ki jih vsako 
soboto objavljamo na razpisnih deskah pri vseh vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

Nova vakumm stiskalnica v samotami bo omogočala večjo proizvodnjo, 

. manjši izmeček in stabilnejšo kvaliteto 
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Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

Seja posvetovalnega organa ZMS ZPSŽ 
na Ravnah 

V četrtek, 18. novembra, je bila na Ravnah 6. redna 
seja posvetovalnega organa ZMS ZPSŽ. Na seji so pre
gledali delo v jesenskem obdobju in obravnavali program 
dela za leto 1972. Najprej so spregovorili predstavniki TK 
ZMS iz Štor, ki so bili do svojega dosedanjega dela zelo 
kritični. Za njimi so povzeli besedo predstavniki TK ZMS 
Jesenice oziroma njihov predsednik Miro Ipavec, ki je 
govoril o kadrovskem vprašanju in novem sistemu dela 
predsedstva ter o delu organizacije in njenem programu. 
Ob koncu so o svojem delu spregovorili še domačini — 
mladinci iz Raven, ki so bolj 'naštevali težave odnosno 
pogoje v kakršnih delajo. 

Posvetovalni organ ZMS ZPSŽ je ob tej analizi sprejel 
sklep ,da mladi morajo odločneje nastopati s svojim pro
gramom pred samoupravnimi organi podjetja. 

.; 

Posvetovanje tovarniških konferenc 
ZMS Plamen, Veriga, Elan, Železarna 

V petek, 19. novembra, je bilo v Begunjah posvetovanje 
predstavnikov TK ZMS Elana, Plamena, Verige in žele
zarne o nadaljnjem sodelovanju v letu 1972. 

Namen posveta je bil predvsem ta, da bi z izmenjavo 
mnenj popestrili delo mladinskih orgaizacij v teh podjet
jih. Tako bo vsako vodstvo ZMS tudi lažje naredilo celo
leten program za leto 1972. Na drugi strani pa je to 
oblika, da se mladi samoupravljalci — proizvajalci med 
seboj čim bolj spoznajo. 

Največ skupnih akcij v prihodnjem letu bo na šport
nem področju: 

Športna srečanja: december 
šah, streljanje — organizator tekmovanja Veriga Lesce, 
kegljanje in namizni tenis za moške — organizator 

tekmovanja železarna Jesenice. 
Januar in februar 
veleslalom, smuk in sankanje — organizator tekmovanja 

Elan Begunje. 
Marec 
odbojka in namizni tenis za dekleta — organizator 

tekmovanja Plamen Kropa. 
Hokejski dvoboj Železarna proti Verigi, Elan, Plamen 

(kombinirana ekipa). 
April 
nogomet — organizator tekmovanja železarna Jesenice. 
Kulturne akcije: 
Seminar za mlade kulturne delavce in prireditev »Mla

dina pred mikrofonom« ter razne druge zabavno kulturne 
prireditve. 

Mladina vseh podjetij se bo udeležila pohoda na Stol. 
Ideološka komisija pa bo pripravila dva seminarja. 
Vse športne in kulturne prireditve se bodo odvijale po 

krožnem sistemu, razen akcij pri katerih daje vsaka orga
nizacija enak delež (seminarji). 

Letošnje leto nam je pokazalo, da so prireditve, ki smo 
jih skupaj organizirali lepo uspele. Tu mislim na razne 
športne prireditve in na prireditev »Mladina pred mikro
fonom«. Zato smo se v vodstvu TK ZMS Železarne odlo
čili, da bomo sodelovanje še bolj popestrili. Istega mnenja 
so bili tudi predstavniki prej navedenih tovarniških kon
ferenc. Upamo, da bomo s takšnim načinom dela zaintere
sirali večji krog mladih in tudi samo delo v organizaciji 
bo bolj živahno, česar smo doslej večkrat pogrešali. 

Realen in konkreten predlog programa 
dela OKZMS 

Na četrtkovi seji predsedstva občinske konference ZMS 
Jesenice so najprej razpravljali o zamenjavi nekaterih 
članov predsedstva, ki so na izrednem šolanju ali pa jih 
sploh ni več na Jesenicah. Zato ti tovariši ne sodelujejo 
več v delu ZMS, predsedstvo samo pa jih po pravilih ne 
more zamenjati, temveč mora to storiti seja konference, 
ki je predvidena za drugo polovico decembra. Do takrat 
pa je predvsem naloga sekretariata in vodstev aktivov, 
ki morajo čimprej predlagati kandidate za bodoče pred
sedstvo, da reši nastale kadrovske probleme, ki so sicer 
v ZMS že običajna praksa. 

V prvi točki so člani predsedstva razpravljali še o 
^ predlogu programa dela občinske, konference ZMS in nje

nih organov za enoletno obdobje. Bistvenih vsebinskih 
pripomb na predlog ni bilo, zato je predsedstvo sprejelo 
sklep, da se predlog pošlje vsem aktivom v razpravo in 
dopolnila. Prav tako je bil sprejet sklep, naj se pošlje v 

razpravo predlog enoletnega dela komisije za SLO. Specia
lizirane mladinske organizacije, za katere se predvideva, 
da bodo v prihodnjem obdobju tesneje sodelovale z ZMS 
prav na tem področju, morajo prav tako o programu, ozi
roma predlogu programa razpravljati in posredovati pri
pombe in dopolnila do 15. decembra. 

Sprejeti so bili tudi sklepi, ki obvezujejo vodstvo ZMS, 
da o programu razpravljajo tudi vse komisije predsedstva 
in sestavijo svoje enoletne programe, potreben pa bo tudi 
posvet z vodstvi družbeno političnih organizacij v občini. 
Prav tako je treba poskrbeti za obveščanje javnosti pred
vsem mladih, o programih ZMS v občini. 

V drugi točki sta člana kulturne komisije seznanila 
predsedstvo s svojim delom, predvsem z organizacijo 
prazničnega plesa v počastitev dneva republike, ki bo 
26. novembra v TVD Partizanu na Jesenicah. Predsedstvo 
je dalo pristanek k tej prireditvi in pohvalilo samoinicia
tivnost in prizadevnost komisije. 

Člani predsedstva so se dogovorili, da bodo na naslednji 
seji predsedstva razpravljali o pravilih ZMS v občini, o 
predlogu proračuna za leto 1972, o finančnem poslovanju 
konference ter o tekočih zadevah. 

Seja komisije za kulturo pri TKZMS 
' V petek, 19. novembra, je bila 6. redna seja komisije 

za kulturo pri TK ZMS. Dopolnili in sprejeli so osnutek 
programa dela za leto 1972 in govorili o prireditvi »Mladi
na pred mikrofonom«. 

Osnutek programa dela je predložil predsednik komi
sije Ferdo Kikelj. Vse predlagane akcije so podrobno ana
lizirali in tudi dopolnili. Osnutek bo sekretariat TK ZMS 
uskladil s programom športne in ideološke komisije in ga 
potem dal v potrditev predsedstvu TK ZMS. 

V osnutku programa komisij so predvsem zasledovali, 
da bi mladim v Železarni nudili v prostem času čimveč 
kulturnih prireditev in da bi se sami še bolj vključevali v 
kulturno življenje v naši občini. 

V zimskih mesecih predvidevajo vsak mesec filmski 
večer, za kar bodo zaprosili filmsko skupino ODEON. Na
men teh večerov je, da bi mladim čim bolj približali film
sko umetnost. 

V načrtu imajo tudi skupno akcijo s tovarniškim sin
dikatom in TK ZMS, da bi odkupili dramsko delo. 

V goste bodo povabili tudi znane pevce in ansamble. 
Za mlade iz samskih domov pa bodo organizirali nastop 
folklornih ansamblov iz njihovih krajev. 

Program zajema tudi skupne akcije z mladinskimi 
aktivi Plamen iz Krope, Veriga Lesce, Elan Begunje, BPT 
in Peko Tržič. 

V programu imajo tudi srečanje mladih železarjev, ki 
ga organizira ZM ZPSŽ in ki bo aprila v Štorah in jeseni 
na Ravnah, poleg nekaterih že ustaljenih akcij. 

Ce bo program komisije potrdilo predsedstvo TK ZMS, 
bo dovolj dela in možnosti za vse, ki želijo sodelovati. 
V nadaljevanju sb govorili o prireditvi »Mladina pred 
mikrofonom«, ki bo v decembru. 

Stavba bivše lužilnice jeklovleka, ki je bila lani in letos preurejena v delavnico za 
cestnin vozil, viličarjev in samohodnih dvigal z asfaltiranim predprostorom. 

popravilo 
B. 
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Potrjeno Je 
povečanje 
pokojnin 

(Nadalj. z 2. str.) 
njihovi prispevki in davku 
zavezani dohodki skupaj z 
dohodki članov gospodinj
stva ne presegajo letno 3600 
din na upokojenca ali 1800 
din na posameznega člana go
spodinjstva; 

— dodatek za pomoč in po
strežbo iz prvega in drugega 
odstavka 81. člena TZJZ se 
od 1. januarja 1972 določi na 
464 din mesečno; 

— vdovi, ki ni pridobila 
pravice do družinske pokoj
nine po možu pripada od
pravnina v višini šestmeseč
nega zneska družinske pokoj
nine, ki bi j i šla, če bi imela 
pravico do družinske pokoj
nine; 

— vdovi, ki ni pridobila 
pravice do družinske pokoj
nine pripada tolikšna oskrb
nina, kot bi znašala družin
ska pokojnina po umrlem 
možu, če bi imela pravico do 
družinske pokojnine, le-ta pa 
ne more biti večja od 425 din 
na mesec; 

— delovnemu invalidu, ki 
gre na poklicno rehabilitacijo 
izven stalnega prebivališča, 
pa mu ni mogoče zagotoviti 
stalnega prevoza od stanova
nja do kraja, kjer se poklic
no rehabilitira in tudi nima 
med rehabilitacijo v drugem 
kraju brezplačnega stanova
nja ali hrane, se določi pav
šalno nadomestilo: 

1. v višini 864 din na me
sec za delovnega invalida, ki 
preživlja družino, 

2. v višini 605 din na mesec 
za delovnega invalida, ki ne 
preživlja družine. 

Vsi ti sklepi se bodo upo_-
rabljali od 1. januarja 1972 
dalje, tako da bodo upoko
jencem povečane pokojnine 
izplačane že za januar 1972. 
Povečanje pokojnin — uskla
ditev, bo opravljena po urad
ni dolžnosti. 

Zdravko Pogačnik 



Letos vzdrževalcem že 15.000 N din odškodnin 

Predsednik komisije za racionalizacije in novatorstvo pri sve
tu delovne enote vzdrževanja Ivo Volarič je v petek, 19. no
vembra, sklical 14. sejo na kateri so po predhodni temeljiti 
proučitvi obravnavali in ocenjevali dve v zadnjem čačsu v 
proizvodnjo uvedeni tehnični izboljšavi. 

Uvodoma je referent za 
izume in racionalizacije čla
nom komisije podal pregled 
sklepov štirih sej komisije 
pri svetu delovne enote. Na 
štirih letošnjih sejah je bilo 
pozitivno ocenjenih 18 izve
denih tehničnih izboljšav, av
torjem pa je bilo za njihove 
dosežke na osnovi izračuna
nih in potrjenih prihrankov 
in koristi priznanih in izpla
čanih 11.730 N dinarjev od
škodnin. 

Več vrednejših izboljseval
nih predlogov strojnih in 
elektro vzdrževalcev pa je 
ocenjeval in nagradil tudi od
bor za izume in novatorstvo 
pri DS Železarne. 

Na seji so člani komisije, 
ob nazvočnosti predsednika 
odbora za izume in novator
stvo pri DS dipl. inž. Franca 
Gassarja, obravnavali in oce
njevali dve tehnični izboljša
vi. Na osnovi. strokovnih 
ocen, priporočil in mnenj pri
stojnih strokovnjakov in iz
vedencev za proizvodnjo in 
vzdrževanje, sta bila oba iz
bolj sevalna predloga pozitiv
no ocenjena in spodbudno 
nagrajena. 

Tehnično izboljšavo št. 2007 
je izvedel Franc ARH, delo
vodja strojnega vzdrževanja 
v valjarni debele pločevine 
2400 na Javorniku. Avtorju je 
uspel nov, cenen način izde
lave pritiskalnih tac na škar-
jah za odpadke v valjarni de
bele pločevine. Vzdrževalni 
asisten v valjarni debele 
pločevine Jože Zidar, obrato-
vodja vzdrževanja Janez Pe-
ternel, obratovodja valjarne 
2400 dipl. inž. Božo Bartelje, 
šef delovne enote vzdrževanja 
dipl. inž. Miro Noč in drugi 
so ugodno ocenili izvedeno 
tehnično izboljšavo. Na osno
vi teh ocen in ekonomskih 
koristi, so priznali člani ko
misije prizadevnemu in uspeš
nemu avtorju enkratno od
škodnino v višini 600,00 N 
din. 
.Avtorja izbolj sevalnega 

predloga št. 2014, strojna 
ključavničarja na žerjavnem 
odeldku Kari KOBLAR, ml. 
in Stanko SEKARDI, sta na 
osnovi večletnih opazovanj 
in številnih kvarov, ki so po
vzročali izpade proizvodnje 
in življenjsko ogrožali vse 
zaposlene na in pod livnimi 
žerjavi v jeklarni, vgradila 
mejna stikala v krmilni to
kokrog. Nova izvedba mejnih 
stikal bistveno povečuje ne
moteno obratovanje livnih 
žerjavov zmanjšuje kvare 
in izpade proizvodnje. Mej
na stikala pa povečujeta 
tudi delovno varnost in bolj
še delovno vzdušje vseh za
poslenih v jeklarni. 

Komisija je to tehnično iz
boljšavo pozitivno ocenila na 
osnovi priporočil in mnenj 
ter ocen šefa delovne enote 
talilnic in vzdsHfev353>J3 obrs-
tovodstva žerjavnega oddel

ka, martinarne in elektrojek-
larne, pozitivno oceno predlo
ga pa je dala tudi služba za 
varnost pri delu. 

Številni strokovnjaki, izve
denci in praktiki za varno 
obratovanje tako pomembnih 
žerjavov pa so bili mnenja, 
da izvedba Koblarja in Se-
kardija ni idealna in popol
na in da je nujno potrebna 
še številnih izboljšav in do
polnil. Avtorjema je bila pri
znana enkratna skupna akon
tacija v višini 500,00 N din s 
prošnjo in željo, da avtorja 
skupaj z vodstvom žerjavne
ga oddelka vgradita v obsto
ječa mejna stikala še potreb
ne izboljšave in dopolnila po 
navodilih dipl. inž. Franca 
Gassarja. Po teh dopolnilih in 
izboljšavah se bo tehnična/iz

boljšava št. 2014 ponoyno 
obravnavala in na osnovi ko
risti in prihrankov dodatno 
nagradila. / ^ 

Vsem trem nagrajenim av
torjem iskreno čestitamo k 
dosežkom in jim želimo še 
veliko delovnih uspehov. 

V mesecu decembru bi bilo 
prav in potrebno, da tudi 
druge komisije za racionali
zacije in novatorstvo pri sve
tih delovnih enot skličejo 
svoje seje in ocenijo izboljše-
valne predloge, ki so biji irf 
vedeni v njihovih obratih. 
Predvidoma bosta izbolj sesal
ne predloge ocenili komisiji 
v delovni enoti talilnic in val
jarne Bela, kjer čaka na do
končno oceno več avtorjev 
tehničnih izboljšav. 

Tudi odbor za izume in no
vatorstvo pri DS Železarne 
pripravlja oceno večvrednih 
izbolj sevalnih predlogov. Do 
konca leta bodo ocenjeni vsi 
izbolj sevalni predlogi, ki so 
bili izvedeni in predloženi v 
oceno v letošnjem letu. 

Načrti za ureditev delov
nih prostorov in sanitarij 

se uresničujejo 
Okolje v katerem se odvija določen proizvodni proces ima 
zelo pomemben vpliv na njegove rezultate. Zato v razvitih in
dustrijskih deželah že dolgo posvečajo izredno skrb ekološkim 
pogojem na delovnih mestih kakor tudi urejenosti prostorov 
v katerih se človek zadržuje v delovnem času. Urejenost, iz
gled in čistoča vplivajo na razpoloženje človeka in njegov 
odnos do vsega kar uporablja. 

Tudi v železarni smo ure
jenosti delovnih mest, delov
nih prostorov in sanitarij za
čeli posvečati večjo pozor
nost. 

V žičarni in hladni valjarni 
je bil že pred časom priprav
ljen program ureditve posa
meznih prostorov. Izvršitev 
tega programa je bila zaradi 
•obsežnosti razdeljena v več 
faz z ozirom na nujnost in 
dane možnosti. Prva faza te
ga programa t. j . ureditev 
sanitarij v hladni valjarni in 
žičarni je že zaključena. 

V žičarni so bile že v ju
niju urejene nove sanitarije, 
ki so opremljene po vseh 
predpisih in zadostuieio za 
maksimalno število liudi. za
poslenih na eni dnini. Isto
časno je bila adaptirana de-
lovodska pisarna, ki je do
bila dnevno svetlobo in pri
merno prostornost, kar omo
goča normalne delovne po
goje. Ob tem je bilo tudi re
šeno vprašanje varnosti de
lavcev, sai je bil izhod iz 
garderobnih prostorov ravno 
na mestu glavnih vhodnih 
vrat za žičarno. skozi katera 
se vrši neprekinien promet 
z viličarji. Zgolj slučaj je bil, 
da se na tem mestu ni zgo
dila nobena težja nesreča, 
čeorav je bilo včasih precej 
kritično. 

Pred nekaj diievi so bile 
urejene tudi nove sanitarije 

v hladni valjarni, pri čemer 
se je prav tako kot v žičarni 
istočasno rešilo vprašanje 
primernih delovnih prosto
rov za delovodje in zagoto
vila varnost delavcev pri iz
hodu iz garderobnih prosto
rov. Za to ureditev je bilo 
porabljenih ca. 120.000 din 
sredstev. 

To je vsekakor pomemben 
dosežek v akciji za zboljša
nje delovnih pogojev in var
nosti in prepričan sem, da 
bodo vsi uporabniki novih 
prostorov s svojim odnosom 
dokazali, da se zavedajo, kak
šna sredstva so bila v tO vlo
žena in da jim ni vseeno, 
kako ti prostori izgledajo. 

V drugi fazi, za katero so 
že izdelani proiekti, pa je 
predvidena ureditev razsvet
ljave prostorov hladne va
ljarne, žičarne in odprem-
nega skladišča. Osvetljenost 
teh prostorov je neprimerna 
in daleč izpod vseh normati
vov, ki veljajo za takšno vr
sto dela, kot je valjanje ozi
roma vlečenje. V tej fazi bo 
predvidoma urejena še raz
svetljava na zunanjem odpr
tem skladišču za TVŽ, kjer 
je obstoječa razsvetljava z 
ozirom na razširitev skladišč
nega prostora nezadostna. 

(Nadalj. na 24. str.) 

V naši železarni posvečamo varnemu delu veliko pozornost. 
Dosegli smo že lepe uspehe in v precejšnji meri znižali število 
poškodb na delovnih mestih, zlasti hujših, ki se končajo s 
smrtnim izidom. Po drugi strani pa je še veliko takih delovnih 
mest, kjer je možnost, da pride do poškodbe še vedno pre
cejšnja, vendar bi lahko problem rešili z malo več dobre volje 
in s sodelovanjem vseh zaposlenih. V naši Železarni imamo 
na prostem in v obratih veliko železniških tirov, kjer je varno 
delo dostikrat ogroženo, ker ni dovolj svetlih in prostih pro
filov. To pa je zlasti nevarno za premikalno osebje in vse 
tiste, ki se gibljejo ob železniških tirih. Vodstvo transporta 
si nenehno prizadeva, da takšne probleme rešujemo sproti, 
vendar večkrat dobronamerna opozorila v nekaterih obratih 
Železarne ne najdejo pravega odziva. Še vedno so primeri, 
da so železniški tiri zatrpani z različnim materialom in kaj 
kmalu pride do nesreče in poškodb, ki pa pomenijo za naš 
kolektiv vse preveč izgubljenih delovnih dni, ali pa celo živ
ljenja naših sodelavcev. 

Železar v 8700 izvodih 
Tovarniški tednik Železar, 

ki ga tiska Gorenjski tisk 
Kranj, izhaja v nakladi 8700 
izvodov. Poleg delavcev v Že
lezarni, glasilo prejemajo vsi 
upokojenci Železarne, sode
lavci na odsluženju vojaške
ga roka, štipendisti podjetja, 
delavci gostinskega podjetja 
Železar, delavci in učenci zad
njih letnikov Železarskega 
izobraževalnega centra, več 
izvodov tudi železarni Ravne 
in Štore, Vatrostalna — obrat 
Jesenice, Proiektivni biro Je
senice, nadalje vse šole na 
območju jeseniške in radov
ljiške občine, družbenopoli
tične organizacije in pred
stavniški organi obeh občin, 
metalurška podjetia Jugosla
vije, nekateri naivišji poslov
ni partnerji, družbeno-politič-
ni in predstavniški orerani SR 
Sloveniie. ZP Slovenske žele 
zarne, Združenje jugoslovan
skih železarn in nekateri dru
gi-

Železarja tedensko pošilja

mo na 149 jugoslovanskih in 
osem inozemskih pošt (ZRN, 
ZDA, Poljska, Italija, Avstri
ja, Švica). Največ izvodov po
šiljamo na pošto Žirovnica 
(151), sledijo Bled (93), Moj
strana (93), Zg. Gorje (89), 
Ljubljana (88), Radovljica 
(73), Lesce (37), Kranjska go
ra (34). Boh. Bistrica in Sred
nja vas (36), Podnart (28), 
Kranj (25), Kamna gorica 
(18), Rateče-Planica (17), Beo
grad (17), Begunje (16) itd. 
Največ izvodov po pošti pre
jemajo bralci v občini Jese
nice — 1527 in občini Radov
ljica — 403. Sicer pa nam 
izredno pester seznam pošt 
pokaže kje vse danes živijo 
naši nekdanji sodelavci — 
unokojenci in sodelavci na 
odsluženju vojaškega roka. 
Ob tej priliki tudi opozarja
mo upokojence Železarne in 
sodelavce — vojake, ki slu
čajno lista ne prejemajo in 
ga želijo, da nam na dopis
nici sporočijo svoj naslov. 
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S e s t a n k i d e l o v n i h s k u p i n 

17.11. — LIVARNE — PODOBNIK — JEKLO-
LIVARNA — Asistent tovariš Osvald je obrazložil 
poročilo o devetmesečnem poslovanju Železarne. 
Stanje v tovarni se izboljšuje, vzroke za i.o pa je 
treba iskati v večjem prizadevanju celotnega ko
lektiva in delnem povišanju cen železarskim izdel
kom. Kolektiv jeklolivarne je v oktobru presegel 
proizvodni načrt za 0,2 °/o. Zadovoljni so bili tudi 
s kvaliteto vlitkov. Boljše so tudi površine vlitkov, 
ker za modelni pesek izključno uporabljajo le 
kromitni pesek. Bilo je še nekaj predlogov, ki se 
nanašajo na obratno problematiko. 

11.11. — SPLOŠNI SEKTOR — STARE — Člani 
delovne skupine so obravnavali poročilo o devet
mesečnem poslovanju ter bili seznanjeni z osnov
nimi podatki za mesec oktober. Posredovana je 
bila informacija o sklepih zadnje seje DS Železar
ne in pa informacija o sklepih ter stališčih konfe
rence tovarniškega odbora osnovne organizacije 
sindikata Železarne. Poleg tega so bili člani skupi
ne seznanjeni tudi z vrstnim redom stanovanjskih 
prosilcev za leto 1971. 

18 .11. — LIVARNE — KRAMAR — STROJNA 
LITINA — Najprej so dobili odgovor na vprašanje 
glede preusmeritve proizvodnje VAL elektrod na 
jeklolitino. Tovariš Osvald je govoril o devetmeseč
nem poslovanju, nato pa so obravnavali problem 
terminske izdelave odlitkov in kvalitetno proble
matiko. Beseda je tekla o vzdrževanju in o tem, 
da je treba roke dobaviteljem odlitkov dosledno 
upoštevati. Govorili so še o disciplini ter se zavze
mali za urejeno razsvetljavo. 

20. 11. — VALJARNA ŽICE — JUSTIN — 
JURČIČ — Odgovore na postavljena vprašanja so 
prejeli, vendar se delovna skupina ne more stri
njati z odgovorom glede zaščite prevzemalca blu-
mov proti prepihu. K poročilu o devetmesečnem 
poslovanju niso imeli pripomb. Nadalje so bili 
obveščeni o zaskrbljujočem odstotku dobita — 
izplena pri patentirni žici. Ustrezno bodo ukrepali 
tudi proti delavcem, ki bi z malomarnim delom 
zavirali proizvodnjo, tako da bi jim za določeni 
dan odvzeli stimulacij ski dodatek. Treba je popra
viti pnevmatske škarje na progi 250 0. Razen tega 
so obravnavali še nekaj vprašanj, ki se neposredno 
tičejo proizvodnih naprav v obratu. 

19.11. — JAVORNIK I — BENEDICIč — ADJU-
STAŽA — K problematiki obrata in delovne enote 
niso imeli pripomb. Delovna skupina je bila po
novno opozorjena na uporabo zaščitnih sredstev. 
Ugotavljajo, da so rokavice pogosto nekvalitetne. 
Sodelavca Noč in Pogačar zahtevata srajce pri 
avtogenskem rezanju. Omenjeno vprašanje so 
obravnavali še v maju in d"biii negativen odgovor. 
Venilar vprašanje postavljajo znova, ker je bil 
omenjeni problem ugodno rešen že v valjarni Be
la. Zaradi pomanjkanja delavcev je treba delati še 
bolje, da ne bi imeli zaostankov pri materialu, ki 
ga jeklovlek nujno potrebuje. Ob koncu sestanka 
je bilo postavljeno vprašanje glede nagrajevanja, 
ki ni vsklajeno s porastom cen. 

10.11. — TKR — GRADIŠNIK — KONTROLA 
KVALITETE — K izčrpnemu poročilu o devetme
sečnem poslovanju Železarne niso imeli bistvenih 
pripomb. Rezultati bi bili lahko še boljši, če ne 
bi bilo nekaterih objektivnih težav. Spodbudno pa 
je, da bomo lahko pokrili izgubo iz leta 1967 in 
1968, čeprav je bilo to predvideno šele v prihod
njem letu.: Pravilnik o delitvi stanovanj je treba 
dosledno upoštevati. Analizirali so kvalitetno prob
lematiko in postavili nekaj vprašanj na katere zeli 
skupina tudi odgovore. Zanima jih, kdaj bo začela 

Ebnerjeva konti žarilna peč v hladni valjarni z 
rednim obratovanjem, in ali je investicija upravi
čena, z ozirom na težave pri poskusnem obratova
nju. Nadalje vprašujejo, zakaj so sodelavci OTK — 
K K , ki delajo v proizvodnih obratih na vseh 
izmenah tretirarii kot uslužbenci enaki tistim, ki 
nimajo nobenega direktnega stika s proizvodnjo. 
Opažajo tudi vedno večjo razliko v osebnih dohod
kih v istem plačilnem razredu med posameznimi 
obrati in službami. Skupina želi izčrpno poročilo 
glede teh razlik. 

8. 11. — ELEKTROJEKLARNA — PETAC — 
Na sestanku je bilo prisotnih 18 delavcev. Vodja 
delovne skupine jih je seznanil s poročilom o 
devetmesečnem poslovanju in opozoril, da je z 
vestnim delom in varčevanjem dragih fero legur 
možno izboljšatL realizacij o letnega plana v elek-
trojeklarni: Priznanje je dal tudi posadam pri 
pečeh zaradi vzdrževanja sten peči in obokov, saj 
je bila njihova vzdržnost povečana za 20 %. V 
oktobru plan ni bil dosežen zaradi redukcije elek
tričnega toka ter mehanskih in elektro okvar. 

14.11. — ELEKTROJEKLARNA — LEGAT — 
IV. IZMENA — K uvodni obrazložitvi devetmeseč
nega poslovanja navzoči niso imeli bistvenih pri
pomb. Čudno se jim zdi, da kljub ugodnemu 
finančnemu položaju komaj iz meseca v mesec 
dobimo sredstva za osebne dohodke in nujno po
trebne surovine. Največ pripomb so imeli prisotni 
zaradi neustreznega vzdrževanja. Zlasti velja to za 
žerjave in tudi med redukcijo električnega toka ni 
bilo dosti urejenega, saj so takoj potem ko so za
čeli z obratovanjem že imeli zastoje na pečeh in 
žerjavih. 

29. 10. — MARTINARNA — COP — OBRATO-
VODSTVO — Sestanek je vodil obratovodja inž. 
Kalan, obravnavali pa so probleme, ki nastajajo 
v posameznih oddelkih jeklarne. Menili so, da pri 
pečeh polagajo premalo pozornosti kurjenju, v liv-
ni jami pa je potrebno bolj kakovostno delo. Vlo
žek je treba v starem železu bolje ravnati. V raz
pravi je bilo rečeno, da težave nastajajo zaradi 
pomanjkanja delovne sile in precejšnje fluktuacije, 
kar vpliva na kvaliteto dela. Ugotovili so tudi, da 
je v oddelku starega železa kljub pomanjkanju de
lovne sile delovni čas premalo izkoriščen. Vodje 
delovnih skupin so bili seznanjeni s poročilom o 
devetmesečnem poslovanju martinarne. Posredo
vani so jim bili tudi rezultati izpolnjevanja akcij
skega programa. Šef talilnic inž. Stanko Čop je na 
sestanku govoril o devetmesečnem poslovanju Že
lezarne in opozoril na uspehe in težave s katerimi 
smo se srečevali pri izpolnjevanju proizvodnih na
log. Rezultati poslovanja so bili pozitivni, vendar 
pa vse bolj prihajajo do izraza podražitve, ki 
zmanjšujejo naš uspeh. Z lastnim delom bo treba 
ustvariti čimveč, da bi dosegli osebne dohodke, 
ki nam jih omogoča samoupravni sporazum. 

12. 11. — MARTINARNA — B A UM AN — LIVNA 
JAMA — Vodja delovne skupine je govoril o de
vetmesečnem izpolnjevanju akcijskega programa 
in pri tem v odstotkih navajal dosežene rezul
tate *v proizvodnji in porabi surovin na planirano 
tono jekla. V nekaterih mesecih s proizvodnimi 
rezultati ne morejo biti zadovoljni kar velja tudi 
za stroške. K poročilu o devetmesečnem poslova
nju talilnic niso imeli pripomb, iz poročila pa je 
bilo razvidno, da se je martinarna najbolj pribli
žala planirani proizvodnji, kljub težavam, ki so 
bile pri obratovanju peči. Razpravljali so še o 
spremembah določil o reguliranju dohodkov, ki 
pravilno stimulirajo vse tiste kateri delajo v tur-
nusu. 

12. 11. — MARTINARNA — CELARC — PECI 
— Vodja delovne skupine je posredoval obširno 
poročilo o devetmesečnem poslovanju, - Člani de
lovne skupine menijo, da bi bili doseženi rezul
tati lahko boljši, če bi vedno obratovali s štirimi 
pečmi in če bi razpolagali z ustreznim vložkom. 

Menijo tudi, da zara-li teh faktorjev ni izpolnjen 

devetmesečni plan, ki je v martinarni 5,5 % nižji 
od predvidenega. Nadalje so govorili še o spre
membah določil, ki izhajajo iz družbenega dogo
vora. Gre za spremembo dodatkov za nočno delo, 
regrese in tako dalje. S predlaganimi spremem
bami so se strinjali. 

11. 11. — SAMOTARNA — PODEESNIK — MLI
NI — Obravnavali so poročilo o devetmesečnem 
poslovanju obrata in Železarne. Največ so govorili 
o pomanjkanju delavcev, ki se tudi pogosto me
njajo in težko delajo zaradi neustrezne delovne -
sile. Zanima jih tudi kako je z zdravstvenimi pre
gledi. 

11. 11. — SAMOT ARNA — KRME [J — MLINI 
— Obravnavali • so poročilo o devetmesečnem po
slovanju Železarne in se dalj časa zadržali pri pro
blematiki obrata. Pripomb niso imeli, pač pa me
nijo, da bo treba povečati maso osebnih dohodkov 
zaradi stalnih podražitev. Izredno kritično stanje 
je glede kvalificirane delovne sile in zaradi fluk
tuacije. Z odgovorom glede kategorizacije mlinar
jev niso bili zadovoljni. Zahtevali so, naj o tej za
devi obratovodja poroča na prihodnjem sestanku. 

11. 11. — ŠAMOTARNA — ŠORN — MLINI — 
Strinjali so se s poročilom o devetmesečnem po
slovanju Železarne. Bili so mnenja, da bi lahko na
redili še več, če bi imeli na razpolago ustrezne 
stroje. Strojni park je dotrajan. Pripombe pa so 
imeli tudi glede vzdrževanja. 

9. 11. — ŠAMOTARNA — RUS — PECI — Naj
prej so dobili odgovor na postavljeno vprašanje 
glede vozičkov. Vprašanje še ni rešeno, pričaku
jejo pa akumulatorski voziček za preizkus. Se-
znajeni so bili z devetmesečnim poročilom o po
slovanju Železarne. Plan silika ni bil dosežen zaradi 
remontov mlinov I, II in III. Poslovni rezultati so 
bili boljši zaradi ustreznega asortimenta. Prav 
tako so bili seznanjeni oziroma obveščeni o krvo
dajalski akciji. Razpravljali so še o vzdrževanju 
vozičkov, saj so v kritičnem stanju. Ob koncu 
sestanka so opozorili na neustrezne odnose mlaj
ših delavcev do starejših, kar bo treba odpraviti. 

10. 11. — ŠAMOTARNA — PFAJFAR — STROJ
NO IN ROČNO OBLIKOVANJE — Govorili so o 
devetmesečnem poslovanju šamotarne, ki je pro
izvodni načrt dosegla s 65,5 % letne proizvodnje, v 
primerjavi z lanskim letom pa 93,5 %. Vzroke je 
treba iskati predvsem v pomanjkanju delovne sile 
in so zato izdelali manj mas. Vozne poti bodo ob-
novljenje, ko bo postavljena nova vakuum stiskal
nica. Streha nad oddelkom strojnega in ročnega ob
likovanja še vedno pušča, čeprav so jo v oktobru 
popravili. Pri proizvodni problematiki so omenjali 
zastoje ter pomanjkanje vložka. Za krvodajalsko 
akcijo ni bilo ustreznega odziva, zaradi prenapor
nega dela. 

16. 11. — PLAVŽ — BERLOT — PEČI — V pre
teklem mesecu so imeli več poškodb. Rečeno je 
bilo, da bo treba posvečati večjo pozornost var
nemu delu ter uporabi zaščitnih sredstev. Skupina 
vztraja pri svojem stališču glede nabave gamaš, od 
14. septembra. Nadalje so bili seznajeni s proiz
vodnimi rezultati in težavami, kakor tudi o devet
mesečnem poslovanju Železarne. Rezultati so 
ugodni, do konca leta pa naj bi se vsak posamez
nik še potrudil da bi jih izboljšali. Ob koncu se
stanka so razpravljali o preselitvi v nove garde
robe. Še prej bo treba določiti prostor in odrediti 
za slehernega delavca po dve omarici, eno za čisto, 
drugo omarico pa za umazano in prepoteno delov
no obleko. Zanima jih kdo dovoljuje hlajenje žlin
dre v skrinjah, ker le te pokajo in tako povečuje
mo naše proizvodne sfw>5*e. 

11. 11. — JAVORNIK I — ZUPAN — ADJUSTA-
ŽA — Najprej so sledili odgovori na vprašanja 
postavljena na prejšnjem sestanku delovne skupi
ne. Ugotavljajo, da ležaji na mačku žerjava v 
strojni lopi še vedno niso urejeni. Tudi remont 
na srednjem žerjavu ni bil izveden, pač pa je ure
jeno vprašanje avtobusnega postajališča na Javor-
niku. Tovariš Jakopič ni zadovoljen s popravilom 
žerjava, ker so urejena le kolesa ne pa tudi ležaji. 
Vodja delovne skupine je kritiziral odnos članov 
delovne skupine do krvodajalske akcije, saj se jih 
je prijavilo za oddajo krvi le pet. Ker je varnostna 
služba zaustavila nekatere posameznike, ki so pred
časno in pred koncem dnine prehajali preko ogra: 

je, je vodja delovne skupine opozoril na to, da 

14. 11. — VALJARNA BELA — JORDAN — 
BLUMING STEKEL — Pregledali so dosežene 
rezultate v oktobru, s katerimi so zadovoljni. Le 
uobit — izplen pri 135 kv. bo treba še izboljšati. 
Glede problematike rezalcev in žerjavovodij še 
nimajo odgovora. Tudi garderoba ni ogrevana in je 
stanje nevzdržno. Upajo, da bo tudi to vprašanje 
kmalu rešeno. To velja tudi za higienske prostore. 



bodo takšni postopki obravnavani na sestanku, 
prizadetim pa bodo odtegnili eno uro. Pripornnil 
je še, da pri tem ne bo demokracije. Ob koncu 
sestanka so obravnavan še problematiko osebnih 
dohodkov in menijo, da to vprašanje še ni urejeno, 
ker so v obratu zaposleni starejši ljudje in z niz
kimi skupinami odhajajo tudi v pokoj. 

' 11. 11. — JAVORNIK I — UDIR — ČISTILNICA 
— Sestanek je vodil tovariš Fekonja. K informa
ciji obratovodštva niso imeli pripomb. Razbijanje 
okenskih stekel gre na račun delavcev iz drugih 
obratov. Nadalje je vodja delovne skupine opozo
ril na varno delo pri strojih med obratovanjem, 
zlasti velja opozorilo za novosprejete delavce. Gra
jal je neodgovorno ravnanje delavca, ki se je obe
sil na rafamo, saj bi se lahko razbila brusilna 
kolut in pokvaril elektromotor. V takih primerih 
bodo v prihodnje vse tiste, ki bi ogrožaU sebe in 
sodelavce odstranili z delovnih mest. Prisotne je 
opozoril na dosledno upoštevanje delovne discipli
ne. V kolikor pride na rafama stroju do okvare, 
naj delavec dela pri sosednjem stroju, ker v elek-
tro delavnici primanjkuje delovne sile. Vzporedno 
s tem je tovariš Fekonja obravnaval fudi proble
matiko norm. ,JJ . -..-i.?. ; •,.».!*.. rt ... 

9. 11. — TKR — URBANC — TEHNOLOŠKI 
LABORATORIJ — Obširneje so bili informirani o 
devetmesečnem poslovanju. Na pritožbo obrato
vodštva HVŽ zaradi prepočasnega prejemanja re
zultatov lužin pri VAC žici so bili izvedeni na
slednji ukrepi. Pregledali so jemanje vzorcev, na
pravili kemijsko analizo in tako dalje. Ugotavljajo, 
da v sedanjem položaju ni možno oddati rezultatov 
prej kot v treh urah. Tudi s strani HVŽ bi mo
rala biti večja zainteresiranost, zastoji pa nasta
jajo predvsem pri odvzemu vzorcev žice, saj je 
v posameznih primerih moral pripravljalec čakati 
tudi eno uro na odvzem žice. 

hodnjem letu zaradi povečanih dajatev pri amorti
zaciji. K predlogu sprememb pravilnika o urejanju 
stanovanjskih vprašanj delavcev navzoči niso imeli 
pripomb. &wRI 

15. 11. — TKR — KURNER — RO — K spre
membam pravilnika o urejanju stanovanjskih 
vprašanj delavcev Železarne niso imeli pripomb. 
Posredovano je bilo še kratko poročilo o rezul
tatih devetmesečnega poslovanja s poudarkom na 
kvalitetno problematiko v minulem obdobju. Ome
njene so bile tudi naloge RO, da bi bili finančni 
rezultati boljši. Strokovni delavci so bili kritični, 
ker v proizvodnji ne kažejo dovolj pripravljenosti 
za izboljšanje kvalitete pri izpolnjevanju proizvod
nega programa. Vodja delovne skupine je še po
sredoval analizo gibanja osebnih dohodkov, ki v 
primerjavi s podjetjem kot celota, stagnirajo. 
Navzoči tudi niso bili zadovoljni zaradi obravna
vanja problematike osebnih dohodkov na RO. Po
stavljeno je bilo naslednje vprašanje: »RO in OTK 
sta proizvodni enoti in nimata ničesar skupnega 
z upravno režijskimi skupinami. Zahtevamo po
jasnilo zakaj sta bila RO in OTK priključena 
upravnim službam?« Zaradi proizvodnih potreb je 
vodstvo, oddelka predlagalo ukinjtev ênega delov
nega mesta »strugar« in povečanje delovnega mesta 
»finomehanik« iz enega na dva. S predlogom so 
se prisotni strinjali. 

16. 11. — RTA — LOGAR — TMK — Delovno 
disciplino naj bi izboljšali na osnovi samokontrole 
in kolektivne kontrole posameznikov in celotnega 
oddelka. Poslužili naj bi se že vpeljanega točkov
nega sistema in ocen posameznih opravljenih del. 
Akcijski program izvajajo po planu, nastaja le 
vprašanje za tista dela, kjer so vezani na uvoz 
materiala. Tudi remonte klimatskih naprav bodo 
izvajali po planu. Potrebno bo dobro medsebojno 
sodelovanje z montažno skupino in proizvodnimi 
obratovodstvi. 

11. II . — V A L J A K N A 2400 — RESMAN — ADJU-
STA2A — Skupini je bilo posredovano poročilo o 
devetmesečnem poslovanju železarne. Bolj podrob
no so se zadržali pri problematiki obrata. Pripom
be so imeli zaradi dolgov naši Železarni, ki se po
večujejo iz meseca v mesec. Razpravljali so še o 
internem samoupravnem sporazumu v ZPSŽ. Za
nima jih zakaj dodatek za nočno delo v vseh treh 
slovenskih železarnah ni enak, kar velja tudi za 
regres za letni dopust, ki znaša v železarni štore 
480 dinarjev. Delavce so opozorili na razne po
manjkljivosti na delovnih mestih, (nepravilno žigo
sanje plošč s strani zarisovalcev, nepopolno izpol
njevanje nakaznic za probe, jemanje prob, izde
lava prob na tehtnici ipd.). Se posebej so bili de
lavci opozorjeni na nevarne in nedovoljene prehode 
pri progi. 

12. 11. — VALJARNA 2400 — MI RT IC — OD
PRAVA IZDELKOV — Delavci so z zanimanjem 
poslušali poročilo o poslovanju Železarne v de
vetih mesecih letošnjega leta. Zanima jih, zakaj 
dovoljujemo povečanje cen surovinam v drugem 
polletju, dočim so naše prodajne cene ostale na 
isti ravni. Brezuspešni 'sq napori naših delavcev.; 
saj, njihov trud in uspeh'odvzame nek drug. Tudi 
osebni dohodki bi se" morali prilagoditi nepresta
nemu porastu življenjskih štroškdv. Od 30. novem
bra dalje bo redna letna inventura skladišča. Za
radi stanja v skladišču — veliko raznih formatov, 
bo treba delati na dve izmeni po 12 ur. Inventuro 
naj bi opravili tako, da bo čim manj zastojev pri 
odpravi pločevine v decembru. Kaže, da bo treba 
delati tudi v decembru ob prostih sobotah. Kupci 
zahtevajo adjustiranje pločevine po kvaliteti in de
belini, tako da bo pri redni odpravi izdelkov 
zmanjkalo časa. Prednost pa imajo redna naročila. 
Redne dopuste je treba izkoristiti do konca leta, 
ne bo pa jih mogoče koristiti zadnje dni v mesecu. 
Vprašujejo, zakaj ni bila popravljena norma tudi 
pri odpravi izdelkov tako kot v ostalih oddelkih, 
čeprav so v poprečju v letošnjem letu na zadnjem 
mestu. Tudi odpravo izdelkov je treba upoštevati 
in doprinos k uspehu. Upoštevati je treba tudi to. 
da drugi oddelki koristijo proste sobote, kar pa ne 
velja za odpravo izdelkov. 

13. 11. — VALJARNA BELA — SOKLIČ — OB-
LIKOVALNICA PROFILOV — Mesečni plan na li
niji rezanja je bil presežen za 41,5%, dobit — iz-
plen pa je za 0,2 % višji, storilnost pa za 323 kg 
večja v primerjavi za devet mesecev letošnjega 
leta. Primerjalni podatki kažejo, da je bila storil
nost na krožnih škarjah enaka rezultatom v prvih 
devetih mesecih, dobit — izplen pa za 0,6 % večji. 
Tudi naloge na oblikovalnih progah so bile dose
žene s 113,2 %, vendar bi lahko naredili še več. 
Bilo je precej zastojev, zaradi popravil in menjav, 
od tega samo na tretjem stroju 135 ur. Zaradi iz
rabljenih naprav in oblikovalnega orodja bo treba 
kakovostni izdelavi profilov posvetiti večjo skrb 
in odgovornost. To velja za vzdrževanje in pri
pravo orodja. Na razne urgence odgovorni ukre
pajo prepočasi. Pri tem so omenjali večdnevno 
opozarjanje na okvaro prevračalca, ki je povzro
čala poškodbo robov na kolobarjih. Kritično je 
tudi stanje nožev na liniji rezanja, zaradi novega 
postopka valjanja (brizganje, itd.). Zanima jih, za
kaj ne dobijo odgovorov na postavljena vprašanja. 
Pripombe so imeli tudi glede objave v Železarju 
zaradi premij, ki naj se ukinejo ah dodelijo vsem. 
V kolikor premije so, naj bodo za kvalitetno delo. 
Tudi nabava nosilcev bremen, oziroma popravilo 
starega traja že več mesecev. Nadalje niso bih za
dovoljni s kvaliteto čaja in toplih obrokov ter 
njegovo ceno. Pomisleke imajo zaradi fižola, ki ga 
dobivajo trikrat zapovrstjo, toda le v spremenjeni 
obliki. Žerjavovdjo na 12 tonskem žerjavu — za-
pad, so opozorili naj bolj vestno opravlja delo 
oziroma naj bo pri delu bolj pazljiv. Sodelavke 
se pritožujejo zaradi utesnjenosti garderobe in po
manjkanja umivalnikov. 

17. 11. — SPLOŠNI SEKTOR — JERŠIN — 
VARNOSTNA SLUŽBA — Prejeli so odgovor na 
vprašanja zastavljena na prejšnjem sestanku. Za
tem je bilo predlagano bolj odločno ukrepanje 
proti vinjenim osebam. Ob koncu sestanka so raz
pravljali še o nekaterih konkretnih nalogah, ki 
zadevajo varnostno službo v tovarni. 

12. 11. — TKR — POGAČNIK — KEMIČNI OD
DELEK — Prebrali so izvleček iz poročila o devet
mesečnem poslovanju Železarne. Iz poročila je raz
vidno, da je bilo delo dobro Opravljeno, saj se je 
storilnost povečala za 4,8%. Prav tako je raz
veseljivo poročilo o tem, da bomo finančne izgube 
iz leta 1967 in 1968,. .poravnali do konca .leta 1971. 
Tudi v prihodnje, naj bi delali tako uspešno in iz
koristili vse možne, .rezerve. .Strinjali so .se tudi s 
predlogom sprememb pri urejanju stanovanjskih 
vprašanj delavcev Železarne. Vodja delovne skupi
ne je prisotne opozoril na varno delo in obenem 
seznanil s pravilnikom o varstvu pri delu v kemič
nem oddelku. 

9. 11. — TKR — PETRIČ — SPEKTROKEMIČ-
NI ODDELEK — Posredovana je bila informacija 
o devetmesečnem poslovanju Železarne. Nadalje so 
bile prikazane težave, ki jih predvidevamo v pri-

13. 11. — VALJARNA 2400 — KNAFELJ — AD-
JUSTAŽA — Proizvodnja bi bila v oktobru lahko 
večja, če bi imeli na razpolago material za rezanje. 
Zaradi vložka, ki so ga imeli na razpolago večkrat 
to ni bilo mogoče. V zadnjem času pogosto iz va-
ljarne Bela dobivajo vložek z napakami, (lunkar, 
dvoplastnost, mehurčavost). Takšnega vložka sploh 
ne bi smeli dobivati. Ogrevamo, valjamo, termično 
obdelujemo, nato pa režemo v zalogo. Material 
ostaja na kupih, ki so vedno večji in tako tudi naš 
denar, ki je v njem založen. Ob koncu sestanka so 
govorili še o internem samoupravnem sporazumu. 
Dosti vredno je spoznanje, da je nočno delo res 
naporno — 30 %. Osebne dohodke na progi in v 
adjustaži naj bi uredili tako, da ne bo nepotrebnih 
razlik. Tudi normo za rezanje ESSEN pločevine 
je treba popraviti, ker je treba pločevino dodatno 
obračati. 

Kleščni žerjav dviga iz globinske peči ingote ali brame 



Seja kon fe rence Z K S 
o soc ia lnem razločevanju 
V dneh od 17. do 19. novembra je bila v Ljubljani 3. seja 
konference ZK Slovenije. Glede na vsebino seje, lahko to 
ocenimo kot izredno pomemben politični dogodek pri nas. 
čeprav so temu dogodku radio in televizija ter osrednje časo
pisje posvetili precej pozornosti, je prav, da na kratko o tem 
spregovorimo tudi v Železarju. 

Poleg stalnih članov konfe
rence in CK ZKS z njegovimi 
organi, smo na konferenci 
sodelovali na občinskih kon
ferencah izvoljeni delegati, 
vabljeni pa so bili tudi se
kretarji občinskih in med
občinskih komitejev ZK, na
vzoči pa so bili tudi pred
stavniki iz drugih republik. 
Najbrž bo moje mnenje, 
da je seja konference izred
no kritično ocenila delo zve
znih organov v zadnjem letu, 
tudi mnenje vseh, ki so ka
korkoli spremljali delo kon
ference. 

Sedanji gospodarski polo
žaj zahteva precej ostrih po
segov v sam sistem. Obsto
ječi zakoni in razne druž
bene norme, so v naš izredno 
dinamični razvoj in odnose 
vpletle stvari, ki predvsem 
za delavski razred niso več 
sprejemljive. Razbohotile so 
se vsemogoče razlike v poli
tiki, v gospodarstvu, med pa
nogami, med gospodarskimi 
organizacijami, kraji in po
krajinami. Posledice vsega 
tega pa v različnih oblikah 
socialnih razlikovanj najbolj 
občutijo občani, predvsem 
pa delavci in kmetje. Lov za 
dobičkom iz pozicij rentabil
nosti v razmerah doslej pre
cej neurejenega tržnega go
spodarjenja, je ob preslabi 
družbeni kontroli in neustrez
ni sistemski urejenosti, pu
stil precej negativnih posle
dic. 

Trgovina, denarni zavodi, 
razne distribucije in združe
nja, so v takšnih razmerah 
močno razorožili proizvajal
ne panoge. Moč in odločanje 
je prišlo v njihove roke. Po
leg nekaterih zunanjih vzro
kov, izhaja večina naših go
spodarskih težav prav iz teh 
odnosov. Račune teh težav 
plaruie potrošnik, predvsem 
fizični delavec, ki ima pre
cej skrbno omejen obseg 
svoiega delovanja in še bolj 
skrbno določen obseg svo
jega dohodka, plačila za 
to delovanje. Lov za dobič
kom, ki nosi v sebi brezšte
vilno različnih inačic, povzro
ča stalno naraščanje cen v 
takšne višine, ki ljudem z 
najnižjimi osebnimi dohodki 
že ogrožajo življenjski mini
mum. 

Na Jesenicah, kjer so nas 
te razmere v zadnjih letih 
precej teple, smo te stvari 
precej dobro poznali, vendar 
se jim nismo mogli bolj učin
kovito postaviti po robu. 
Povsod tega v taki meri niso 
občutili. Vemo tudi, da so 
bili in so še kolektivi, kjer 
to razlikovanje občutijo še 
bolj kot mi, a so v večini 
primerov manjši od nas pa 
tudi samoupravno manj or
ganizirani kot mi in se je 
njihov glas zato še toliko 
manj slišal. Na seji konfe
rence, ki je bila namenjena 
vprašanju socialnega razliko
vanja, je to zelo prišlo do 

izraza. Seja konference je 
potekala zelo demokratično, 
vsak je lahko dobil besedo 
in vsak je lahko odkrito po
vedal svoje misli. Delegati 
smo si bili sicer precej enot
nih stališč, vendar do korena 
vzrokov razlik le nismo pri
šli, šele nastop tov. Edvarda 
Kardelja je jasno pokazal 
glavni izvor socialnega razli
kovanja in metode njegovega 
zdravljenja. Njegovo izvaja
nje je bilo v celoti objav
ljeno v ponedeljkovi številki 
Dela in priporočam vsem 
članom ZK in ostalim sode
lavcem, da se z vsebino se
znanijo oziroma ga prebe
rejo. 

Za našo oceno položaja in 
naša stališča, smo se že pred 
konferenco posvetovali na 
občinskem in tovarniškem 
komiteju ZK. Ker je rezultat 
naših posvetovanj slonel na 
položaju Železarne v družbi 

in počutju železarja, so bila 
naša stališča zelo ostra in 
obiektivna. Posamezniki so 
mi v osebnem stilu sicer 
skušali " očitati, da gremo 
predaleč in da nekatere stva
ri preveč potenciramo. Stvar 
je bila razjasnjena šele po 
govoru tov. Kardelja. . Dal 
nam je odločno podporo, ko 
je na seji nazorno razložil 
kaj se razume pod pojmom 
minuleea dela, kj ga obrav
nava XXTT. amandma zvezne 
ustave. S tem je jasno in 
nedvoumno pokazal pot, glav
no smer napada proti, za vse 
nas nesprejemljivimi seda
njimi socialnimi razlikami: 

Ne smemo imeti utvar, da 
bo ta pot kratka in lahka. 
Potrebni bodo besedni spo
padi, prepričevanja pa tudi 

vsiljevanja. Primerov social
nih razlik, iznešenih na seji 
ter stališč in sklepov seje 
konference je za manjšo 
knjigo. V naši bližnji prihod
nosti se bo in se tudi mora 
marsikaj zgoditi. Mnogo se 
bo o tem še govorilo, pisalo 
in ukrepalo v skupščini in 

, njenih . organih. Spremembe 
pa bodo odpirale spet nove 
pojave vsekakor pa moramo 
računati na trd odpor obsto
ječega. 

Temu bo naša organizacija 
lahko kos le, če bo znotraj 
močna in enotna. Tu pa se 
zopet srečujemo z dejanji, ki 
nam ne morejo biti v ponos. 
Kaj si naredil, če si vrnil 
partijsko izkaznico, čeprav 
misliš, da je to protest! Kaj 
si naredil, če odklanjaš član
stvo v ZK, ker se s politiko 

Komunisti železarskih Jese
nic se čvrsto zavedamo, da 
se mora naša Zveza komuni
stov učinkovito postaviti po 
robu pojavom prekomernih 
socialnih razlik, ki marsikje 
presegajo meje tega, kar si 
delavci predstavljalo za mo
ralno in kar pričakujejo od 
humanizirane socialistične 
družbe. 

Tržno gospodarstvo mora 
kot nepristranski inštrument 
delovati pri oblikovanju do
hodka. To pa zahteva, da 
moramo zavzeti tudi določen 
odnos do socialnih posledic, 
ki jih tržni sistem prinaša. 
Socialistična družba mora 
uporabljati regulativne in so
cialne ukrepe, da ublaži in 
uravnava prevelika gospodar
ska in socialna nihanja, saj 
niti kapitalistične družbe da
nes ne upajo več teh proti
slovij razreševati samo na 
račun obubožan j a delavskega 
razreda. Naš družbenoeko
nomski sistem ni tak, da bi 
omogočal enakomeren razvoj 
in preprečeval prevelike so
cialne razlike, oziroma pre
prečeval bogatenje posamez
nikov in skupin. Pridobitnost 
ni zmeraj pokrita z vloženim 
delom. Še vedno relativno za
ostajamo v primerjavi z dru
gimi evropskimi deželami, za
to je toliko bolj nujno da 
stimuliramo delo zlasti tisto, 
ki pospešuje razvoj in upo
rabo znanosti za napreoč-jv 
naše družbe, kajti le tako bo
mo hitreje izšli iz zaostalo-

ne strinjaš, čeprav imaš vse 
kvalitete za člana. S tem do
voljuješ, da sprejemajo poli
tične odločitve ljudje, ki se 
od teh kvalitet in od interesa 
delovnega človeka vsak dan 
bolj oddaljujejo. Razreševa
nje obstoječih razlik bo mo
ralo biti - neizprosno, trdo. 
Marsikdo, ki se ima za ma
lega boga, čeprav je zrastel 
z režimom, a se je od nje
govega osnovnega programa 
oddaljil, bo moral odgovar
jati za to. Potrebne bodo 
marsikje temeljne spremem
be. Proizvajalčeva — delav
čeva beseda bo morala biti 
bolj odločna in bolj spošto
vana in upoštevana. 

Marsikaj pa se mora spre
meniti tudi v vrstah Zveze 
komunistov. Delavci in po
štena delovna inteligenca 
morajo za uresničevanje teh 
nalog svoje vrste strniti v 
enoten nastop. Le zavestne 
in čvrsto formirane naše vr
ste bodo lahko kos vsem 
nam nasprotnim interesom 
birokraciie, tehnokraciie in 
drugih sil, ki mimo dela, na 
račun potrošnika z ogroža-
niem gospodarstva, proizva
j a l o in odtuiujejo rezultate 
dela naših delovnih Hudi. 

Tone Zupan 

sti. Take razlike, ki izhajajo 
iz dela so za naš hitrejši go
spodarski vzpon potrebne. 
Odločno pa nasprotujemo 
pridobivanju, ki je nesoraz
merno z delom, zlorabami in 
kršenju družbenih norm. 

V našem razvoju ne bi ni
ti zdaleč nastajale tako ve
like socialne razlike kot so 
danes, če bi sistem in druž
bena politika kakovostnejše 
in preciznejše urejala okvire 
poslovanja in preprečevale 
zlorabljanje. 

(Nadalj. na 24. str.) Valjarna Javornik in valjarna Bela 

Razprava Toneta Zupana na seji konference 
ZK Slovenije 

Zveza komunistov 
se mora bolj nasloniti 

na delavski razred 



Železarski 
globus 

ZAHODNA NEMČIJA — 
Zahodnonemška železarska 
družba HOESCH bo zgradi
la novo kisikovo jeklarno, za 
katero bo porabila 190 milij. 
dolarjev. Dejansko bi mora
la biti zgrajena ta jeklarna 
v povezavi z nizozemsko že
lezarno Hoogovens v Rotter-
damu. Ker pa so nastale te
žave z občinsko upravo tega 
mesta, zaradi onesnaženja oz
račja, so morali lokacijo 
spremeniti. 

ZDA — Največji plavž v 
ZDA bo zgradila družba Uni
ted States Steel Co. v svoji 
železarni Gary. Imel bo pre
mer talilnika 12 m. Za njego
vo izgradnjo z vsemi dodat
nimi napravami bodo pora
bili 100 milij. dolarjev. 

ZDA — Avtomobilska indu
strija spada med največje po
trošnike železarskih izdelkov. 
Po ameriških podatkih so le
ta 1970 proizvedle prek 1 mi
lij. avtomobilov (osebni, av
tobusi, tovorni avtomobili) 
naslednje države: 

država 
v 

milij. 
ZDA 8,283 
Japonska 5,271 
Zahodna Nemčija 3,842 
Francija 2,750 
Velika Britanija 2,100 
Italija 1,854 
Kanada 1,187 

BOLGARIJA — V Bolgariji 
so odlili prvo surovo jeklo j 
pred 18 leti iz dveh 35 ton 
SM peči v železarni Lenin. 
Proizvedli sta lahko letno 
65.000 ton surovega jekla. Da
nes proizvaja ta železarna 
letno 570.000 ton. Leta 1970 1 
so proizvedle bolgarske že
lezarne skupaj 1,8 milij. ton. 
Do leta 1975 računajo, da bo
do sedanjo proizvodnjo su
rovega jekla podvojili. 

ČILE — Štiri japonske že
lezarske družbe so sklenile ' 
dol goročno pogodbo z druž- j 
bo Acero del Pacifico za do
bavo 36 — 42 milij. ton žele
zove rude v obdobju 12 let. 
Ruda vsebuje 62 % železa in 
prvo količino : bodo dobavili 
aprila 1972. 

FINSKA — Finske železar
ne so napravile v zadnjih le
tih v svoji proizvodnji velik 
korak naprej. Leta 1965 so 
proizvedle samo 300.000 ton 
surovega jekla. V letu 1970 
so to proizvodnjo povečale 
za skoraj štirikrat in proiz
vedle 1,5 milij. ton surovega 
jekla. 

FRANCIJA — V zadnjem 
času so nastopile precejšnje 
težave pri financiranju iz
gradnje nove železarne Fos 
ob Sredozemskem morju. 
Stroški so precej narasli in 
so večji kot so predvidevali. 
Francoska železarska družba 
De Wendel — Sidelor, ki gra
di to železarno, je letošnje 
prvo polletje zaključila fi
nančno precej slabše kot so 
računali. Zato so tudi banke 
pri dodeljevanju kreditov 
bolj previdne in dodeljeni 
krediti so dražji. Pri teh te
žavah računajo na pomoč 
francoske vlade 

10 m e s e c e v p r o i z v o d n j e 
Namen tega sestavka je prikazati kratko analizo proizvodnih 
rezultatov v posameznih obratih v desetih mesecih letošnjega 
leta. 
Za boljše razumevanje je izdelan za vsak obrat ustrezen dia
gram. Iz njega je razvidna na levi strani poprečna mesečna 
proizvodnja v letu 1970, nato potek proizvodnje v posameznih 
mesecih leta 1971 in na desni strani poprečna mesečna proiz
vodnja za 10 mesecev letošnjega leta. Skupna proizvodnja 
je označena s polno črto in blagovna s črtkano. Poleg tega 
je pri vsakem obratu navedena planirana in dosežena proiz
vodnja v obdobju januar—oktober 1971, odstotek izpolnitve 
plana, proizvodnja v obdobju januar—oktober 1970 v odstotku 
indeks proizvodnje za deset mesecev v letih 1971 in 1970. 

Delovna enota talilnice 
Plavž 

Plan 
jan.—okt., t 

1971 

1 

Proizv., t 
1971 

Proizv. 
jan.—okt., "Zo

rno 
1971 
1970 

5 
11.913 89,0 100.232 114,3 

Iz diagrama je razvidno, da 
smo na obeh plavžih proiz
vedli leta 1970 poprečno vsak 
mesec 10.100 ton grodlja. Pri 
tem je treba upoštevati, da je 
bil v drugi polovici izveden 
remont na plavžu št. 1. Zato 
je bila lani poprečna mesečna 
proizvodnja za okoli 500 ton 
nižja. 

Prvih šest mesecev letos 
plavža nista' obratovala naj
bolje. To vidimo tudi iz dia
grama. Vzrok je bil predvsem 
v slabši kakovosti aglomera-
ta^ ki ga je proizvajala nova 
aglomeracija. Lei-ta je pričela 
letos redno obratovati in je 
trajalo nekaj časa, da se je 

proizvodnja utekla. V juliju-
se je stanje normaliziralo in 
je proizvodnja potekala ugod
no vse do oktobra. Vzrok niž
je proizvodnje v tem mesecu 
je predvsem v tem, da smo 
25. oktobra pričeli z remon
tom na plavžu št. 2. 

Poprečna mesečna proiz
vodnja je bila letos 11.490 
ton, kar je precej več kot v 
letu 1970. Ne moremo pa biti 
zadovoljni z letošnjo popreč
no porabo koksa v višini 
783 kg/t grodlja. To je znatno 
previsoka poraba in bo treba 
vložiti še več naporov, da jo 
bomo v bodoče znižali. 

1 

Martinarna 
3 

266.500 252.284 94,9 249.793 101,2 

je daleč najnižja, številka pri 
obratovanju s štirimi pečmi. 
In drugič, da smo v letoš
njem letu zaradi znanih težav 
z remonti SM peči in slabe 
kakovosti ognjestalne opeke 

obratovali 19 dni samo s tre
mi SM pečmi. 

Zato lahko zaključim, da je 
martinarna obratovala letos 
boljše kot v letu 1970. Vendar 
slabše kot smo s planom 
predvidevali. 

Elektro jeklarna 
2 3 4 

151.600 135.810 89,6 111.667 135,8 

Diagram kaže, da se je po
prečna mesečna proizvodnja 
v elektrojeklarni v primerjavi 
z letom 1970 precej povečala. 
Vendar bi lahko bila še pre
cej višja, če ne bi imeli letos 
veliko težav zaradi preko
mernih zastojev. Ti bi se mo
rali normalno gibati okoli 
4 °/o obratovalnega časa. Do-
seglL pa smo v preteklih de
setih mesecih na ASEA peči 
5,5 % in na Lectromelt peči 
celo 10,4 °/6. Vzroki teh zasto
jev so predvsem na Lectro
melt peči mehanske in elek-
tro okvare. Poleg tega pa še 
čakanje na vložek, okvare 
žerjavov, slaba kakovost sta
rega železa in elektrod ter 

predvsem v oktobru pomanj
kanje električne energije 

Določen napredek, ki je 
imel pozitiven vpliv tudi na 
izkoriščanje koledarskega ča
sa in s tem tudi na proizvod
njo, ' smo dosegli letos pri 
vzdržnosti sten in obokov na 
obeh pečeh. Ta je bila po 
številu šarž v primerjavi z 
letom 1970 sledeča: 

ASEA 
Oboki 1970 44 1971 65 
Stena 1970 68 1971 85 

Lectromelt 
Oboki 1970 44 1971 70 
Stena 1970̂  65 1971 93 

Pri boljši vzdržnosti obo
kov ima svoj delež tudi sa
motama, ki je proizvedla 
opeko. 

Livarna 
2 3 4 

Skupna 
Blagovna 

1.340 
500 

1505 
464 

112,4 
92,8 

4.083 
509 

33,0 
91,2 

Poprečna mesečna^ proiz
vodnja martinarne je bila 
leta 1970 25.200 ton. Letos 
smo dosegli 25.280 ton. Na 
podlagi te številke bi lahko 
sklepali, da bistvenega premi
ka v proizvodnji martinarne 

V livarni smo v preteklem 
letu opustili proizvodnjo ko-
kil, ki jo je prevzela žele
zarna Štore. Letos proizvaja
mo samo jeklolitino in iz sive 

Samotama 
letos ni bilo. Vendar moramo 
pri presojanju obeh podat
kov upoštevati dve dejstvi. 
Prvič, da smo v januarju le 
tos zaradi znanih težav z ma
zutom "in starim železom pro
izvedli samo 21.059 ton. To pa 

1 

Skupna 
Blagovna 

16.660 
2.920 

14.704 
4.627 

&8,3 
158,5 

15.842 
3.515 

92,9 
131,5 

(Nadaljevanje na 10. str.) 
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litine VAL elektrode. Zato je 
tudi proizvodnja ustrezno niž
ja. Posebne problematike v 
tem obratu ni bilo. 



Železarski 
globus 

ITALIJA — Predstavniki 
italijanskega železarskega 
koncema Italsider, so pred 
kratkim podpisali z odgovor
nimi sovjetskimi organi v 
Moskvi pogodbo o sovjetski 
tehnični pomoči pri gradnji 
novega plavža s koristno pro
stornino 4500 m'. Kot poroča
jo sovjetski viri, je predstav
nik koncema izjavil na ti
skovni konferenci, da je na 
področju gradnje plavžev do
segla Sovjetska zveza doslej 
največji napredek. 

NEMŠKA DEMOKRATIČ
NA REPUBLIKA — Predstav
niki japonskih železarskih 
družb so pred kratkim pod
pisali z odgovornimi organi 
v Berlinu dolgoročno pogod
bo o uvozu železarskih izdel
kov iz Japonske. Po tej po
godbi bodo leta 1972 uvozili 
teh izdelkov za 14 milij., leta 
1973 za 17 milij., leta 1974 za 
18 milij. in leta 1975 za 20 
milij. dolarjev. 

ROMUNIJA — Tri japon
ske železarske družbe so skle
nile pogodbo z romunskimi 
predstavniki za dobavo 5000 
ton cevi velikega premera za 
naftovode. To bo prvi izvoz 
japonskih cevi v evropsko 
socialistično državo. Japon
ske železarne iščejo nove 
možnosti za izvoz na evrop
sko tržišče, ker je izvoz v 
ZDA že dalj časa kontroli
ran. 

SOVJETSKA ZVEZA — So
delovanje evropskih sociali
stičnih držav v okviru SEV 
postaja tudi na področju že
lezarske industrije vedno tes
nejše. V bližnji prihodnosti 
nameravajo zgraditi veliko 
skupno železarno v Sovjetski 
zvezi. Poleg tega se posarf.--
ne države specializirajo za 
posamezna področja. Za že
lezovo rudo Sovjetska zveza, 
za koks Poljska, CSSR in 
Sovjetska zveza ter za proiz
vodnjo feromangana Bolgari
ja, ki ima precejšnje zaloge 
manganove rude. 

ZDA — Letno"" zavežejo v 
tej državi okoli 360 milij. ton 
različnih trdhih odpadkov. 
Od tega je približno 7 % ali 
25 milij. ton starega železa. 
Precejšw> delež- tega starega 
železa predstavljajo odsluže
ni avtomobili, ki jih je letno 
6 do 9 milij. Cenijo, da se 
nahaja danes na področju 
ZDA še okoli 20 milij. starih 
avtomobilov, ki so jih last
niki zavrgli in jih še niso 
predelali v staro železo. 

(Nadalj. z 9. str.) Valjarna žice 
1 2 3 4 5 

Glavna naloga šamotarne 
je, da preskrbuje naše obrate 
z ognjestalnim materialom. 
To je kljub težavam, ki jih 
ima zaradi zastarelih naprav 
tudi uspešno opravljala. Del 

svojih proizvodnih zmogljivo
sti pa je lahko usmerila tudi 
na prodajo tujim kupcem. To 
velja predvsem za silika ope
ko za oboke električnih peči 
in nekatere ognjestalne mase. 

DE valjar ne Bela 
Valjarna bluming-štekel 

Skupna 
Blagovna 

434.500 
73.900 

423.070 
70.898 

97,4 
95,9 

394.714 
45.922 

107,6 
154,1 

Iz diagrama vidimo, da je 
bila poprečna mesečna skup
na in blagovna proizvodnja 
letos precej višja kot v letu 
1970. Blagovna proizvodnja je 
letos znatno večja kot lani, 
ker je upoštevana tudi proiz
vodnja v adjustaži bivše va-
ljarne 1300. Očividen je tudi 
znaten padec proizvodnje v 
nesecih julij in avgust. Vzrok 
je bil v težavah, ki smo jih 
imeli zaradi popravila železni
škega tira na liniji Bela— 
Jesenice. Posledice nerednega 
transporta polnih in praznih 
livnih voz, zaradi občasnih 
zapor tega tira, sta čutih po-

Hladno oblikovani profili 

6.64C 11.808 177,8 5586 212,0 

vsem zaradi zadostnih naro
čil in zaradi solidnega obra
tovanja oblikovalnih strojev. 

Z valjamo žice smo imeli v 
lanskem letu še precej težav. 
To*dokazuje proizvodnja, ki 
je bila lani precej nižja kot 
je letos. Glavni vzrok je bil v 
zastojih na obratovalni čas. 
Te smo uspeli znižati z lan

skoletnih poprečnih 48,1 % na 
445 % v desetih mesecih le
tos. Zato je tudi proizvodnja 
ustrezno višja. Nizek dosežek 
v mesecu maju in juniju je 
posledica glavnega remonta, 
ki smo ga takrat izvedli. 

Lahke proge 

Skupna 
Blagovna 

13.600 29.700 
5.932 

218,4 28.447 
13.001 

47,8 
38,3 

V letošnjem letu smo raču
nali, da bomo precejšen del 
vložka za potrebe našega jek-
lovleka že dobili iz železarne 
Štore. Zaradi zakasnelega pri-
četka obratovanja nove va

ljarne v tej železarni, se to ni 
zgodilo. Zato smo morali na 
lahkih progah izvaljati precej 
več materiala, kot smo v. le
tošnjem proizvodnem planu 
predvidevali. 

DE valjarne Javornik 
Valjarna 2400 

2 3 4 

86.870 79.945 92,9 89.819 98,9 

V tej valjarni smo imeli 
letos precej težav zaradi ob
časne bolj pičle preskrbe z 
vložkom. Vzrok je bil delno 
v premajhni proizvodnji obeh 
jeklam in bluming valjarne, 
delno pa v premajhnih zmo
gljivostih za pripravo tega 
vložka v adjustaži valjarne 
bluming. K temu je treba še 
dodati občasne težave zaradi 
slabih površin izvaljanega 
polproizvoda. 

V januarju je bila proiz
vodnja zelo nizka zaradi 
okvare na Sack škarjah, ki 
12 dni niso obratovale. 

V zadnjih dveh mesecih se 
je stanje z vložkom za to va
ljamo normaliziralo zaradi 
izboljšanja stanja v adjustaži 
bluminga, kjer smo letDs juli
ja uvedli delo s četrto izme
no. Poleg tega pa je pričelo 
obratovati nekaj novih na
prav, ki so zmogljivost tega 
oddelka za pripravo polpro-
izvodov znatno izboljšale. 
Zato računamo, da bo lahko 
ta obrat svojo proizvodno 
situacijo v zadnjih mesecih še 
nekoliko popravil. 
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Skupna 
Blagovna 

86.900 
25350 

81.644 
23.979 

94,0 
94,7 

68.113 
19.073 

1195 
125,2 

leg te valjarne tudi martinar-
na in elektro jeklarna. 

V tej valjarni smo lahko 
letos proizvedli več kot lani 
predvsem zato, ker smo zni
žali skupne zastoje na obra
tovalni čas. Ti so dosegli v 
letu 1970 38,2%, letos pa 
325 %. Vendar bi bila ta šte
vilka letos še nižja, če ne bi 
bilo v juliju in avgustu prej 
omenjenih težav. V I. pollet
ju smo dosegli 30,0 %, julija 
45,4%-, avgusta 38,0% in v 
septembru ter oktobru ko se 
je spanje spet normaliziralo 
31,0 % oziroma 305 % zasto
jev. 

Proizvodnjo hladno obliko
vanih profilov smo letos- y 
primerjavi z ianskim letom 
skoraj podvojili. To pa pred-

Dopisujte 
v Železarja 



Jeklovlek 
3 

Žebljarna 
3 

17.018 14.437 84,8 12.504 115,7 10.005 8.504 85,0 9.287 91,7 

jansko dosegli. Poleg tega pa 
smo imeli v juliju in avgustu 
težave zaradi previsokega iz
meta, ki je bil v glavnem po
sledica slabše kvalitete valja
nega materiala. V juliju smo 
se borili tudi z veliko odsot
nostjo oziroma pomanjka
njem delavcev. 

DE predelovalni obrati 
Hladna valjarna 

1 2 3 4 5 

25.160 23.578 93,7 23.453 100,2 

Proizvodnja v hladni valjar-
ni je letos praktično ista kot 
lansko leto. Vendar je nižja 
kot smo planirali. Glavni 
vzrok za to je v težavah, ki 
smo jih imeli v I. polletju 
zaradi zakasnele planirane 
dobave toplo valjanih trakov 
iz železarne Sisak in CSSR. 

Žičarna 
1 2 3 4 5 

Skupna 
Blagovna 

54.180 
37.070 

48.576 
32.528 

89,7 
87,7 

46.758 
31.874 

Diagram kaže pri proizvod
nji žičarne veliko nihanja. Na 
njeno proizvodnjo vplivata 
predvsem dva činitelja: pre
skrba z vložkom in potrebno 
število žičarjev. Ce primerja
mo diagram proizvodnje ži
čarne z valjamo žice vidimo 
v I. polletju določeno sorod
nost. Vzporedno rast proiz
vodnje v obeh obratih v I. 
četrtletju in potem padanje 
v II. četrtletju. V mesecih 
maju in juniju smo imeli v 
valjarni žice predčasen re
mont zaradi slabega stanja 
peči za ogrevanje vložka. Za
to smo imeli takrat težave z 
vložkom tudi v žičarni. 

Nižja proizvodnja v žebljar-
ni v letošnjen letu v primer
javi z letom 1970 je pogojena 
predvsem z dvema vzrokoma. 
V mesecih maj in junij, ko 
je bil izveden remont valjar-

ne žice, smo imeli težave z 
vložkom. Poleg tega pa je 
dimenzijski asortiment proiz
vedenih žebljev letos nekoliko 
manjši kot je bil v preteklem 
letu. 

Elektrodni obrat 
1 2 3 4 5 

9.978 11.113 111,4 8.887 125,5 

Proizvodnja v elektrodnem 
obratu bo letos precej višja 
kot je bila lani in to pred
vsem zaradi dodatnega naro
čila za izvoz, ki smo ga spre
jeli v aprilu letos. Da bi to 
naročilo lahko realizirali, se 
je kolektiv odločil za nadur
no delo ob sobotah. S tem je 
omogočil Železarni izpolnitev 
važne obveznosti. 

Vendar je treba pripomniti, 
da smo imeli v tem obratu 

letos tudi precej težav ter bi 
lahko dosegli še višjo proiz
vodnjo. Glavni problem so 
bile prek vsega leta v večji 
ali manjši meri uvozne suro
vine. Le-te smo zaradi po
manjkanja likvidnih financ, 
sredstev uspeli zagotoviti le z 
največjimi napori, vendar 
včasih tudi z zamudo. Druga 
težava je bila ob remontu va-
ljarne žice, ko nam je večkrat 
primanjkovalo žice. 

Železarna 
1 2 3 4 5 

Blagovna proizv. 301.935 289.057 95,7 285,399 10U 

Zadnji diagram prikazuje 
skupno realizacijo Železarne 
v tonah. Iz njega vidimo, da 
smo imeli letos dva najvišja 
dosežka, ko sme prekoračili 
31.000 ton. Prvi je bil marca 
in drugi oktobra. To je tudi 
razumljivo, saj sta ta dva 
meseca že dolgo znana, da 
sta z ozirom na različne ugod
ne pogoje vsako leto tudi 
najbolj uspešna. Najslabši 
mesec je bil januar, medtem 
ko smo se pri ostalih mese
cih gibali med 27.000 in ne
kaj čez 29.000 ton blagovne 
realizacije. 

Primerjava mesečne blagov
ne proizvodnje za leto 1970 in 
1971 kaže, da smo letos pro
izvedli le nekaj več. Stvar je 
razumljiva če upoštevamo, 
da smo v preteklem letu pre
nehali z obratovanjem težke 
proge in valjarne 1300. Reali
zacijo teh obratov smo mo
rali nadomestiti z večjo proiz
vodnjo drugih obratov in 
pričetkom obratovanja novih 
naprav kot je bil npr.: Schu-
mag vlečni stroj v jeklovleku. 

Zaključek 
Iz vseh zgoraj navedenih 

številk in diagramov vidimo, 
kako smo v letošnjih desetih 
mesecih obratovali. Lahko 
ugotovimo, da boijše kot v le
tu 1970, vendar slabše kot 
smo predvidevali z našim 
proizvodnim planom. Vzroki 
so nam jasni. Precej je ob
jektivnih, je pa tudi nekaj 
takšnih, ki bi lahko z našo 
večjo pazljivostjo in solid-
nostjo izostali. Za to bo treba 
čim prej odstraniti vse naše 
slabosti in kljub ostalim te
žavam, ki jih ni bilo in jih 
tudi v bodoče ne bo malo, 
proizvajati čim več, v zahte
vanem kakovostnem asorti-
mentu in v predpisanem do
bavnem roku. 

inž. Avgust Karba 

Sodelavke pri embaliranju elektrod 

. Desetmesečna proizvodnja 
jeklovleka je letos višja kot 
v letu 1970. Vendar je istočas
no precej nižja kot smo pla
nirali. Glavni vzrok je v tem, 
ker smo predvidevali v letoš
njem planu precej večjo po
prečno debelino proizvedene
ga materiala kot smo ga de-

1 2 _4_ 5 1 2 4 5 

Zato nismo bili vedno v sta
nju zagotoviti takšne količine 
vložka, ki bi omogočale opti
malno obratovanje. 

V zadnjih mesecih se je 
stanje z dobavo trakov moč
no popravilo. Zato je tudi 
proizvodnja v tem obratu 
normalna. 

V poletnih mesecih se je 
proizvodnja v valjarni žice 
normalizirala, v žičarni pa je 
ostala še nadalje nizka. Vzrok 
je bil v pomanjkanju žičarjev 
zaradi fluktuacije in velike 
odsotnosti zaradi dopustov. 
Šele v septembru se je pro
izvodnja spet dvignila, ker je 
bilo dovolj vložka in manjša 
odsotnost. Poleg tega so pri
čeli postopno s samostojnim 
delom mladi žičarji, ki so se 
do takrat priučevali za delo 
na žičarskih strojih. Kaže pa, 
da bo proizvodnja žičarne 
letos le nekaj v i š j a kot lani. 

104,0 
102,0 



Razgovor uredništva 
z de lavc i na nov ih 
vod i ln ih de lovn ih mest ih 

V drugem polletju letos je delavski svet Železarne v okviru 
dopolnitev organizacijske strukture podjetja imenoval na nova 
vodilna delovna mesta in sicer: dipl. inž. Iva ARZENŠKA za 
pomočnika glavnega direktorja Železarne, mag. Rudija ROZ
MANA, dipl. oec. za direktorja sektorja za ekonomiko, dipl. 
oec. Jerneja HOČEVARJA, za direktorja prodajne službe, dipl. 
inž. Janeza BIDOVCA za šefa nabavne službe v sklopu proiz
vodnega sektorja in dipl. inž. Martina ŠKETA za šefa priprave 
dela. Da jih našim bralcem predstavimo, jih je uredništvo 
Železarja prosilo, da odgovorijo na isto vprašanje, vendar vsak 
s svojega delovnega področja. 

VPRAŠANJE: Na evrop
skem tržišču jekla in jekle
nih izdelkov ter sploh v svetu 
se znova kažejo znaki rece
sije ob stalnem naraščanju 
cen surovin in ostalega repro-
materiala. Razen tega so v 
Jugoslaviji pričele obratovati 
nekatere nove kapacitete. 
Kljub temu pa še vedno za
ostajamo za srednjeročnim 
planom v pogledu proizvod
nje jekla. Tretja značilnost 

pa je velika odvisnost od 
uvoza metalurških • surovin 
(koks, staro železo, polfabri-
kati idr.). Prosimo, da nam 
poveste, kakšne naloge in 
problemi se bodo v zvezi s 
-tem pojavljali v naši Železar
ni oziroma v službah, ki jih 
zastopate in kakšno bo mo
ralo biti naše poslovno obna
šanje glede na vse te pojave 
v prihodnjem obdobju. 

dipl. inž. IVO ARZENŠEK . . . 

Vprašanje je kompleksno 
in zadeva panogo, ki je zelo 
občutljiva tako na zunanje 
vplive, kakor tudi na notra
nje prilike, še prav posebno 

ViS stališča vseh ukrepov, ki 
so ali pa bodo vključeni v 
stabilizacijski program rasti 
našega gospodarstva, da ne 
govorimo pri tem š e o spe
cifičnosti Zrnz met ilurgijt, k 

se odraža v njeni dolgoročno
sti in kapitalni intenzivnosti. 

Pri odgovoru se omejujem 
predvsem na zaostajanje v 
realizaciji srednjeročnega 
plana, kakor je bilo pravilno 
postavljeno že v vprašanju. 

Po planu bi morali za ob
dobje iy65 — 1970 proizicsti 
3-,2 mlTij. ton jekla, medtem 
ko smo dosegli v letu 1531 

le 2,2 milij. ton in v letu 1971 
predvidevamo 2,5 milij. ton. 
Posledice tako močnega za
ostajanja se kažejo v nasled
njem: neusklajenost posamez
nih faz izgradnje, disproporci 
pri usklajevanju proizvodnje, 
povečana pdvisnost od uvoza 
za železni vložek, nekorišče-
nje že izgrajenih kapcitet itd. 

Ravno zaradi neusklajeno^ 
sti in zaostajanja v izgradnji 
primanjkuje že za leto 1972 
okrog 500.000 ton polfabrika-
tov za valjarne, uvoziti bo 
potrebno okoli 440.000 ton 
starega železa ter z ozirom 
na novo proizvodnjo surove
ga železa v Smederevu tudi 
okrog 600.000 ton koksa. Že
lezarna Jesenice je po svoji 
strukturi proizvodnje priza
deta predvsem pri zadnjih 
dveh osnovnih surovinah. Na
vedeno zaostajaje v razvoju 
črne metalurgije ima negativ
ne posledice tudi na devizno 
bilanco, saj bo v letošnjem 
letu uvoženo okrog 1 milijon 
ton proizvodov črne metalur
gije v vrednosti okoli 3 mili
jarde deviznih dinarjev. Kaj 
ta znesek pomeni pri naši 
pasivni devizni bilanci ni po
trebno posebej poudariti. 

Pri poslovanju M letu 1972 
moramo tudi še vedno moč
no računati z elementom ne
likvidnosti ter na zunanje 
vplive recesije glede potroš
nje jekla, zlasti v zahodni 
Evropi. 

Ko se sedaj pripravljamo 
na gospodarski načrt za leto 
1972 moramo nedvomno vse 
navedene faktorje upoštevati. 
Ker nam določeni sistemski 
ukrepi in rešitve še niso zna
ni, ker imajo ti lahko velik 
vpliv na ekonomski položaj 
tovarne, se moramo toliko 
bolj angažirati pri reševanju 
naših notranjih odprtih pro
blemov kot npr.: zboljšanje 
tehnologije in tehnološke di
scipline, racionalna manipu
lacija z vsemi surovinami in 
repromateriali od skladišče
nja do mesta uporabe, čim 
boljše izkoriščenje delovnega 
in koledarskega časa, čim 
bolj temeljite priprave pri 
planiranju in programiranju 
proizvodnje in remontov ter 
strokonost in preciznost eko
nomskih analiz na vseh pod-
rečji'l:i našega dela. 

dipl. inž. JANEZ BIDOVEC 

Položaj okrog nabave os
novnih surovin se je poslab
šal v obdobju splošne nelik
vidnosti, ko naši Železarni 
trajno primanjkuje obratnih 
sredstev. Popolnoma se ne 
strinjam z ugotovitvijo, da 
ob sedanjem pojavu recesije 
naraščajo cene surovin in re-
promateriala na evropskem 
tržišču. Dolarske cene koksu 
in staremu železu celo rahlo 
padajo, na vsak način pa so 
padle po 1. januarju letos. 
Dinarsko se to drugače od
raža zaradi devalvacije naše 
valute v začetku letošnjega 
leta. Seveda pa ni mogoče 
isto trditi za domače tržišče, 
ki skokoma dviga cene, vča
sih v nerazumljivih mejah. 
Kakorkoli smo skušali v fi
nančnem planu za letošnje 
leto predvideti porast stro
škov, sta nam devalvacija in 
povišanje carinskih taks (in 
v zvezi s tem tudi divjanje 
domačih cen) postavile vse 
na glavo. Kako velika obre
menitev je .za nas samo cari
na, naj argumentiram, da 
smo do sedaj plačali že prek 
milijardo starih dinarjev teh 
dajatev. In to na račun uvo
za surovin, ki so deficitarne 
na domačem tržišču, ali "pa 
jih sploh ni, ter na račun 
ostalega repromateriala in 
opreme. Za skoraj 300 suro
vin, ki .jih uporabljamo v Že
lezarni, ni .ostala cena iz pre

teklega leta, kaj šele, da bi 
dosegli kakršnokoli znižanje. 

Iz zgoraj naštetih težav sle
di, da bodo naloge naše služ
be v prihodnjem obdobju 
težke. Pa poglejmo nekaj 
značilnih osnovnih surovin, 
k i so količinsko in finančno 
v samem vrhu. Metalurški 
koks je že vsa leta pri nas 
deficitaren, s pričetkom Ob
ratovanja plavža v Smedere
vu pa bo naš delež pri xaz-
delitvi še padel za 10 do 15 
odstotkov, oziroma z drugimi 
besedami, toliko več ga bo
mo morah uvoziti. Uvoz pa 
pomeni angažirati že tako pi
čla sredstva na daljše obdob
je. Podobno je s starim žele
zom in z disciplino njegove
ga odkupa na domačem trgu. 
Do gotove mere upoštevajo 
»fair play« samo železarne v 
okviru Združenja, ki uravna
vajo svoj odnos s pravilni
kom o egalizaciji. Zaman pa 
si prizadevamo vključiti v 
naš krog jadransko mini že
lezarno in vse livarne, ki 
»divje« posegajo na domači 
trg in preplačuieio to suro
vino, ker je delež te cene v 
njihovem izdelku veliko 
manjši kot pri jeklu. Ker ~oa 
livarne povečujejo svoje ka
pacitete, nam bodo že v bliž
nji prihodnosti pobrale do
ma preko polovice najbolj 
kvalitetnega starega železa. 
Belo surovo železo v prihod-
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njem obdbbju ne bo Kritično, 
sigurno pa ga bo dovolj do 
prleetka obratovanja sekun
darne izgradnje v Smedere-
vu; Doma povečujemo proiz
vodnjo BSŽ,.' manjko pa bo
mo nadoknadili iz srbske že
lezarne. Grodelj bo dražji od 
UMOŽenega, vendar bo preskr
ba sigurna. Ruda bo, vse ta
ko izgleda, ostala domača, 
čeprav je revnejša in manj 
ugodna za predelavo od 
uvozne. 

Vse ostale pomembne su
rovine, kot so ferolegure, že
lezo v prahu, pa zraven tega 
grafitne elektrode, valji, 
valjčni ležaji,. vse to je v več
ji ' ali manjši meri odvisno, od 
uvoza; Pri tem pa ni toliko 
problem deviz kot pa dinar
ska, sredstva. Vse uvozne su
rovine, ki bi jih lahko zame

njali z- domačimi, čeprav po 
kvaliteti nekoliko slabšimi, 
bomo nadoknadili, sporazum
no seveda z obrati; Prek gro-
sistov bomo nabavljali Ife v 
primeru, če bomo- želeli kom' 
penzirati posle; zato; je naša 
osnovna naloga, da tesno so
delujemo s finančno službo v 
pogledu konstrukcij plačila. 
To je potrebno zlasti zaradi' 
podjetij, ki poslujejo s kpn* 
junkturnimi artikli (med nji
mi je tudi cink), ki pritiskajo 
na plačanje s »cash« denar
jem. Ta pritisk pa je za nas 
dodatna obremenitev. Na 
drugi strani je naša na
loga, da se tesno povežemo 
s prodajnim sektorjem in 
skušamo z njimi najti sku
pen poslovni jezik. Zato 
upam, da bomo s skupnimi 
napori dosegli čim ugodnejši 
rezultat. 

dipl. oec. JERNEJ HOČEVAR . . . 

Po gospodarskem boomu v 
Zahodni Evropi se v letoš
njem letu kažejo prvi znaki 
recesije, ki med drugim, 
vplivajo na zmanjšanje pro
izvodnje in potrošnje jekla 
itd. Po predvidevanjih Evrop
ske skupnosti za premog in 
jeklo, bi letošnje leto zahod-
nonemška industrija zaklju
čila s skoraj 4 milijoni ton 
jekla manj kot v letu 1970, 
Erancija in Italija pa s sko
raj milijon ton manj jekla. 
V? času splošnega booma v 
Evropi-, smo tudi v SFRJ do
segli sorazmerno- visoko eks
panzijo industrijske proiz
vodnje s stopnja porasta od 
skoraj 12 %. Tako visoka 
stopnja industrijske,, in skup-
ne proizvodnje sta. imeli za 
posledico angažiranost repro-
materiala in surovin iz uvo
za. 

Poleg tega pa tako visoka 
ekspanzija proizvodnje ni 
imela ustreznih pokazateljev, 
ker smo priča nenehnemu 
naraščanju cen, abnormalne
mu forsiranju investicijske 
dejavnosti itcL V naslednjem 
letu, kot začetnem, v okviru 
srednjeročnega družbenega 
načrta, pričakujemo zelo za
ostrene pogoje gospodarje
nja, predvsem iz neizogibne 
težnje,, da. stabiliziramo naše 
gospodarstvo in vnesemo v 
sistemi nove kvalitete, ki rav
no tako predstavljajo večjo 
usmeritev na- tržne kriterije. 
Pri tej stabilizacijski politiki 

moramo med ostalim, pre
ventivno ukreniti vse potreb
no za eventualno ustrezno 
zaščito naše črne metalurgije 
pred potencialno nevarnostjo, 
da se, spričo omenjene re-
cesije, ne bi ponovila situa
cija iz leta 1967/68, tjt da se 
naše tržišče preusmeri na 
oskrbo iz uvoza po diimpin-
ških cenah. V nasprotnem bi 
spet bili v situaciji, da mi 
plačamo recesijo Evrope. 

V našem srednjeročnem 
družbenem načrtu do leta 
1975" smo bistveno zmanjšali 
stopnje rasti družbenega pro
izvoda in sicer: skupnega go
spodarstva na 7,5 %, odnosno 
tržnega gospodarstva na 8: 
odstotkov. Druga pomembna 
stvar je znatno zmanjšanje 
stopnje rasti bruto investicij 
na 7,5 %, kar utegne zakom-
plicirati situacijo na tržišču 
debele in srednje pločevine. 
Za našo Železarno je situaci
ja še bolj komplicirana ker 
imamo po eni strani za ta 
izdelek angažiranega skoraj 
60 % surovega jekla, po dru
gi pa so omejene možnosti 
zmanjševanja uvoza, kajti do
mače potrebe se krijejo nor
malno samo s 7 % in to v 
času gospodarskega booma 
tj. leta 1970/71. 

Spričo tako zaostrenih po
gojev gospodarjenja nastopa 
potreba po večji organizacij
ski sposobnosti sektorja pro-
daje, poglabljanju v tržno 
problematiko, s tem da bi po 

eni strani dobili- čim veČ 
ustreznih novih izdelka« in< 
pa> drugi z našo prodajno po
litiko, v darrihi pogojih, do
segli maksimalni uspeh. Do
seči moramo enakomerni pla
sma vseh naših izdelkov z 
ustrezno selekcijo kupcev, 
tržnih področij, in eventual
no ustaliti in razviti izvozno 
aktivnost. 

Smatramo, da je prodajna 
pofitika in aktivnost prodaj
nega, sektorja sestavni del ak
tivnosti celotne Železarne. 
Pri tem moramo doseči več
je medsebojno razumevanje 
in koordinacijo ter poskušati 
dobiti v svojem ponašanju 
čut odgovornosti za interes 
celotne železarne. 

mag. RUDI ROZMAN, dipl. oec . . . 

Okolje, v katerem delajo 
vsa podejtja, se stalno spre
minja«.. Podjetje poskuša na 
spremembe vplivati ali pa se 
jim prilagoditi na čim bolj 
ustrezen način. Seveda se pa 
pogosto, tako okt v omenje
nih primerih,, na spremembe 
ne da bistveno vplivati, i-ra
ne predvsem možnost prila
goditve. 

V prihodnjem letu se bodo 
v vprašanju zastavljeni pro
blemi najbrž stopnejvali in 
še v večji meri vplivali tudi 
na delo naše Železarne. Re
cesija v Evropi, o kateri vse 
več slišimo, bo imela za po
sledico padec cen metalur
ških izdelkov ob relativno 
dražjih surovinah. To lahko 
vodi k nižjim' izvoznim ce
nam, težavam okrog deviz, 
dražjemu uvozu, povečanemu 
uvozu, metalurških izdelkov 
in podobno. Prav pri surovi
nah, koksu in starem železu 
smo vezani na dokaj drag 
uvoz in težave z dobavami. 
Zaostajanje v izgradnji novih 
metalurških kapacitet doma 
pa ob rasti drugih panog, 
vodi k uvozu precejšnjih ko
ličin izdelkov in s tem k pre
cejšnji obremenitvi naše že 
itak negativne devizne bilan
ce. 

Zato je potrebno poiskati 
čim bolj ustrezno prilagodi
tev tem spremembam. Na 
primer, če se staro železo iz 
uvoza draži, če so količine 
omejene, se mogoče v večji 
meri splača nabavljati sicer 
dražje surovo železo. Upošte
vati je potrebno različne last
nosti, obeh, možnosti zame
njave, načine plačevanja in 
še vrsto* drugih faktorjev. Pri 
proizvodnji je potrebno pla
nirati proizvode, ki so za nas 
najbolj ugodni, pri izvozu ti
ste, ki imajo v primerjavi z 
domačimi ugodnejše prodaj
ne cene in podobno. Analize 
čim boljše prilagoditve spre
membam, na katerih teme

lje dolgoročni, srednjeročni 
in letni načrti, opravlja pred
vsem oddelek za ekonomske 
analize in planiranje. 

Prav v enaki meri, le bolj. 
posredno, tudi ostali oddelki 
v sektorju prispevajo k 
uspešnosti poslovanja, ki je 
naš končni cilj. Tako orga
nizacija podjetja, optirnirv .ije 
zalog, organizacija informa
cijskih procesov, ki jih po 
svetu štejejo za enako po
membno kot proizvodne in 
ostale naloge oddelka za or
ganizacijo dela, bistveno vpii-
vajo na poslovanje. Oddelek 
za študij dela in časa se po 
eni strani vse več ukvarja s 
študijem dela, lokacijami m 
podobno, na drugi strani pa 
s sistematično pripravo po
datkov za obračun stroškov, 
planiranje in termiranje pro
izvodnje. Oddelek za nagra
jevanje dela tako na opera
tivnih nalogah kot na pripra
vi novega sistema. Oddelek 
za sisteme sodeluje pri. 
ustvarjanju kompleksnih po
slovnih sistemov kot so ob
račun stroškov, planiranje in 
terminiranje proizvodnje, 
predvidevanje, saldakonti itd: 
Center za obdelavo podatkov 
te in druge sisteme vpeljuje 
na računalnik, obenem pa 
opravlja vrsto že vpeljanih 
izračunov za različne uporab
nike. 

Delo sektorja za ekonomi
ko in organizacijo je tako 
glede na postavljena vpraša"-
nja kot glede na uspešnost 
poslovanja zelo pomembno; 
njegove rezultate v podjetju, 
tudi v vse večji meri razume* 
jo in upoštevajo. 

dipl. mž. MARTIN ŠKETA . . . 

Recesija, ki že trka na na
ša vrata in nelikvidnost, ka
tere posledice že dalj časa 
občutimo, sta nam povzročili 
že prve težave pri izpolnje
vanju planskih obvez. 

Če pri tem upoštevamo še 
dejstvo, da bomo v letu 1972 
dobili v Jugoslaviji nove pro
izvodne zmogljivosti, lahko 
zaključimo, da se nam obe
tajo težki časi; 

Verjetno se težavam, ki bo
do nastopile v letu 1972 ne 
bomo mogli izogniti, lahko 
pa jih bomo ublažili, če bo
mo svoj dosedanji odnos db 
kupcev, ki je zasidran v nas 
še iz časov konjunkture, ko
renito spremenili. 

Z našim delom bomo mo
rali upravičiti zaupanje kup
cev. Pogodbene obveznosti 
bomo morali kvalitetno in 
rokovno bolj dosledno izpol
njevati kot do sedaj. Levji 

delež za dosego teh ciljev bo« 
do imeli proizvodni obrati. 
Od njih se bo zahtevala do
sledno izpolnjevanje progra* 
ma. 

Uspešnost dela proizvodnih 
obratov je pogojena z uspeš
nostjo dela priprave 'dela. 

Lahko trdim, da bomo s 
pravilnim programiranjem 
proizvodnje in zasledovanjem 
iste, veliko prispevali k do
bremu delu vseh obratov. 

Od priprave dela se bo za-
htevalo; da se bo maksimal
no prizadevala-, trudila, in 
uporabila vse svoje znanje, 
da bomo v našem skupnem 
prizadevanju zadovoljiti in 
obdržati kupca, tudi uspeli: 

Prepričan sem, da bomo. z 
dobrim delom in prizadev
nostjo vseh članov kolektiva 
nalogam in težavam, ki' so 
pred nami kos, in da se nam 
ni treba bati za jutrišnji dan. 



KAJ ZAVIRA RAZVOJ? 
Upravni odbor društva racionalizatorjev in novatorjev je na 
svcji seji razpravljal o osnutku pravilnika Pantz-ovega sklada, 
ki ga bo ustanovila Železarna. Namen tega sklada jje, dati 
avtorjem še posebna priznaja in s tem pospešiti dejavnost 
na tem področju v železarni. Obor je imel kar precej pri
pomb, ki jih bo poslal ustrezni službi. 

Na seji smo obravnavali tu
di dejavnost na področju teh
nične inovacije. Prišli smo 
do zaključka, da kljub priza
devanju raznih dejavnikov, 
tako v Železarni, kakor, tudi 
v republiškem merilu ta de
javnost ne napreduje, kakor 
bi v času gospodarske sta
bilizacije morala. Že veliko je 
bilo doseženo s tem, da smo 
v republiškem merilu dosegli, 
da smo v samoupravne do
govore vnesli tudi sredstva 
za dejavnost na področju te
hnične inovacije. 

Pri iskanju vzrokov za ta
ko stanje v Železarni smo 
prišli do zaključka, da ni 
glavni vzrok v samem pravil
niku, ki ureja pravice avtor
jev tehničnih izboljšav, kar 
nekateri trdijo, ampak v tem, 
da se pravilnik ne izpolnjuje. 
Lahko rečemo, da smo v Že
lezarni v pogledu obravnava
nja in ocenjevanja predlogov 
naredili velik korak naprej, 
postavili smo ga na zelo širo
ko samoupravno osnovo. Po
leg samega pravilnika imamo 
tudi organizacijski prepis 
za postopek obravnave nova-
torskih in racionalizatorskih 
predlogov. S tem predpisom 
je natančno določena pot od 
ideje do realizacije. Toda žal 
je samo na papirju, v praksi 
pa se ne izvaja. Avtorji teh
ničnih izboljšav so še vedno 
prepuščeni samemu sebi in 
zato marsikateri dober pred
log ni bil realiziran, seveda 
če avtor sam nima možnosti 
za to. Dokaz temu je ugoto
vitev, da je največ avtorjev 
tehničnih izboljšav iz vrst 
vzdrževalcev, ki imajo največ 
možnosti, da predlog tudi re
alizirajo. Seveda je pri tem 
zelo težko ugotoviti resnične 
stroške izdelave, kar potem 
dela težave pri določitvi pra
vilne odškodnine. Tu gre naj
večkrat za manjše tehnične 
izboljšave, ki običajno tudi 
predstavljajo manjše stroške 
izdelave. 

Pri pomembnejših predlo
gih pa je to še težje. Vedno 
bolj se občuti pomanjkanie 
nekoga, ki bi zamisel ali ide
jo uresničil. Morda za posa
mezne predloge ne bi bila 
potrebna niti velika finančna 
sredstva, temveč več dobre 
volje in moralne podpore av
torju ideje. Morda manjka 
tudi teamskega dela in za to 
avtorji ljubosumno čuvajo 
svojo zamisel. 

Premisliti bi bilo potrebno, 
če ne bi obstoječi pravilnik 
dopolnili s tem, da bi tudi 
vodja ali obratovodia, ki po
maga pri realizaciji ideje, do
bil določen odstotek prihran
ka. Morda pa bi naredili še 

^korak dalje in bi tisti de
lovni enoti ali obratu, v ka
terem se predlog realizira, 
dali enoletni prihranek, ki ga 
prinese realizirani predlog. S 

tem bi tudi na avtorje dru
gače gledali, ker jih danes še 
vse preveč gledamo skozi pre
jeto nagrado, ne pa skozi to, 
kaj je doprinesel. 

Z doslednim izvajanjem or
ganizacijskega predpisa, bi 
tudi referent za racionaliza
cijo in novatorstvo dobil od
govornejšo nalogo. Danes je 
predvsem samo registrator 
predlogov in posredovalec 
predloga med avtorjem in 
ocenjevalcem. Menim, da je 
naloga referenta povsem dru
gačna. To kar bi moral de
lati referent in službe, mora 
sedaj delati avtor sam. Mi
slim, da ni naloga avtorja, 
da mora sam iskati finančni 
uspeh svoje zamisli, ampak 
je to naloga knjigovodskega 
sektorja. Res je, zbiranje po
datkov in zasledovanje stro
škov je težavno in zahteva 
daljšo dobo, zato morda ne 
bi bilo slabo uvesti akonta
cije. Dokončni obračun in na 
osnovi tega tudi izplačilo od
škodnine avtorju pa bi izvr
šili šele po enoletnem obra
tovanju, v kolikor pa je mož
no dokazati takojšen prihra
nek, pa se izplača odškodnina 
takoj. 

Drugi zelo važen vzrok za 
tako stanje pa je brez dvo
ma določevanje odškodnine. 
Le-ta je vse preveč odvisna 
od dobre volje. Smatram, da 
je glavno delo obratovodij 
ali vodij posameznih oddel
kov, ugotavljati realnost pri
hranka in avtorju dokazati, 
če je morda navedel prevelik 
prihranek izvedenega predlo
ga, ne pa sugerirati komisi
jam ali odboru, kakšna naj 
bo odškodnina. Za določeva
nje višine odškodnine imamo 
s pravilnikom določeno lest
vico, seveda morajo biti na
vedeni resnični prihranki. Tu
di na sejah komisij ali 'od
bora ne more biti pogajanj 
koliko naj se da. Naloga teh 
je določitev faktorja, ki upo
števa stopnjo ustvari tvene 
sposobnosti in uporabljena 
sredstva. S takim načinom 
dela bi se brez dvoma od
stranil fatkor osebnosti. Pri 
obvestilu avtorja o dodeljeni 
odškodnini bi obvezno mora
li navesti: višino priznanega 
prihranka in način izračuna 
faktorja. S tem bodo tudi av
torji dobili zaupanje, na dru
gi strani pa je lahko to os
nova za pritožbo. 

Ob vsem tem bi bilo po
trebno uvesti še eno novost 
in sicer, da se posamezni rea
liziran predlog izvede tudi v 
drugih delovnih enotah, če 
je to možno. Za primer naj 
navedem samo to: Pred tremi 
leti je avtor izvedel izboljšavo 
žeriavne proge, s tem je iz
boljšal tek žerjava in podalj
šal obratovalno dobo tekal
nih koles, kakor tudi mostu 
žerjava, zato je dobil malen-

kotsno nagrado šefa delovne 
enote. Ce bi ta predlog rea
lizirali vsaj na dvajsetih žer
javih v Železarni, bi avtor 
dobil primerno odškodnino, 
žerjavni oddelek pa bi pri
hranil zelo veliko delovnih 
ur, Železarna pa lepe vsote 
denarja, ki ga daje za zame
njavo tekalnih koles in trač
nic. Izvedba je zelo enostav
na in tudi ne predraga. Mor
da je takih predlogov še več, 
toda nihče ne vodi o tem ra
čuna. 

Odbor društva je še pred 
leti zahteval uvedbo kartote
ke avtorjev, ki še danes ni 
uresničena. Dokler ne bomo 
imeli v Železarni kartoteke, 
tudi ne moremo dosledno iz
vajati pravilnika, ki govori 
o dodatnih pravicah avtorjev. 
Odbor je na referat za ra
cionalizacijo poslal tudi os
nutek kartoteke, toda ostalo 
je pri starem. •" 

V vsem tem bomo morda 
našli tudi odgovor, zakaj ne 
dosegamo zaželi ene rasti na 
področju tehnične inovacije. 

Stane Torkar Bluming valjarna med obratovanjem 

Na dnevnem redu: 
beneficirana delovna doba 

V zadnji številki Železarja 
smo poročali o seji predsed
stva TO OO sindikata Žele
zarne. Predsednik TOOO sin
dikata Železarne nam je po
vedal nekaj podrobnosti. Po
ročilu, ki ga je na seji posre
doval predsednik komisije za 

prošnje, pritožbe in socialna 
vprašanja Zdravko Pogačnik, 
je sledila živahna razprava, 
v kateri so sodelovali skoraj 
vsi prisotni. Razprava se je 
nanašala zlasti na obrate, v 
katerih so zaposleni in so 
bili tako udeleženci razprave 
najbolje seznanjeni s to pro
blematiko. 

V večji meri so se zavze
mali za sanacijo delovnih 
mest, kjer je delo še vedno 
zdravju škodljivo. Omenjen 
je bil zlasti primer žerjavo-
vodij v livni jami, kjer je 
delo izredno naporno in je 
treba vprašanje benificirane 
delovne dobe za ta delovna 
mesta čimpreje in na najbolj 
ustrezen način urediti. 

Po doslej zbranih podatkih 
pride v poštev beneficirana 
delovna doba za 1387 naših 
delavcev. Dodamo naj še 
to, da bodo za to po
trebna precejšnja sredstva 
in je zato toliko bolj ume
stna zahteva da v Železarni 
odpravimo postopno delovna 

mesta, kjer še vedno obsta
ja težko fizično delo in kjer 
so delovni pogoji zdravju 
škodljivi. 

Na osnovi poročila in raz
prave so na razširjeni seji 
sprejeli tudi ustrezna stali-

Solidarnost s kolektivom 
tovarne LIBELA v Celju 

V torek, 19. oktobra, je 
velik požar uničil prostore 
tapetništva v Celju in poleg 
tega tudi upravno poslopje 
ter stanovanje dvanajstih 
družin in delavcev tovarne 
Libela v Celju. Tako je 36 
družinskih članov, omenjenih 
delavcev iz tovarne Libela, 
ostalo brez vsega. Sindikalna 
organizacija tovarne Libela 
je tudi našo sindikalno orga

nizacijo prosila za pomoč. 
Predsedstvo TO QO sindikata 
Železarne je na zadnji seji 
odobrilo pomoč v višini 
50.000 starih dinarjev. Kot že 
večkrat prej smo jeseniški 
železarji tudi tokrat pokazali 
svojo solidarnost do članov. 
sindikata in njihovih družin, 
ki so se zaradi elementarne 
nesreče — požara znašli v 
težkem položaju. 

O profilu tehnika in programu dela 
Na tretji redni seji komi

sije za kulturo in izobraževa
nje pri osnovni organizaciji 
sindikata železarne Jesenice, 
v torek 23. novembra, so d>-
ravnavali stališča in predlo
ge Društva inženirjev in teh
nikov po vprašanju srednjih 
strokovnih šol in profila teh
nika v proizvodnji. S stališči 
in predlogi so v celoti sogla

šali, dodatno so že predlagali, 
da se za tehnike, ki po kon
čani osnovni šoli nadaljujejo 
šolanje direktno na TSŠ, uve
de pripravniški staž. 

Obravnavali so tudi delo
vanje železarskega pevskega 
zbora Jeklar in odobrili go
stovanje zbora s celovečer
nim koncertom pri železarjih 
v Štorah v mesecu decembru. 

Na seji so se dogovorili, d", 
bodo v decembru na sejo ko
misije povabili tudi referente 
za kulturo in izobraževanje 
pri obratnih sindikalnih od
borih. Na seji bodo obravna
vah predlog programa delo
vanja sindikata v zvezi z 
družbenim dogovorom 6 
družbenem izobraževanju_in 
družbenem dogovoru o kul
turni akciji. 
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Jugoslovanska proizvodnja jekla v letu 1972 
Strokovnjaki Združenja jugoslovaiskih železarn, so že sredi 

letošnjega leta pričeli z izdelavo skupnega plana proizvodnje 
in materialne bilance za leto 1972. Taka praksa je pogojena 
s posebnostmi proizvodnje v črni metalurgiji, ki je med seboj 
povezana z delovnimi fazami, ne samo v okviru enega pod
jetja, temveč v okviru vse panoge. Razen tega je pogojena s 
tradicijo sodelovanja, ki je med proizvajalci jekla razvito že 
vsa povojna leta in to tako v obdobju administrativnega 
upravljanja gospodarstva, še bolj pa skozi prostovoljno sode
lovanje v proizvodni asociaciji, kakor je Združenje jugoslo
vanskih železarn. Danes povzemamo in citiramo najpomem
bnejše misli in podatke iz sestavka generalnega sekretarja 
ZJŽ Djordja Andrejeviča: Proizvodnja črne metalurgije v letu 
1972 in njena materialna bilanca, objavljenem v glasilu ZJŽ 
ČELIK, štev. 33. 

Prvi individualni načrti 
proizvajalcev jekla za prihod
nje leto in njihovo usklaje
vanje in obdelava na nivoju 
panoge,- so za- sedaj., predhod- : 
ni podatki, ki bodo do konca 
leta deležni še nad'alnje'*'ob-
delave. in potrditve.' Kljub te
mu pa je osnovna problema
tika načrta proizvodnje in 
materialne bilance jugoslo
vanske črne metalurgije za 
prihodnje leto, toliko zapa-
žena in odrejena, da nadalj-
na obdelava individualnih 
planov in načrta panoge, ne 
more vnesti bistvenih spre
memb. 

Možnosti za proizvodnjo 
jekla, kakor tudi značilnosti 
materialne bilance V„ letu 
1972, so v največji meri 
gojene, kakor v letu 1971, z 
negativnimi posledicami ne-
uresničevanja srednjeročnega 
načrta proizvodnje za obdob
je 1965 — 1970. Namesto pri
čakovane izgradnje industri
je jekla na letno zmogljivost 
3,2 milij. ton surovega jekla 
do leta 1971 z usklajeno iz
gradnjo ostalih faz proizvod
nje, je bilo v letu 1970 proiz
vedeno samo 2.228.00 ton je
kla, po oceni pa bo le-ta zna
šala letos 2.475.000 ton surove
ga jekla. Vse to ob sorazmer
nem zamujanju pri izgradnji 
kapacitet, tako v predhod

nih fazah proizvodnje, kot 
v finalnih fazah. . 

Pri tem v razvoju proiz
vodnje jekla ne zaostajamo 
samo za planirano proiz^od^ 
njo,- temveč se neizvTŠevanje 
plana vidi tireri y neusk^jenO-T 
sti posameznih faz izgradnje. 
Zaradi tega nastajajo. neso
razmerja v usklajevanju pro
izvodnje, tako v posameznih 
podjetjih, kakor v celotni pa
nogi ob povečani odvisnosti 
od uvoza železovega vložka, 
nepopolnem koristenju iz
grajenih kapacitet in drugih 
negativnih posledicah. 

Neuresničevanje srednjeroč
nega načrta je pogojeno z 
več razlogi, ki so prikazani in 
obrazloženi v različnem gra
divu Združenja. Vsekakor je 
treba poudariti, da so osnov
ni vzroki za neizvrševanje 
plana predvsem v neizvrševa-
nju investicijskih obvez fe
deracije in drugih soinvesti
torjev. Nadalje v neplanirani 
podražitvi izgradnje, zaradi 
delovanja inflacije in slabo
sti v funkcioniranju gospo
darskega sistema. Končno tu
di zaradi neplaniranega po
slabšanja ekonomskega polo
žaja črne metalurgije za Vidi 
depresiranih cen jekla, delo
vanja inflacije in drugih ne
gativnih dejavnikov med ka
terimi je tudi neupravičen 
uvoz jekla leta 1967. 

Vse to se je zelo boleče ob
čutilo v položaju in prihod
nosti železarn, v katerih po
daljševanje izgradnje škodlji
vo vpliva na učinkovitost in 
rentabilnost investiranja in 
pogojuje druge posledice. In 
ne samo to. Negativne posle
dice neuresničevanja srednje
ročnega načrta se občutijo v 
našem celotnem gospodar
stvu in pogojujejo pretiran 
uvoz jeklenih izdelkov z vse
mi posledicami v plačilni bi
lanci in položaju potrošni
kov, kakor tudi v odvisnosti 
črne metalurgije od uvoza že
leznega vložka, to je surovega 
in starega železa ter valjav-
skih polfabrikatov. 

Če se v letu 1972 načrtuje 
proizvodnja surovega jekla 
v višini 2.792.000 ton, po pla
nu iz leta 1965 pa se je pri
čakovalo, da bomo v letu 
1972 proizvedli okrog 4 milij. 
ton, potem je jasno, da za
ostajanje izgradnje industrije 
jekla postaja zelo zaskrblju
joče. Tako stanje pa zahteva, 
da se vključijo vsi družbeni 
dejavniki za odstranjevanje 
teh težkih posledic. 

Pri tem moramo na žalost 
ugotoviti, da so ostala brez
uspešna vsa opozorila proiz
vajalcev jekla oziroma njiho
vega Združenja. Le-to je že 
leta 1966 opozarjalo državne 
in "druge organe, da plan ne 
bo izvršen, če ne bodo spre
jeti ustrezni izredni ukrepi. 
Družba in njeni organi so do 
teh opozoril ostali gluhi, če
prav so posledice takega gle
danja in vrednotenja položa
ja in razvoja črne metalurgi
je izredno težke. 

Vendar pa če se pogleda 
plan črne metalurgije oziro
ma primerja plan z,a leto 
1971 in 1972, potem se vidi, 
da prihaja do določenega po

večanja proizvodnje v posa
meznih fazah, kar nedvomno 
predstavlja pozitivno dejstvo 
Seveda pa se zaradi zaostaja-
naj razvoja proizvodnje jekla 
v prejšnjih letih, niti to po

večanje ne more ocenjevati 
preveč optimistično. 

Spodaj so v smislu gornje 
ugotovitve navedeni planski 
podatki za leto 1971 in 1972 v 
tonah. 

Plan proizvodnje 

1971 1972 1971 
1972 

Ruda (koncentrat) 3.792.00 . 4.095.000 112 
koks 1260.000 1.260.000 100 
Surovo železo 1.934.000 2.152.000 111 

— belo 1.746.000 1.951.000 112 
— sivo 188.000 201.000 107 

Surovo jeklo 2.597.900 2.791.780 107 
— SM jeklo 1.752.000 1.752.000 100 
— EL jeklo 518..900 639.780 123 
— LD jeklo 320.000 400.000 125 

Negativna značilnost plana 
proizvodnje za prihodnje le
to se kaže v še večji odvisno
sti te proizvodnje od uvoza 
železnega vložka kakor v prej
šnjih letih. Pričetek obrato
vanja plavža v Smederevu, 
ne more odstraniti odvisno
sti od uvoza železnega vložka, 
ker v Smederevu vzporedno 
ne bo začela obratovati je-
klarna, surovo hladno železo 
iz Smedereva pa se bo lah
ko le delno koristilo v osta
lih jeklarnah. Razen tega gre 
prikazano povečanje proiz
vodnje surovega jekla v veli
ki meri na račun elektroje-
kla, čigar proizvodnja je bi
la že do sedaj odvisna od ve
likega uvoza starega železa. 

Zaradi neusklajenosti iz
gradnje posameznih faz črne 
metalurgije, ki je v veliki me
ri pogojena s celokupnim za
ostajanjem razvoja proizvod
nje jekla, bo prihodnje leto 
še bolj kakor preje, značil
no zaradi pomanjkanja va-
ljavniškega polfabrikata, ta
ko slabov, kot gredic, kot to-
plovaljanih trakov. To je, po
leg drugega, posledica zaosta
janja proizvodnje surovega 
jekla pri nas v odnosu na 
razvoj valjarn. 

Spodnji podatki nazorno 
kažejo povečanje odvisnosti 
črne metalurgije od uvoza že
leznega vložka (v tonah): 

1971 1972 
Primanjkljaj starega železa 330.000 440.000 

Primanjkljaj valjavskih polizdelkov 300.000 500.000 

Železarna Ravne je po osvoboditvi povsem spremenila svojo podobo 

To povečanje uvoza želez
nega vložka, spremlja tudi 
potreba po povečanem uvozu 
koksa, glede na novo proiz
vodnjo surovega železa v 
Smederevu. Tako se v pri
hodnjem letu predvideva uvoz 
okrog 600.000 ton koksa na
sproti 300.000 tonam letos. 

V gornji tabeli niso zajete 
morebitne uvozne potrebe 
starega železa za sivo livar
no in jeklolivarne ter jeklar-
ne v Splitu. To bo med dru
gim še bolj obremenjevalo 
zunanje trgovinsko plačilno 
bilanco v odnosu na prikaza
ne potrebe. 

V vsakem primeru se deviz
no bolj izplača uvoz starega 
železa za proizvodnjo jek
la in to še predvsem ka
kovostnega, kakor uvoz goto
vega jekla. Prav tako je u-
voz polfabrikata za boljše iz
koriščanje obstoječih valjarn 
devizno bolj smotrn, kakor 
uvoz gotovih jeklenil izdel
kov in neizkoriščanje doma
čih valjavniških kapacitet. Ta
ko na primer znaša cena za 
tono polfabrikata za hladno-
valjane trakove okrog 87 do
larjev, medtem ko je popreč
na uvozna vrednost tone 
hladnovaljanih trakov 196 do
larjev. Za ves v tabeli prika
zani uvoz polfabrikata bomo 
plačali 47 milijonov dolarjev, 
medtem, ko bo znašala vred
nost proizvedenega gotovega 
blaga 75 milijonov dolarjev. 

Poudariti pa je treba, da 
bi se uvoz starega železa in 
polfabrikata lahko odvrnil z 
normalnim razvojem domače 
proizvodnje jekla. Že z dose
ganjem planirane proizvodnje 
v višini 3.2 milij. ton jekla 
ob večjem koristenju doma
čih surovin bi razbremenili 
plačilno bilanco, predvsem pa 
s povečano proizvodnjo suro
vega železa in hitrejšim raz
vojem proizvodnje konvertor-
skega jekla. 

Zaradi zaostajanja domače 
proizvodnje surovega železa, 
kakor tudi iz drugih razlo
gov, se v Jugoslaviji opaža 
pospešen razvoj kapacitet za 
proizvodnjo elektrojekla :n to 
za proizvodnjo tistih kakovo
sti jekla, ki bi se lahko proiz
vajale v SM pečeh ali konver-
torjih. Na ta način delež pro
izvodnje elektrojekla v skup
ni proizvodnji jekla v letu 
1972 pri nas presega 20'%,če-
prav je ta odstotek v svetu 
14 %. Odstotek udeležbe elek
trojekla v skupni jugoslovan
ski proizvodnji surovega je
kla, bi le lahko opravičil sa
mo v deželah, ki nimajo svo
je surovinske osnove in so 
predvsem orientirane na pro
izvodnjo kakovostnih jekel. 
Pri nas pa razvoj proizvodnje 
elektrojekla presega realne 
potrebe in obremenjuje zuna
njetrgovinsko plačilno bilan
co. 

(Nadaljevanje v prihodnji 



Decembra sta tipkali o po
ostrenih bojih na Gorenj
skem. S kakšnim navduše
njem je takrat pisala, kakor 
da bi črke udarjale ob ma
trico zmagovito koračnico: 

SLOVENCI 
Naša slovenska Gorenjska 

je dala signal za poostritev 
oborožene borbe proti faši
stičnim zatiralcem. 

Slovenci, sposobni za obo
roženo borbo, gorenjski na
rod: upor vas kliče med par
tizane! 

In potem jo je zajelo ne
premagljivo čustvo primor
skega ponosa, ko je nareko
vala Andi »Zgodovinski pro
ces v Trstu«, fašistični pro-
tect proti šestdesetim Sloven
cem, med katerimi so jih pet 
obsodiii na smrt, druge pa 
na do:?oletne zaporne kazni. 
Žalost, ki jo je zajela ob mi-
s'i na žrtve, >e prevpil ponos. 
Tono« da se prebuja tudi 
Primo. a, n:ena in Andina 
o/ja domovina . . . 

In tipkaii sta potem o pr
vih fazah novih bojev na Go
renjskem, črke so se zajedale 
v matrico in oblikovale vrsti
ce s skopimi, a občudovanja 
nad partizanskim junaštvom 
vrednimi vestmi vzbujajoči
mi v njunih srcih navdušenje 
in zanos: 

9. X H . Spopad z nemško 
četo 46 mož. Nemci im /o 
dva mrtva in mnogo ranje
nih. Bojišče zapuste v panič
nem begu. Partizani brez iz
gub . . . 

Kakšna radost! Kakšen za
nos! Nepremagljivi Nemci, ki 
so bili tedaj pred Moskvo, 
so pred partizani že večkrat 
bežali. Niso nepremagljivi! 
Tudi oni se boje! In nekega 
dne bodo začeli bežati tudi 

na fronti! Morda prav k m a 
lu . . . Kako prijetno je pisati 
take vesti! 

10. XII. Spopad z nemško 
patruljo, ki po kratkem boju 
zbeži . . . 

12. XII. Spopad z močnimi 
nemškimi četami. Partizani 
uporabljajo taktiko zased. Po 
štirinajstminutnem boju raz-
bijejo Nemce. Na bojišču 
ostane 46 mrtvih Nemcev . . . 
Partizani imajo dva mrtva in 
štiri ranjene . . . Partizani za
plenijo pomembno količino 
orožja, municije, sanitetnega 
materiala in drugih vojaških 
potrebščin. Nemškemu ra
njencu, ki se je vdal, pred-
očijo partizani smisel narod
noosvobodilne borbe. Nemški 
vojak se strinja in izjavi, da 
ni oddal nobenega strela. 
Partizani pregledajo njegovo 
puško in ugotovijo, da je go
voril resnico. Nudijo mu pr
vo pomoč. 

Med Medvodami, Škofjo 
Loko in Žirmi čistijo partiza
ni teren. Prično se boji okrog 
Bohinja. Akcije dobro uspe
vajo. Morala odlična. Vrši se 
mobilizacija. Okupatorji kon
centrirajo čete proti Jeseni
cam, Podkorenu, Mojstrani. 

In potem sta pisali o veli
častni decembrski vstaji, ki 
je okrepila gorenjsko parti-
zanstvo, o osvoboditvi Sel
ške doline in Dražgoš in zad
nje poročilo, ki sta ga pred 
dobrim tednom pisali, je go
vorilo o junaških dražgoških 
bojih, v katerih so Nemci iz
gubili na stotine mrtvih; 
nemško vojaško pokopališče 
v Kranju je tiste dni postalo 
premajhno in so ga morali 
razširiti. 

Toda Vera sedaj o vsem 
tem ni razmišljala. Ležala je 
na postelji z obrazom, zari
tim v blazino, in vse telo ji 

Miha _ 

Klinar ČEŠNJE 
6. ONSTRAN CESTE 

je podrhtevalo v krčevitem 
ihtenju. V nerazsojajoči bo
lečini se je groza teh mese
cev kazala v drugačni luči. 
Videla je samo množične are
tacije, ki so zadnji mesec za
jele Jesenice. Videla je samo 
gestapovske avtomobile, ki 
so švigali po jeseniških uli
cah in vozili aretirance na 
gestapovsko postajo, od ko
der so se le redki vračali. 
Zapori v Begunjah so posta
jali premajhni in transporti 
so vozili jetnike skoro vsak 
dan v nemška koncentracij
ska taborišča. Ni bilo tedna, 
da bi lepaki ne naznanjali 
ubijanja talcev. Prav včeraj 
so jih zopet ustrelili petnajst, 
večinoma iz jeseniške doline 
Vse je poznala; sami mladi 
ljudje: 

visoki in sloki Marjan 
Okrožnik; menda mu je bilo 
dvaindvajset let . . . 

osemnajstletna, skromna in 
mirna Marija Zupanova; Aleš 
jo je zelo cenil. Po njegovem 
pripovedovanju je menila, da 
je morala prav Marija raz
množevati Poročevalca, dasi 
ji tega Aleš ni povedal . . . 

in potem Kari Kozjek . . . 
in Jožef Zalokar . . . 
(teh dveh ni poznala) 
in Milan Ropret, dvajset

letni temnolas fant z veseli

mi fantovskimi očmi; že ne
kaj let ga je poznala . . . 

in devetnajstletni Stanko 
Rožič. . . 

sami mladi ljudje z Javor-
n ika . . . 

in dvaindvajsetletni Stanko 
Balanč . . . 

in štiriindvajsetletni Stan
ko Lah . . . 

in dvajsetletni Mirko 
Dime . . . 

vsi trije z Jesenic . . . 
Laha in Balanča je pozna

la . . . 
in enaindvajsetletni Viktor 

Gregorač z Javornika . . . 

njega je prav zadnje čase 
spoznala . . . pred vojno je bil 
študent. . . zdaj je delal v to
varni . . . v pisarni... tako 
lepo je znal slikati! . . . in pi
sal je! . . . resnični umetniški 
talent . . . po vojni bi študi
ral slikarstvo, je govoril . . . 
toda to so cilj i . . . daljni ci
l j i . . . zdaj na te cilje ni mi
sliti . . . najprej je treba pre
magati fašizem . . . tako je 
govoril, se Vera spominja 
zdaj ga ni več . . . včeraj so 
ga ustrelili . . . in tako lep je 
bil! . . . velik . . . stasit . . . ko
stanjevo plavih las . . . in 

no nasprotje s čudovito sve 
žim zrakom, polnim življe
njem tam zunaj. Vesela druž
ba naju bučno pozdravi. Pri
jatelji slavijo in hitro se jim 
pridruživa. Pesem postaja vse 
glasnejša in počasi izgublja 
obliko, dokler se ne sprevrže 
v hripavo rjovenje, ki konč
no s pozno uro utihne. 

še vedno je temno, ko za-
preva vrata koče za seboj. 
Svetilki nama pomagata iska
ti stezico med gostim grmov
jem. Spotikava se prek kore
nin in rineva skozi goščavo. 
S porajajočim jutrom pa se 
le izvijeva iz gozda in pohiti-
va po stezi prek širnih me
lise pod steno. Tretjič to 
sezono ubirava isto pot. Dva
krat nama je tam gori v ti
stih počeh in plateh spodle
telo, danes pa imava resen 
namen splezati na vrh stene, 
pa naj bo kar hoče. Vse bli
ža nama je strma stena, mi
dva pa postajava molčeča in 
se vsak zase dvomljivo ozi
rava navzgor v grozeče pre

vise. Gora z vso težo pritiska 
na naju. Ti občutki, ko se 
zavedaš svoje majhnosti ob 
taki ogromnosti in popolno
sti, se ne dajo opisati. Le 
trdna volja in zaupanje vase 
pomagata premagati take kri
ze in tudi midva se prisiljeno 
neprizadeto navezujeva pri 
vstopu. Sonce je že začelo 
svoj zmagoviti pohod in vr
hovi nad zatrepom doline so 
v zlati luči nadvse lepi in 
človek bi jih samo gledal, 
užival trenutke, ki se ne po
navljajo vsak dan in so tako 
minljivi. 

Tistih 'nekaj raztežajev, ki 
jih že poznava od prejšnjih 
poizkusov, so hitro za nama 
in kmalu pri zadnjem klinu 
živo razpravljava o možno
stih za naprej. Povsod se 
kažejo nepremagljive ovire 
in krepko se morava prema
govati, da ne predlagava 
umik. Tokrat ne smeva po
pustiti, če greva danes nazaj, 
se dobro zavedava, da naju 
sem ne bo nikoli več. Izbiti 

Taki podvigi so le za izvežbane in vzgojene alpiniste 

si morava iz glave misel na 
poraz, kajti omahovanje je 
samo v nas samih. Dokler 
ne izčrpava vseh možnosti, 
za naju sestopa ni. Tisto kar 
je sledilo po tem, je presega
lo vsa najina pričakovanja. 
Težave so bile res na robu 
najine zmogljivosti, vendar 
sva napredovala in to je bilo 
glavno. Vse v nama je vri
skalo od iskrenega veselja, 
žarečih obrazov sva si dopo
vedovala, da bova zmogla to 
pošast in tudi v resnici je 
bilo vedno več upanja. Vsa
ko delo, ki ima smisel, daje 
človeku novih moči, novega 
poleta in ravno to smiselno 
delo ločuje človeka od živali. 
Tudi najino delo v tej steni 

je končno dobilo svojo smi
selno osnovo in sedaj srečna 
sediva na ozki polici dva raz-
težaja pod robom stene. 
Sence v dolini postajajo vse 
daljše in iz mračnih gozdov 
segajo temne roke noči vse 
više po stenah. Od nekod iz 
juga se vzamejo grozeči ob
laki in mokre megle se ce-
frajo na grebenih, silijo vse 
nižje in vedno več gora za
krivajo. Dolina pod nama 
izginja v morečem somraku 
in krepko morava pohiteti, 
če hočeva, da naju huda ura 
ne ujame še v steni. Boro se 
požene v previs in kmalu mi 
izgine izpred oči. Vrv mi vse 
počasneje teče skozi roke do

kler »opolni 
Poklictie za 
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Dolina in gore nad njo spi
jo v temni poletni noči. Ne
šteto zvezd na jasnem nebu 
daje poznemu popotniku ob
čutek, da vesolje živi. Pod 
bližnjimi stenami šumi slap, 
tam se rojeva reka, ki se prek 
širnih ravnin na vzhodu iz
liva v daljno morje. V gozdu 
je vse tiho, le sem in tja 
prek livade priplavajo nejas
ni glasovi vesele družbe v 
koči. Počasi stopava z Bo
rom po poti in uživava v 
mirnem večeru. Molčiva in 
sva s svojimi mislimi nekje 
daleč v daljavah, ovitih v 
somrak pozabe. Minili so 
dnevi, ki so nama pomenili 
veliko, in vroče si zaželiva, 
da bi se še kdaj povrnili. 
Nekje daleč so ostale gore, 
ki so nama sedaj dobre znan
ke, vendar je bilo srečanje 
le prekratko, da bi se izpol
nile vse želje. 

Skozi nizko obešene veje 
dreves se prikaže lučka in 
po nekaj korakih stopiva v 
zatohlo, zakajeno izbo. Kakš-
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več,"'ko bi tie "bilo ipartiža" 
nov. . . 

— Se ne spominjaš, Vera, 
zdravniških pregledov junija 
in da si takrat dobila števil
ko štiri? Ali veš, kaj je po
menila ta številka? Ali veš, 
da so bili ti obvezni zdrav
niški pregledi samo krinka, 
samo priprava na organizi
rano izselitev Slovencev? 

Si pozabila, kaj ti je o tem 
pravil Aleš, ko je obveščeval
na služba OF odkrila peklen
ski nemški načrt o razselje-
vanju Slovencev z Gorenjske 
in Štajerske? 

Si pozabila, Vera, tiste ju
lijske dni, ko so Nemci zače
l i ta načrt uresničevati? 

Se ne spominjaš brata z 
družino? 

Se ne spominjaš ljudi s cu
lami, z majhno prtljago, ki 
so jo smeli vzeti s seboj, lju
di, tki so jih nemški -policisti 
gonili iz stanovanj in jih tr-
pali v zelene tovornjake? 

Tudi ti in Anda sta imeli 
takrat pripravljeno prtljago 
in čakali, kdaj pride vrsta na 
vaju! 

In prišla bi, da se ni konec 
julija začel partizanski boj. 

Takrat si vedela, da so mo
rali Nemci prav zaradi tega • 
boja prenehati z nasilnimi iz
seljevanji. 

Se ne spominjaš, si poza
bila, da so morali Nemci 
uporabiti vse policijske sile, 
namenjene za izseljevanje 
Slovencev,, in jih vreči v boj 
proti partizanom;, fronta na 
vzhodu jim ni mogla odsto
piti vojaštva . : ."Policijski'ba
taljoni sp še morali spopri
jeti s partizani, da bi jih uni
čili- in napravili ;Gorenjsko 
varno za naselitev Nemcev 
na naši zemlji .,_. - J 

(Se nadaljuje) 

Mokra sva kot žabi in voda 
se nama neusmiljeno cedi za 
vrat, namaka obleko in žvik-
lja v čevljih. Da je vsa stvar 
še hujša, v temi izgubiva ste
zo pod nogami in zakolovra-
tiva v mokro goščavo. Le kaj 
bO: z nama, brez svetilk, ki 
so nama že dogorele, tako na: 
slepo tipava naprej, padava 
čez z mahom pokrite skale, 
se zaletavava v veje in si otre-
sava vodo z drevja na glavo. 
Nasploh je vse to početje 
bolj smešno kot tragično. Va
diva se v cirilici in sva glas
na, da prevpijeva celo buča-
nje -nevihte. Kdo ve do kam 
bi takole rila skozi to ne
srečno gmajno, da se ni med 
bliskom pokazala na najini 
levi koča, vsa mokra in tem
na. Premočena, popraskana 
in strgana planeva v sobo in 
zvaliva z ramen težka na
hrbtnika. Nobenega obisko
valca ni več, le oskrbnica 
Mirna sedi v kuhinji. Tonlo je 
tukaj in hitro se preoblečeva 
ter spraviva nad zaloge v 
shrambi. Ves dan nisva nič 
zaužila in sedaj izginjajo 
ogromne količine v najina že
lodca. Posebno Boro je pri 
tem delu nedosegljiv. Na vrh 
pa proti prehladu izpijeva še 
liter kuhanega in izgineva v 

(Nadalj. na 26. str.) 

Sedeli so v hiši in nihče ni mogel prav z bessdo 
na dan, dokler se ni prvi naveličal župnik: 

»Kaj bi s praznimi marnjami! Vršan, daj, zini, 
po kaj si prišel!« 

Vršan ni mogel do besede. Pomagal mu je 
župnik: 

»Vidiš, Liza, po tebe je prišel in po mladega 
Vršančka, kar bi bil že zdavnaj moral storiti. Manj
ka hiši mladega gada njegove krvi, da bi ga naredil 
za planinskega kraljica, preden leže k sinu in k 
rajnki. Bosta šla?« 

Liza je zardela, Vršan je bil v zadregi, Belcjana 
sta molčala. 

Tedaj je vstal Vršan, stopil k Belcjanu, mu dal 
roko in dejal: 

»Miha, pozabiva! Ni bilo prav!« 
»Norel je!« je udaril vmes župnik, da bi prikril 

ganotje. Stara dva sta stala nema in nista vedela, 
kako bi dalje. Župnik se je zagnal k Belcjanu, ga 
zapeljal k otrokovi posteljici in ga motil z detetom. 
Z enim očesom pa je škilil čez Belcjana, ki ni 
slutil, kaj ima župnik zopet za bregom in se radoval 
nemega pogovora med Vršancn in Belcjanko, ki 
sta si pravkar ẑ  enim .samim pogledom povedala, i 
kar je bilo v njifi; ona samo v "daljni slutnji,: mirna 
in spokojna, Vršan pa začuden, ker je bilo vse tako 
tiho v njegovem srcu, nobene zle misli v njem, 
nikakega sledu bolečine. 

Da ne bi slišali utripov njegovega srca, se je 
sprožil Vršan: 

»Liza naj čimpreje pride z malim k nam. Vse 
•zapišem na fanta, kakor leži in stoji. Varih pa mu 
bo po moji smrti gospod župnik.« 

»Norec stari, meni, da bo župnik Mihael v sodnji 
dan živel?« ga je prekinil župnik. 

L . »Kako naj drugače,« je pobaral Vršan. 

Slavko Savinšek 

(22) 

»Dobro je, bomo že, je Liza pametna dovolj, pa 
Mana tudi, mali bo pa hitro do vrha, če Bog da.« 

Vršan je bil povedal svoje, nato pa utihnil. Bilo 
mu je samo še otroka mar. Venomer ga je gledal. 
Iskal je sina Klemena v njem in Vršanovih grčastih 
potez. Našel je, da je vse tako, kakor si je želel . . . 

:v N i bilo dolgo, ko se je kakor kmetiška mati v 
pražnji obleki zasvetila Vršanovina v jesenskem 
solncu, zablestela z novo prebeljenimi stenami iz 
živih barv senožet, polja, strnišč in gmajne, se za-
smejala z bliskajočimi se okni doli v savsko dolino, 
široko razprostrla roke s trdimi žulji na njih in 
pritisnila sina na srce in z njim njo, ki ga je bila 
rodila. Mladi gad Vršanove krvi je planil v njeno 
solnce, da se, sirota doždaj, ogreje' v njem. Vsa je 
bila zidane volje Vršanovina, planinsko kraljestvo: 
na njen prestol je napel pot mladi planinski kralj in 
je z otroško razposajenim smehom sedel nanj, kro
nan s krono materine ljubezni, in z žezlom z dedove 
desnice v rokah . . . 

Baš dve leti je minilo tiste dni, odkar ;e bilo 
udarilo starega Vršana božje in mu je umrl sin Kle
men. Solnčen poznojesenski dan je bil, že proti ve
čeru, komaj da se je še videlo v dnevni luči. Odkar 
sta bila dete in njegova mati v hiši, je postajal stari 
vsak dan bolj čil in živahen, prejšnja mrkost in 
tegoba sta ga minili in gospodaril je kakor v mladih 
letih. Vedno je bil okrog otroka in dete ni bilo mir
no, če ni bilo Očeta doma, tako se je navezalo nanj. 

Kakor navadno, se je tudi tisti dan motovilil stari 
z otrokom, Mana je sedela v kuhinji in lupila krom
pir za večerjo, Liza pa je v gornjem koncu posprav
ljala in urejevala to in ono. Ko se je toliko stemnilo, 
da ni bilo možno več delati brez luči, je Mana za
kurila, Liza je pa prišla po stopnicah, se ustavila pri 
Mani in se menila z njo. 

»Vse drugače je zdaj pri ras, od!?nr sta vidva tu. 
Kdo bi si bil mislil? Oče so kakor nikoli poprej, za 
vsakogar imajo dobro bes?do, čeprav" kratko, in 
vedno so okrog Klemenčka!« je pravila Mana Lizi in 
v obrazu j i je sijalo. 

»Čudno se je fantek privadil očeta,« je dejala 
Liza, »kar miru nima, če niso vedno pri njem.« 

Pa se je domislila, da sta onadva v hiši in je sto
pila med duri. 

•»Mama!« je kliknil otrok iz polmraka in zajokal. 
Liza je stopila bliže. 
»Ta-ta spi!« je reklo dete in pokazalo poleg sebe. 
»Oče,« se je sklonila Liza k Vršanu, ki je ležal 

ob otroku na tleh iztegnjen in se z desno roko krče
vito oklepal deteta. Tedaj je planila in iz ust se ji je 
utrgalo: 

»Jezus! Mana!« 
Mana je pritekla. 
»Luč, luč, hitro. Mana!« ie skočila Liza kvišku in 

prižgala svetil j ko. 
Obe sta se sklonili k Vršanu. 
»Oče!« sta planili hkrati Lizi je omahnila sveča, 

da jo je komaj ujela. 
»Oče, :pče!« je klicala Mana in stresala:oceta,-ki-pa. 

se ni genil. Tedaj sta -.ajokali obedve in otrok je 
planil za njima v jok. 

Stari Vršan je ležal na tleh mrtev, zadela ga je 
kap. Mirno in tiho je zaspil, brez bolečin. Samo od 
otroka se je težko ločil, zato se ga je še mrtva des
nica tako krčevito oklepala, da je Liza komaj dete 
dvignila stran od njega. 

Na klice žensk sta pritekla hlapca, od Belcjana 
so prišli oče in mati in starejši Lizin brat, dekla pa 
je hitela odgrinjat posteljo. Položili so Vršana na
njo. 

Šele sedaj so si ga ob luči mogli ogledati natanč
neje. Videli so, da je vsaka pomoč zaman, da je-
končano. Mirno in spokojno je bilo njegovo lice, 
zadovoljen nasmeh, brez bolestnega izraza, je poči
val na njem. Kakor bi spal stari Vršan, tak je bil 
v smrti..-. 

Klemenčka so komaj udržali od mrliča. Venomer 
je sililo dete raz materino naročje m klicalo in 
spraševalo z velikimi očmi: 

»Ta-ta spi?« 
Vsi so bili solzni. Komaj so se toliko zmogli, da 

so pričeli pripravljati vse potrebno. 
Od vseh še najbolj mirna je ostala Mana. Vse.je 

pripravljala, vse urejevala. Nazadnje je poslala hlap
ca z vozom po krsto v Borovec pa mu naročila, naj 
stopi še k župniku in mu pove. Drugo jutra da bo 
sama prišla in oskrbela, kar treba. 

Težko je zadelo župnika, ko mu jo hlapec Peter 
prinesel novico o Vršanovi nenadni smrti. Komaj 
je stari hlapec zaprl duri, se je duhovni gospod 
zgrudil na stol ob mizi in soiza za solzo se mu je 
kradla iz oči v brazdasto lice. Do!?o je ostal tako v 
temi sam. 

Končno se je umiril in je pričel najprej zlahka, 
potem pa se je zagnal po sooi gori in doli: 

»Glej, zdaj si ga udaril do kraja. Gospod, Vršana 
norega. Takrat, ko si je vse uredil in se pripravil. 
O, kako si moder, kako napojmljiv! Nisi prej ošvig-
nil po njem, dokler ni poravnal in se očistil s poko
ro. Za vse si mu poskrbel, tudi to zadnje, da je mla
dika pognala v domači prsti in ga ni bilo več skrb 
za ime in za mladega kralja. Strašna je tvoja mo
drost, Gospod, in ne umejem je! Po svojih puhlih 
možganih sodimo in ugibljemo Tvoja pota. Ti pa 
greš mimo nas, se nam posmehuješ in storiš svoje! 
Godrnjamo in se vidimo sami sebi najbolj modri, pa 
nimamo niti trohice prave pameti, če je ni iz Tebe 
in od Tebe, Gospod!« 

Tako se je gnal župnik po sobi gori in doli. In še 
se je: 

»Pa sem menil, da jih bom jaz omehčal, grče 
grčaste, in jih otesal! Norec! Nisem zmogel niti 
enega, niti starega ne, pa bi bil vse? Dej, udari me 
zato, ošini me čez pleča, da bom pomnil svojo bedo-
čo! Gospod, samo Ti si jih mogel, ker si vedel, kako 
si jih ustvaril! V raševinasto skorjo si jih odel, 
zakrknil jim srca, pa si jih zopet omehčal. Da se je 
izkazala Tvoja modrost in si meni, hlapcu nevredne
mu, povedal, da sem črv, manj ko črv!« 

Župnik Mihael je klecnil na klečalnik pred Kri-
žanega, molil sveto voljo božjo in prosil zase in za 
vse svoje farane, za grče grčaste; najbolj pa za dušo 
starega Vršana. Vso noč je preklečal na klečalniku 
in šele jutro ga je zbudilo, ko so mu, klečečemu v 
globokem snu pred Križanim, prve jutranje zarje 
skozi oknio posvetile v spokojno lice. 

KONEC 
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Grče 
kler s< lopolnoma ne ustavi. 
Poklia ne za seboj. 

Z gli lim vriskom naznani
va mri )i naravi okoli naju, 
3a sv; uspela, začrtala sva 
I O V O , ?ko smer v navpič
nih st ih šit. Ponosna sva 
nanjo, ve kaplje padejo, ko 
plezav zadnie ' lažje metre 
pod v Dm. Po udobni lasti 
dezeva z temnih, previsnih 
jlobin prijazni svet Jesi-
fciove i leri. Za vrh v tem 
vreme: nimava več časa, 
močno e dežuje, drobni po
točki d j a jo prek skalnih 
sragov i se zlivajo v vedno 
rečje 1 Ine curke, ki nazad-
vje v lipovih padajo prek 
;ten. I ostane nama sestop 
50 Jes ovi smeri v dolino. 
Dobro znava ta konec, ven-
lar le težavo tipava v vse 
lujši t ij navzdol. Previdno 
oreple; a strme, mokre 
;koke, : baševa po algastih 
iamini in se prebijava kot 
;lepca e nižje. Popolnoma 
;e že fflini in nevihta je 
la vrh svoje moči, ko obesi
va mo o vrv v zadnji klin. 
srevidi se spuščava v gro-
:ečo V o. Koliko je še do 
ina, a ga bo vrv dosegla, 
laju s >i. Končno pa le do-
ležem nogami pesek, pod 
steno ! n. Boro kar pade k 
neni i na vrat na nos jo 
icvrevipo melišču navzdol. 

oči!. kakšne lepe," "cteoTe' 
rjave :i je imel . . . zdaj so 
•ugasi . . . ugasnile za vse
lej . . 

in ; ka Traven, dvaindvaj-
setlet dekle z Javornika . . . 

In i j . . . 
Bol na ihti iz Vere. 
— je vse to potrebno? 

Ali j< es potrebno? — se je 
trgal< i nje . . . Vsa ta kri! 
Ali jnres potrebna? Ali so 
res j rebne vse te žrtve, 
med terimi bo morda čez 
nekaj ni tudi Anda, ki so 
jo da s zaprli. 

Bol na ne zna razsojati. 
Boleč i čuti in vidi samo 
sebe. Zgrabila je Verino 
srce i ga neusmiljeno trga
la . . . i nenadoma je Vera 
videla ned temi žrtvami le 
Ando i sestro, njo, ki jo je 
med • mi najbolj ljubila . . . 
In v ialu bolečine se j i je 
zdelo, a vseh teh žrtev ne 
bi bij če bi ne bilo parti
zanski i boja. Anda bi ne 
bila v :stapovskih rokah; ne 
bilo t ji treba . . . 

— h ne . . . — se j i je iz
trgalo ned ihtenjem . . . — 
Ne sn umreti! Ne. smejo je 
ubiti! Moj bog. . . moj 
bog., zakaj sva delal i . . . 
zakaj, ra se podajali v ne
varno .. lahko bi mirno 
živeli hodili v službo . . . 
čakali sonca vojne kakor 
drugi da! . . . kakor dru
gi . . . 

Boli la ji je mrcvarila sr
ce, mi arila možgane, da se 
ni za? lala misli in besed, 
ki bi i še včeraj obsojala. 
Med 1 ini bolečine, ki so jo 
mleli, : pozabljala, da je 
partiz ;ki boj preprečil po
polno ttrebitev Slovencev, 
pozah :a je, da bi že več 
kakoi esec dni ne bilo ha 
tej ze i nobenega Slovenca 

I 



Obratovodja plavža Globočnik je glede na uspešen potek zidarskih del prav zadovoljen v 
družbi obeh naših inšpektorjev industrijskih peči Koželja in Rotarja 

Oba plavža z druge perspektive 

Generalni 
remont 
plavža 
št. 2 

Obnove je bila potrebna tudi streha strojnice poševnega dvigala 
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Zamenjava drsnikov ob kavperjih je zahtevala sodelovanje 
naših monterjev in instalaterjev 

Lanskoletnemu remontu in 
rekonstrukciji plavža št. 1 je 
v letošnjem letu sledil zelo 
obširen remont plavža št. 2. 

Za vsa dela na: 
1. zaustavljanju, praznenju, 

hlajenju in rušenju dotraja
ne obzidave notranjosti plav
ža 
2. zamenjavah, popravilih 
obnovitvah konstrukcije 
opreme plavža 

3. obzidavi notranjosti 
novih cevovodov plavža 

in 
in 

in 

4. torkretiranju cevovoda 
vročega zraka ob kavperjih 
3, 4, 5 
naj bi po terminskem planu 
remonta trajala 29 dni, vsa 
nadaljna dela kot: 

1. sušenje nove obzidave 
notranjosti in cevovodov 
plavža 

2. zakladanje plavža s pi|~d-
hodnim hlajenjem 

3. ponovna zakuritev plav
ža 
pa naj bi trajala še 5 dni, ta-

Plavžarji bodo pred praznikom zakurili prenovljen plavž 2 

ko da bi bil plavž št. 2 v ce
loti 34 dni izven obratovanja. 
Palvž št. 1 je bil lansko leto 
z nekoliko večjim obsegom 
del izven obratovanja 48 dni. 

Glede na kasnitev dobave 
ognjevzdržnega materiala za 
obzidavo notranjosti plavža 
in novih cevovodov vročega 
zraka, ki je bil naročen pri 
Vatrostalna Zenica, se je z 
remontom plavža št. 2 lahko 
pričelo šele 25. 10. 1971 ob ve
likem riziku za normalen po
tek remonta glede na neugod
ne vremenske pogoje bližajo
če se zime, saj bi bil zaklju
ček remontnih del s ponovno 
zakuritvijo plavža možen po 
terminskem planu šele 28. 11. 
1971. 

Ker se generalni remonti 
plavžev, ki se v naši železar
ni izvajajo na obeh plavžih 
vsako četrto leto neprekinje
nega obratovanja, običajno 
izkoristijo tudi za uvedbo 
raznih izboljšav, je tudi letoš
nji remont plavža št. 2 zaje
mal zamenjavo sledeče nje
gove opreme: 

1. Venčne cevi vročega zra
ka s šestimi priključki na pi-
halice za dovod zraka v plavž 
zaradi povečanja njenega 
svetlega premera od 600 na 
900 mm, kot ga že ima obsto
ječi dovodni cevovod vročega 
zraka od kavperjev, ker je 
dosedanji prehod enega cevo
voda v drugega zaradi različ
nih premerov zelo neugodno 
vplival na razdelitev zraka po 
pihalnicah, posebno pri viš
jih temperaturah zraka. Ob
zidava nove venčne cevi z 
materiali f. PLIBRICO Avstri
ja pa bo omogočala pretok 
vročega zraka tudi do tempe-
raure 1100° C. 

2. Šestih pihaličnih kolen 
in nastavkov s koleni in na
stavki prilagojenimi zaradi 
notranje izolacijske obloge 
f. PLIBRICO Avstrija za de
lo pri temperaturah zraka do 
1100° C in brez ročnih zasu-
nov, ki so se uporabljali v 
primeru posedanja vložka in 
ustavitve plavža, kar naj bi 
nadomestila posebna odzra-
čevalna loputa pred venčno 
cevjo. 

3. Dela dovodnega cevovo
da vročega zraka od kavper
jev zaradi vgraditve drsnika 
premera 1400 900 mm s kom-
penzatorjem in namestitve 
odzračevalne lopute za odvod 
vročega zraka v atmosfero, 
kot nadomestilo za demonti
rane ročne zasune pihaličnih 
kolen v primeru potrebe po 
posedanju vložka ah ustavit
ve plavža. 

Poleg navedenih del za iz
boljšanje tehnološkega vode
nja plavža pa so. bila za ta 
remont predvidena še slede
ča dela, kot posledica potre
be obnove zaradi dotrajano
sti ali obrabe: 

1. Obzidava plavža, t. j.: 

— talilnika s šestimi šobni
mi kapelami in izpustom za 
grodelj in žlindro 

— jaška z udarnim oklo-
pom 

— kupole jaška z delom 
obeh odvodnih cevovodov 
plavžnega plina 

2. Dodatna izolacija cevo
voda vročega zraka ob kav
perjih 3, 4, 5 s torkretiranjem 

3. Zamenjava: 
— izpustnih sveč obeh od

vodnih cevovodov plavžnega 
plina, kot tudi sveče velike 
prašne peči 

— drsnikov ob kavperjih 3, 
4, 5 za priključitev na cevo
vod vročega zraka 

Nadalj. na 20. str.) 

Izpust ne cevi obeh odvodnih dimnih plinov so hile dotrajano 
in jih je bilo potrebno zamenjati 
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(NadalJ. Iz 19. str.) 
4, Pregled in ureditev: 
— poševnega dvigala s 

stroj pico, mačkom in proti-
utežjo 

— zapornega mehanizma 
vsipne naprave jaška 

— vsipni voz 1 in 2 
— žerjava 6,5 Mp x 16 m nad 

livnim poljem 
— plašč jaška in talilnika 

plavža 
— hladilnega sistema tre

buha plavža 
— hladilnega sistema pla

šča jaška in talilnika plavža 
— hladilnega sistema teme

lja plavža 
— mašilnega stroja izpust-

ne odprtine grodlja 
— drsnika med obema pra

šnima vrečama 
— drsnikov dimnih kana

lov ob kavperjih 3, 4, 5 

Izvajanje vseh navedenih 
del je bilo v glavnem prepu
ščeno našim vzdrževalnim 
delavnicam, ki za taka re
montna dela razpolagajo z 
največ izkušenj, za vodenje 
posameznih del pa so bili do
ločeni: 
montažna dela: Pogačar Ka
rel, 
inštalaterska dela: Šolar 
Franc, 
ključavničarska dela: Roz
man Janez in inž. Faletič Ja
nez, 
kleparska dela: Travnik 
Franc, 
elektro dela: Nagode Karel 
in Seljak Vinko, 
merilna tehnika: Gašperin 
Marjan. 

Kot nadzorni organ za kva
litetno in pravočasno izvaja
nje predvsem ureditvenih del 
je bil določen Torkar Stane, 

Zidarji Vatrostalne zaključujejo obzidavo nove venčne cevi 
z zapiranjem vstopne odprtine 

— merilnih inštrumentov 
— strehe nad delovnim po-

destom plavža 
— podestov, stopnic in 

ograj na plavžu in okoli 
obeh prašnih vreč 

— betonksega delovnega 
podesta okoli plavža 

Zaradi vgraditve nove ven
čne cevi večjega premera pa 
je bilo potrebno predvideti 
še izdelavo in namestitev sle
deče povsem nove opreme 
za: 

— razvod hladilne vode 
hladilnikov in vetrnih šob 

— razvod mazuta in pare 
do pihalnih kolen vročega 
zraka 

— električno razsvetljavo 
delovnega podesta plavža 

^ Vgraditev drsnika v cevo
vod vročega zraka, kot tudi 
namestitev odzračevalne lo-
pute pa sta zahtevala name
stitev novega elektropnev-
matskega krmilnega sistema. 

dolgoletni asistent strojnega 
vzdrževanja na plavžu. 

Ker je bil obseg za ta re
mont predvidenih del preob
širen, so bili kot pomoč na
šim vzdrževalcem vključeni 
še sledeči zunanji izvajalci. 

— Metalna Maribor z mon
tažno skupino pod vodstvom 
inž. Kačarevic Svetislava 

— ELIM Jesenice z elektro-
montažno skupino pod vod
stvom Sedej Vinkota 

— PLESKAR Ptuj s ple
skarsko skupino pod vod
stvom Omerzu Ernesta 

— SGP SAVA Jesenice za 
manjša gradbena dela 

— Termika Ljubljana za 
izolacijo razvodov pare in 
mazuta 

Vsa zidarska dela, predvi
dena za generalni remont 
plavža št. 2 je prevzela Va-
trostalna Zenica — gradbišče 
Ješeince, za vodjo izvajanja 
del pa je bil določen njihov 
delovodja Peric Miljenko. 

Jeseniška plavža pod prvim zimskim plaščem 

Nadzor nad kvaliteto del pa 
sta opravljala kot predstavni
ka železarne Jesenice, refe
rent za industrijske peči pri 
TSV Rotar Vinko in Koželj 
Filip. 

Za nemoten potek vseh del 
na zaustavitvi, praznjenju in 
rušenju obzidave plavža, kot 
tudi kasnejše zakladanje 
plavža je bil določen obrato-
vodja plavža Globočnik 
Franc. 

Ker pa niti montažna dela, 
niti zidarska dela na plavžu 
ne morejo potekati brez šte
vilnih montažnih odrov in de
lovnih podestov, je bila ta 
skrb naložena izkušenemu 
delovodji tesarne Zupan An
tonu. 

Kot predstavnik SVD pa na 
tem remontu sodeluje Koren 
Anton. 

Remontna dela, ki so se z 
oziroma na možnost slabega 
vremena bližajoče se zime 
pričela z določenim strahom, 
kar se je med samim remon

tom pokazalo kot upraviče
no, potekajo vseskozi z manj
šimi odstopanji po začrtanem 
planu. Z raznimi kombinaci
jami in vsklajevanji poteka 
predvidenih del med samim 
remontom, so bile zaradi 
predčasne izpraznitve in po
rušitve obzidave notranjosti 
plavža in s- tem možnosti 
predčasnega pričetka, kot tu
di zaključka vseh zidarskih 
del, dane realne možnosti, da 
bo remont plavža št. Z s su
šenjem obzidave, zaklada-
rrjem in ponovno zakuritvij o 
zaključen najkasneje 26. 11. 
1971, t. j . 2 dni pred postav
ljenim rokom. 

Vsekakor gre za tak uspeh, 
zasluga delno plavžarjem, ki 
so praznjenje plavža izvedli 
zelo skrbno, saj jim je na 
dnu talilnika ostala za od
stranitev samo okoli 13.500 kg 
težka svinja in so svoje delo 
zaključili 3 dni pred rokom, 
kot tudi dobri organizaciji 
Vatrostalne Zenica pri obzi-

davi talilnika in jaška plav
ža ob izredno usklajenem so
delovanju z obema montažni
ma skupinama, predvsem pa 
z našimi tesarji pri posVv-
ljanju vseh neštetih odrov in 
podestov, ki so pri obzidavi 
notranjosti plavža nujno po
trebni. 

Izredna pohvala pa pripa
da poleg obeh montažnih 
skupin tudi vsem ostalim na
šim vzdrževalcem, predvsem 
pa instalaterjem, ki so zara
di predčasnega zaključka zi* 
darskih del omogočili pravo
časno vključitev hladilnega 
sistema plavža v proces su
šenja njegove obzidave, ko 
je temperatura vročega zra
ka za sušenje dosegla 400° C. 

V kolikor bo ponoven pri-
četek obratovanja plavža št. 
2 potekal uspešno, lahko ra
čunamo, da bo najkasneje 28. 
11. 1971 pritekel iz plavža pr
vi grodelj. 

Jože Jelovčan 
vodja remonta 

Vodilna skupina Vatrostalne, ki je na letošnjem remontu predčasno zaključila vsa zidarska 
dela (od leve: Baranovič, g. Ortner od f. Plibrico Avstrija, dipl. inž. Alibegovič, Markize« in 
vodja zidarskih del Peric) 
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Gripa ali influenca je že 
na pohodu po vzhodnih ev
ropskih deželah. Ni čudno, 
če obstaja pri nas preplah in 
postavljanje barikad v smi
slu preventivnega cepljenja 
ah tako imenovane aktivne 
imunizacije. 

Gripa pomeni za preproste 
ljudi grožnjo in strah, za ka

terega moremo najti opravi
čilo glede na pretekle posle
dice, ki jih gripa prinaša. 
Akutno masovno obolenje po
meni tudi smrt za posamez
ne individue. Iz ekonomskega 
vidika je masovna infekcija 
z virusi gripe ogromen bol
niški stalež, ki lahko osiro
maši fonde socialnega zava-

Sl. 2 Hyposprey Jet-Injektor 

rovanja, industrije in žep po
sameznikov. 

Povzročitelji gripe napadejo 
človeško telo v določenih ter
minih. Stalna oblika gripe 
poteka letno v ciklih, večje 
epidemije pa se pojavljajo 
na dva do tri leta, medtem 
ko nastopijo pandemije v in
tervalu vsakih 30 do 40 let. 

V obdobju 1918. do 1919. 
leta je imela pandemija gri
pe tragične posledice, saj je 
bilo v svetu 20 milijonov 
smrtnih primerov. 1957. do 
1958. leta je bilo samo v ZDA 
40.000 smrtnih primerov in 
čez milijon izgubljenih delov
nih dni. Celotna smrtnost v 
letu 1957 je znašala zaradi 
A2 virusa 150.000 ljudi. V Zve
zni republiki Nemčiji je vi
rus A 2 leta 1968 povzročil 300 
milijonov DM škode samo 
pri socialnem zavarovanju 
in 37.000 smrtnih primerov, 
več kot 1957. leta. 

Povzročitelj gripe je virus, 
za katerega ni specifičnega 
zdravila, ampak obstaja ak
tivna imunizacija s cepivom. 
Pri normalnih pogojih je vi
rus gripe submikroskopsko 
maihen, ki ga je moč opazo
vati le z elektronskim mikro
skopom. Najbolj nevaren vi
rus , gripe A 2 je sestavljen iz 
dveh delov t. j . jedra in ovoj-

SI. 1 virus gripe A, 

Elekrtična peč po letošnjem generalnem remontu 

niče. Bolj natanko je jedro 
sestavljeno iz fine nitke, ki 
je zavita v spiralo, kot ce
lota pa v obliki klobčiča. 
Klobčič je obdan s povrh
njico, ki ima številne bodi
časte konice kot je to raz
vidno iz fotografije. 

Virus A2 je okrogle oblike 
in meri 0.08 do 0.12 mikro
nov v širino. Viruse gripe 
delimo v tri skupine t. j . se-
rotip A, B in C. Serotipa A 
in B sta glavna povzročitelja 
gripe, medtem ko je serotip 
B le priložnostna vrsta. Vi
rusi gripe se med seboj raz
likujejo v beljakovinski 
zgradbi. Največjo smrtnost 
prinaša pod-tip A 2 , k i ima 
izredno sposobnost vdora v 
živo celico, k i jo spremeni v 
•mrtvino. 

GripD ugotavljamo kot in
fekcijsko bolezen šele takrat, 
'ko z dela izostane največ de
lavcev. Po znakih obolevno
sti šele -spoznamo bolezen. 
.Znaki se kažejo v nasled
njem zaporedju: 

kašelj ' '^0% 
zamašen nos 82% 
glavobol 72% 
občutek slabosti 66 % 
boleče mišice 62% 
vnetje grla 62% 

Poleg teh znakov so še dva 
do pet dni trajajoče tempe 
rature, k i vnašajo 38 do 
39° C. V mnogih primerih 
pride do-hripavosti, mokrega 
kašlja in bolečin v trebuhu. 

Inkubacija traja 18 do 36 
ur po okužbi z virusom. Mo
žna pa je tudi daljša inkuba
cija. 

Posebno dovzetni za gripo 
so ljudje, ki so slabo hra
njeni, utrujeni, slabotni ali 
pa so predčasno preboleli 
kakšno hujše obolenje. 

Če hočemo imeti čim nižji 
bolniški stalež pri naslute-
nem pohodu gripe, moramo 
pričeti vakcinacijo z vso na
glico. Namen vakcinacije je 
v tem, da preprečimo ponov

no odpornost virusa. Naj
večja težava pri vakcinaciii 
pa je v tem, ker nikdar ne 
vemo, kakšne vrste virusi 
bodo povzročitelji gripe. Če 
bi cepili proti A, gripo pa 
bi povzročil B, je naša pre
ventiva brez pomena in ne
učinkovita. Cepljenje z živo 
vakcino t. j . v nos, je le malo 
uspešno — okrog 35 %. z 
mrtvo pa je izredno uspešno 
— okrog 80%. 

Z mrtvo vakcino lahko ce
pimo na dva načina t. j . z 
injekcijo v podkožje ah v 
kožo pod visokim pritiskom 
-s posebno -vakcinacijsko pi
štolo — Hvposprev Jet-In
jektor. Nekatere novejše 
pištole imajo posebne šobe 
še za -vakcinacijo v mišico 
in podkožje. Vakcinacija >je 
neboleča, ker je vakcina vne
sena "v 'organizem pod priti
skom -850 atmrv?fir. Dobro 
uvežban zdravnik '^hko v eni 
uri cepi okros 600 ljudi, v 
primerjavi z iglo pa izredno 
malo ;in še "to s številnim 
personalom. 

<Gepljenje proti gripi pa je 
potrebno gledati tudi skozi 
prizmo visokega rizika. V i 
sok rizik se smatra pri ce
pljenih osebah, starejših od 
45 let, manjši pa pod 45 let. 
Izredno dobre uspehe pa do
sežemo pri 15 do 20 let sta
rosti. To se pravi: čim mlaj
ši so delavci, tem več anti-
teles proti virusu gripe pose
dujejo. V primerih ponovnih 
valov gripe, se zmanjšajo 
antitelesa, to pa pomeni 
maniša obramba in možnost 
infekcije. 

Prepričan sem, da je naša 
preventiva s predhodnim da
janjem C vitamina in Bimo-
lina upravičena glede na to, 
da -so tudi banalni infekti 
respiratornega sistema pod
laga za lažjo infekcijo z vi
rusi gripe. Omenjena zdra
vila pa banalne prehladne 
infekte preprečujeta in po-
snešuiera odpornost telesa, 
kar je izrednega pomena v 
času gripoznih obolenj. 

Dr. Aleksander Rjazancev 
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Stališča in predlogi za boljše 
usposabljanje žerjavovodij 

Grodelj za Siemens-Martinovo peč 

Krožne škarje za rezanje hladno valjane pločevine v hladni valjarni 

V Železarni je približno 350 žerjavovodij in nad 200 žerjavov. 
To je tudi najbolj obsežna transportna veja v podjetju, ki 
služi obratnemu transportu. Pri tolikšnem številu žerjavov, 
je veliko dela tudi pri njihovem vzdrževanju. Redna popravila 
so obvezna, za izredna pa je najbolje, da jih sploh ni ali pa 
čim manj. V kakšnem stanju so žerjavi pa je največ odvisno 
od žerjavovodij, razumljivo, če se v predpisanih rokih oprav
ljajo vsa redna popravila. 

Normalizirna peč v valjarni na Javor ni ku 

Da bi bilo v Železarni čim 
manj nepotrebnih stroškov z 
žerjavi, je potrebno, da ima
mo čim boljše žerjavovodje. 
S tem namenom je bil pred 
kratkim sklican posvet, na 
katerem so se predstavniki 
kadrovskega sektorja, Žele
zarskega izobraževalnega cen
tra, predavatelji v žerjavo-
vodskem tečaju in predstav
niki vzdrževanja v Železarni 
dogovarjali kako bi čim bo
lje vzgajali žerjavovodje v 
bodoče. V razgovoru je bilo 
ugotovljeno, da žerjavovodje 
niso taki kot nekoč. Premalo 
imajo razvit pravilen odnos 
do varnega dela, do odgovor
nega ravnanja s strojem, pre
malo pa so tudi strokovno 
usposobljeni za pravilno ne
govanje žerjava. Nekateri za 
ta poklic tudi niso dovolj 
zainteresirani in želijo spre
membo delovnega mesta. 

V nadaljevanju razgovora 
je bilo ugotovljeno, da žerja
vovodje predstavljajo 7 % 
vseh zaposlenih v Železarni 
in da je utrjeno, da je žerja-
vovodja poklic. Žerjavi so 
kot transportna sredstva 
vključeni v tehnološki proces 
proizvodnje, samo za občas
na prenašanja ali pa so v 
glavni liniji tehnološkega pro
cesa kot ključni stroj. Glede 
na funkcijsko pomembnost 
in zahtevanost žerjava so za 
delovna mesta žerjavovodij 
določeni plačilni razredi od 
4. do 8. kategorije. Ta kate
gorizacija pa kaže, da za ta 
poklic potrebujemo PK, KV 
in VK žerjavovodje. 

Dosedanii način vzgoje, ki 
je uveljavljen že več let v po
sebnih tečajih zajema 150 ur, 
predavanj in teorije in 20 ur 
prakse. Na osnovi vsega na
vedenega so navzoči sprejeli 
ustrezna stališča in pripravili 
predloge. Predvsem pa so 
poudarili, da je potrebno 
profil delovnega mesta žerja
vovodje natančne'e opredeliti 
in ga rangirati glede na zah
tevnost dela v kategorijo pol-
kvalificiranih, kvalificiranih 
in visokokvalificiranih delav
cev. Za pravilno zasedbo in 
stimulativno uvrstitev je po
trebno kategorizirati vse žer
jave v Železarni. Dokončne 
zahteve za strokovno in prak
tično znanje za žerjavovodje 
začetnike ter žerjavovodje na 
odgovornejših delovnih me
stih lahko izhajajo samo iz 
predhodnih ugotovitev. 

V pogledu izbora kadra za 
žerjavovodje so menili, da 
kandidat za tečaj ne sme biti 
mlajši od 18 let in mora ime
ti najmanj 6 razredov osnov
ne šole, poleg tega pa mora 
izpolnjevati tudi druge že 
ustaljene psihofizične zahte
ve. Vsak kandidat bo moral 
pred strokovno komisijo 
uspešno opraviti preizkus teo
retičnega in praktičnega zna
nja za vožnjo in upravljanje 
žerjava. Za uspešno opravlja
nje žerjavovodskega dela v 
obratih oziroma na določe
nem mestu, bi moral biti 

kandidat v tem obratu pred
hodno zaposlen vsaj leto dni 
na kateremkoli drugem de
lovnem mestu. Za žerjavovod
je z visoko kvalifikacijo pa 
naj bi bila osnovna zahteva, 
da imajo poklicno šolo za 
elektrikarja ali ključavničar
ja. Kand'dati s tako predizo-
brazbo in izpolnjevanjem tudi 
drugih pogojev naj bi iz teo
rije opravili tečaj samo z za
ključnim izpitom iz varnosti 
pri delu in organizacije dela 
poleg prakse in praktičnega 
izpita. 

Izbor kadra za žerjavovod
je bi moral biti v bodoče 
posebno odvisen od nadreje
nih v obratih, ki bodo v tečaj 
poslali res samo najboljše 
delavce. Tudi program tečaja 
bo potrebno popraviti tako, 
da se bodo iz učne snovi čr
tala poglavja, ki se ponavlja
jo pri več predmetih. Teore
tični del naj bi kot doslej 
obsegal 150 ur. Zaradi inten
zivnosti pa bo potrebna uved
ba kabinetnega pouka za 
strojne elemente in elektriko. 
Priporočljivo bi bilo v tečaj 
uvesti tudi filme, ki bi prika
zovali transportno delo z žer
javi. 

Praktični del tečaja naj bi 
obsegal 32 delovnih ur. Oprav
ljen naj bi bil individualno 
in sicer osem ur na poučeva
nju in vožnji na šolskem žer
javu, 16 ur na vožnji z in
štruktorjem in osem ur pri 
delu z žerjavo.odjem. Ko bo 
kandidat uspešno opravil teo
retični del izpita in 32 ur 
prakse po posebnem progra
mu, bo šele lahko opravljal 
zaključni izpit pred strokov
no komisijo. Zaključni izpit 
naj bi opravljal v obratu, v 
katerem bo zaposlen. Na po
svetu je bilo tudi predlagano, 
da naj bi bil tečaj intenziv
nejši in sicer tako, da bi kan
didati štiri ure dnevno delali, 
štiri ure pa bi bili na tečaju. 
Za praktični del naj bi se 
kandidatom odobrilo štiri dni 
študijskega dopusta. 

Za predlagani način dela, 
bo potrebno vzgojiti več in
štruktorjev iz vrst vzdrževal
cev, predvsem pa iz vrst naj
boljših žerjavovodij. Uvaja
nje na delovno mesto mora 
biti kontrolirano. Uvesti bo 
potrebno žerjavovodske knjiž
nice in žerjavovodje rangirati 
po usposobljenosti in oprav
ljenih izpitih v skupine A, B 
in C, kar bi se ujemalo tudi 
s prekvalifikacijami PK, KV 
in VK delavca. Za praktično 
šolanje se mora izbrati ustre
zen žerjav ob mehanični de
lavnici, ki ga bo treba teh
nično opremiti. 

Na posvetu so menili, da 
bi s takim usposabljanjem 
dali pravo vrednost žerjavo-
vodskemu delu in rehabiliti« 
rali žerjavovodsko delo. Na 
ta način bi lahko pridobili 
tudi boljše kadre in zagoto
vili varen ter učinkovit trans
port in dela z žerjavi. 

B. 
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Tovarniški 
sindikat 
o družbenem 
izobraževa-
nju in 
kulturni 
akciji 

V petek, 19. novembra je predsednik komisije za kulturo in 
izobraževanje pri osnovni organizaciji sindikata Železarne 
dipl. inž. Sašo Kavčič sklical vse referente za kulturo in izo
braževanje pri sindikalnih odborih v obratih železarne. Za 
dnevni red je predlagal razgovor o družbenem dogovoru o 
družbenem izobraževanju in družbeni dogovor o kulturni 
akciji na Slovenskem, nadalje razgovor o vlogi referentov za 
kulturo in izobraževanje ter razpravo o delovanju tehničnega 
muzeja Železarne. Čeprav se seje ni udeležila niti polovica 
vseh referentov pa vendar lahko ocenimo sejo kot zelo uspeš
no, saj so referenti prvič po dolgih letih razpravljali o njiho
vih nalogah v sindikalnih odborih. 

Uvodne misli o obeh dogo
vorih je podal član komisije 
in predsednik občinske kon
ference Zveze kulturnopro-
svetnih organizacij Joža Vari. 
Poudaril je, da vedno hitrej
ši razvoj in v tem vseh zna
nosti, tehnike, proizvajalnih 
sredstev in seveda tudi spre
memb samega značaja dela 
na eni strani, na drugi pa 
kakovostni napredek na pod
ročju samoupravljanja zahte
vajo trajna in kontinuirana 
prizadevanja na področju 
družb, izobraževanja. Družbe
no izobraževanje, kakor je 
citirano v dogovoru, ». . . mo
ra vsebovati vsa tista znanja, 
ki so potrebna, da se bodo 
delovni ljudje lahko čim po
polneje uveljavili kot družbe
no samoupravni subjekti«. 
Skokovit razvoj, je dejal in 
dejstvo, da delovni človek 
kot samoupravljalec odloča 
o rezultatih dela in s tem 
med drugim tudi o svojem 
osebnem standardu, prostem 

času itd. oziroma da povsem 
sam odloča v celoti o svoji 
usodi, zahtevajo predvsem 
več znanja in trajnega izpo
polnjevanja že pridobljenega 
znanja. To pa je tudi naj
učinkovitejše sredstvo pri ob
likovanju aktivne socialistič
ne osebnosti. 

V nadaljevanju je govoril 
še o družbenem dogovoru o 
kulturni akciji, ki je tudi tes
no povezana s prvo ter dejal, 
da je kulturno »vprašanje te
meljno za razvoj samouprav
nega socializma/Predvsem bi_ 
v akcijskem programu, ki ga 
bo v obeh primerih sindikal
na organizacija Železarne mo
rala izdelati, morali zasledo
vati cilj, da bo kultura do
stopna vsem delovnim lju
dem in da delovne ljudi na
črtno navajamo na kulturne 
dobrine. Ob teh uvodnih mi
slih, je govornik navajal vrsto 
konkretnih primerov, nalog 
iri oblik, kje in kako bi s 
temi dejavnostmi v Železarni 

lahko začeli ter ob tem po
udaril vlogo in naloge refe
rentov za kulturo in izobraže
vanje pri sindikalnih odbo
rih. 

V razpravi, ki je sledila, je 
bilo izrečenih precej dodat
nih pobud, predvsem pa so 
referenti poudarjali, da je bil 
ta sestanek prvi na katerem 
so dobili neke osnove za nji
hovo delovanje. Seveda čez 
noč ni mogoče pričakovati 
večjih rezultatov, vendar pa 
je" to začetek bolj organizira
nega in načrtnega delovanja 
na tem področju. V razpravi 
je bila iznešena in tudi od 
vseh navzočih podprta zahte
va, da bi v Železarni pri 
ustrezni strokovni službi mo
rali imeti samostojnega refe
renta oziroma delayca za pro
gramiranje in - oblikovanje 
kulturno prosvetne in:.»druž
beno izobraževalnedejavnosti 
v podjetju. '"<. 

Predsednik Sašo Kavčič je 
ob koncu razprave, v katero 
so vključili tudi vprašanje 
tehničnega muzeja, povzel ne
kaj misli za postopno, vendar 
pa načrtno delovanje na teh 
področjih. V programu, ki ga 
bo izdelala komisija in' pred
ložila v razpravo sindikalnim 
odborom in kasneje v potr
ditev tovarniškemu odboru 
sindikata, bi morali pred
vsem upoštevati: .*"./ 

—: pri družbenem izobraže
vanju organizacijo raznih- se- . 
minarjev in tečajev ter no
vim delavcem pri sprejemu 
dodati nekaj vednosti in 
znanj iz tega področja za nji
hovo hitrejše vraščanje v 
družbeno okolje in v delovni 
kolektiv; 

— sindikalni odbori bi mo
rali razmišljati in uvajati raz
ne oblike kolektivnih obiskov 
kulturnih prireditev in kul
turnih ustanov ter se bolj 
prizadevati za vključevanje 
delavcev v razne kulturne de
javnosti (pevske zbore, gleda
liške skupine, instrumentalne 
ansamble itd.); 

— sindikalne izlete pro
gramsko bolj pripraviti in v 
izlete vključevati tudi obiske 
razhčnih naravnih in kultur-
no-zgodovinskih zanimivosti; 

— bolj zavzeto in načrtno 
delati za večjo kulturo delov
nega mesta oziroma delovne
ga okolja; 

—sindikalni odbori naj bo
do pobudniki in organizatorji 
kolektivnih obiskov tehnične
ga muzeja Železarne z oddel
kom delavskega gibanja in 
NOB, ker velika večina čla
nov delovnega kolektiva ne 
pozna zgodovinskega razvoja 
železarstva, ki se je razvijalo 
ob pomembni vlogi delavske
ga razreda; 

— bolj načrtno delo na tem 
področju pa seveda zahteva, 
da se pri ustrezni službi od
pre delovno mesto progra
merja in oblikovalca kultur
ne politike v Železarni. 

Ob tem prvem razgovoru o 
uvodoma omenjenih vpraša
njih je potrebno podčrtati, 
da je tovarniški sindikat prvi 
v občini, ki je pričel s tovrst
nimi razpravami, ki bodo v 
nadaljevanju v razgovor o 
konkretnem programu vklju
čile tudi vse sindikalne odbo
re v obratih in tovarniški 
odbor osnovne organizacije 
sindikata Železarne. 

Segreti ingot na valjčnicah v bluming valjarni 

Ingot na transportnem vozičku pripravljen za valjanje 



Zveza komunistov se mora 
bolj nasloniti na delavski razred 

(Nadalj. z 8. str.) 
Nekateri starejši industrij

ski centri, ki so bili že od 
nekdaj izvor družbene aku
mulacije, danes v svojem raz
voju zaostajajo. Če bi šlo za 
ekonomsko nerentabilnost in 
neperspektivnost, bi morali 
s pomočjo širše družbe omo
gočiti preusmeritev. Vendar 
to ni res. Kako potrebna nam 
je industrija jekla nam kaže 
podatek, da smo samo v treh 
četrtletjih letošnjega leta uvo
zili 836.000 ton jeklenih iz
delkov v vrednosti 240 mili
jard starih dinarjev in jih v 
celoti plačali z devizami, kar 
visoko presega toliko opeva
ni devizni učinek nekaterih 
investicij v zadnjih letih. Že
lezarsko dejavnost pa so v 
tem času pretresale stalne 
krize, izzvane z neustrezno 
družbeno 'gospodarsko politi
ko, ki je imela za posledico 
stagnacijo na vseh področjih. 

V umetno izzvanih razme
rah se je naš dohodek prelil 
v druge panoge. Mi pa smo 
sanirali tovarno na račun de
lavcev, omejili smo osebne 
dohodke, štiri leta popolno
ma ustavili gradnjo stano
vanj, čeprav bi jih pri 6000 
članskem kolektivu že jutri 
nujno rabili čez 500. V istem 
času pa je nekaj sto ljudi, 
ki so trgovali z našimi proiz
vodi in manipulirali z druž
benim kapitalom »ustvarilo« 
desetine milijard akumulaci
je in jo danes predstavljajo 
kot rezultat svojega dela. Mi 
sicer v tovarni razvijamo in 
utrjujemo sistem samouprav
ljanja, toda za naslednji ko
rak je nujno okrepiti mate
rialno bazo in na tej podlagi 
graditi interes delavca za do
seganje optimalnih delovnih 
rezultatov. Potreben nam je 
skupno dogovorjen koncept 
pa tudi čisti materialni od
nosi ter odgovorno družbeno 
reguliranje pogojev dela, kar 
je še posebej pomembno za 
tisto proizvodnjo, ki po svo
j i naravi terja dolgoročne na
ložbe. 

Od delavca, ki v delovni 
organizaciji nima urejenih 
osnovnih življenjskih pogo
jev, ni pričakovati, da se bo 
aktivno in s polno odgovor
nostjo vključil v samouprav
ljanje. Točna je ugotovitev v 
gradivu za konferenco, da 
del delavstva živi in misli kot 
mezdni delavci, toda tudi po
litična akcija za njihovo osve-
ščanje, brez istočasnega ure
janje njihovega socialnega 
položaja in krepitve material
ne podlage samoupravljanja, 
je udarjanje v prazno. Če bo 
Zveza komunistov pristala na 
to, da podpira načelne rešit
ve brez konkretnih ukrepov, 

^ ki bodo to materialno in nor
mativno omogočili, si bo s 
tem izpodrezala zadnje ko
renine zaupanja delavskih 
množic. Zato podpiram vse 
tiste dopolnitve sklepov, ki 
s predlogi konkretnih ukre

pov omogočajo take spre
membe. 

Drugo, o čemer bi rad spre 
govoril, je način zbiranja 
sredstev za naše skupne po
trebe. V razmerah, ko je za
radi številnih preteklih in se
danjih nesmotrnosti sistema 
in deformiranih tržnih odno
sov, akumulacija neskladna z 
resnično produktivnostjo in 
resnično ekonomičnostjo po
slovanja, se te izredno visoke 
obremenitve od družbenih 
služb do pomoči nerazvitim, 
obešajo predvsem na proiz
vodnjo, ki svoj dinar ustvar
ja v najtežjih pogojih. Mi
slim, da moramo podpreti 
vse tiste predloge, ki se za
vzemajo za temeljite spre
membe sistema prispevkov 
in obdavčenja, da bi se vsaj 
nekoliko približali ustavnemu 
načelu, naj bi za skupne po
trebe prispevali po svojih 
možnostih. 

Spregovoril bi tudi o od
nosih med delavci in Zvezo 
komunistov. Niti po zastopa
nosti delavcev v njej, niti po 
politiki, ki jo vodi, niti po 
odnosu, ki ga poprečni dela
vec ima do nje, to ni več 
delavska partija. Težko je to 
izreči, toda tako je —še slab
še bi bilo, če bi se slepili. 
Nisem dovolj pameten, da bi 
z učenimi besedami analizi
ral vzroke, mislim pa, da je 
nekaj vredno tudi če povem, 
kaj sam in meni enaki obču
timo. 

Sam mislim, da je glavni 
vzrok v tem, da delavec ob
čuti slabe rezultate neke por 
litike in po vseh značilnostih 

sodi, da je za oblikovanje in 
izvajanje take politike odgo
vorna partija, tako kot orga
nizacija pa tudi kot tisti po
samezniki, ki s svojim oseb
nim vplivom usmerjajo ali 
pa ne usmerjajo družbena in 
gospodarska gibanja. Ponu
janje samoupravljanja z zve
zanimi rokami ne bo »ve
čalo našega ugleda. Reši ga 
lahko le v temelju drugačen 
odnos do dela in proizvod
nje, ki bo vrednotil dinar kot 
izraz dela, ne pa dinar sam 
po sebi, ne glede na to, v 
kakšnih okoliščinah in za 
kakšno ceno je bil pridob
ljen. 

Pred delavci pa tudi pved 
svetovnim delavskim razre
dom smo prevzeli veliko od
govornost za uspeh ali ne
uspeh samoupravnega socia
lizma. Ali smo sposobni, da 
na nedemokratičen način 
spremenimo stanje? 

Mislim, da je to še mogoče, 
vendar le, če bo politiko na
še organizacije uravnaval res
nični, ne pa od drugih izmiš
ljeni interes delovnih mno
žic. Če ne bo odgovornost ve
ljala le za nižje sloje fizičnih 
delavcev in če bo življenjski 
položaj delavca odražal de
janski delovni prispevek. Če 
bomo uspeli ločiti delo in 
poslovnost od špekulacij, mo
nopolov, vsiljene birokracije 
in poigravanja z oblastjo v 
taki ali drugačni obliki, po
tem bo ta konferenca pome
nila korak Zveze komunistov 
bližje k delavcu. 

Perspektiva! 

Načrti za ureditev delovnih 
prostorov... 

(Nadalj. s 5. str.) 
V tretji fazi predvidevamo 

ureditev delavnice za izdela
vo votlic in garderobnih pro
storov za delavce v votličarni 
in adjustaži žičarne v prosto
rih bivše delavnice in skladi-

Zidsji jjffsiiel.tk i -ml ubieilvijo sive livarne v lanskem letu 

šča VEN. Istočasno se pred
videva še predelava sanitarij 

v pocinkovalnici, ki so prav 
tako že neprimerne in več
krat tudi neuporabne. 

V četrti fazi pa je predvi
dena ureditev zračenja in 
ogrevanja prostorov žičarne 
ter pocinkovalnice, za kar so 
že tudi izdelani okvirni pro
jekti. V lužilnici bo urejpno 
odsesavanje par in kislinskih 
hlapov, tako da bodo ekolo
ški pogoji dela normalni. V 
ta namen je bila zaključena 
pogodba z inozemsko firmo, 
ki je specializirana za reše
vanje problemov ventilacije 
zaprtih prostorov. 

Vozniki viličarjev in meha
niki so praktično brez garaže 
in primerne delavnice, zato 
so že v izdelavi načrti za 
novo garažo in delavnico, kar 
bi zagotavljalo boljše delov
ne pogoje in vzdrževanje 
transportnih sredstev. 

Iz opisanega sledi, da so 
načrti obsežni, vendar je nji
hova realizacija nujna, saj 
vsi predstavljajo rešitve, ki 
bi že davno morale biti re
alizirane, da bi lahko govo
rili o normalnih delovnih po
gojih. Ureditev sanitarij, iz
hoda iz garderobnih prosto
rov in delovodskih pisarn, je 
samo majhen del programa 
za izboljšanje delovnih pogo
jev. Želja vseh zaposlenih 
v hladni valjarni in žicami 
je, da ne bi predolgo ostalo 
samo pri tem, temveč da bi 
čez leto dni že sestavljali 
program za nadaljnje izbolj
šave in ureditve. 

— el 
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Kruh — d r a ž j i 
Na zadnji seji Skupščine občine Jesenice so po poteku man
data imenovali nove svete, katerih prve seje so v teh dneh. 
Tako je bila v sredo seja Sveta za gospodarstvo, na kateri 
so zaradi polovice novih članov najprej potrdili poslovnik 
o delu sveta ob predsedniku dipl. oec. Milanu Hrastu, ki ga 
je imenovala že skupščina pa so za podpredsednika izvolili 
Boga Frištika. 

Dalj časa je potekala raz
prava o zahtevku živilskega 
kombinata »Žito« za višje 
prodajne cene kruhu. Tako 
kot se spreminjajo (beri po
večujejo) cene vseh drugih 
za življenje potrebnih in ne
potrebnih artiklov, tako mo
rajo po besedah predstavni
ka kombinata zaradi višjih 
cen električne energije, zaradi 
večjih stroškov transporta, 
zaradi višjih cen drugih sto
ritev in pa seveda tudi glede 
na odkupne cene žita, zvišati 
cene kruhu. Septembra letos 
so vsi proizvajalci kruha pri 
Gospodarski zbornici podpi
sali sporazum o naslednjih 
cenah: za kilogram črnega 
kruha 2,20 din, za polbeli 
kruh 2,60 din in za beh kruh 
3,00 din. Take cene bodo v 
bodoče večinoma tudi velja
le. Občinske skupščine s svo
jimi organi ali pa sveti lah
ko vplivajo na cene črnega 
kruha, medtem ko so cene 
ostalih kruhov proste. Člani 
sveta so se zato odločili, da 
naj bi kilogram črnega kruha 
veljal v naši občini (po neka
terih informacijah tudi v ra
dovljiški občini) po bližnji 
podražitvi, 2,10 din polkilo-
gramska štruca pa 1,10 din. 
Izmed številnih pripomb, ki 
šo jih imeli navzoči na seji, 
lahko zapišemo, da imajo tu
di pekarska podjetja proble
me s pomanjkanjem kadrov, 
da bi z eventuelno embalažo 
morali še podražiti ceno kru
hu, da obrat v Lescah lahko 
zagotovi vse potrebne količi
ne in vrste kruha, ki jih za
hteva trgovina, in končno, da 
določene cene verjetno ne 
bodo dolgo veljale. 

Člani sveta so v nadaljeva
nju seje tudi sklenili, da naj 
bi uvedli postopek za redno 
likvidacijo Obrtnega podjet
ja za vzdrževanje hiš, ste
klarstvo in komunalno dejav
nost, ker sicer izkazujejo 
malenkostno izgubo, večji 
problem pa je v tem, da ni
majo potrebnih kadrov. Svet 
krajevne skupnosti Podme-
žaklja, ki tudi predlaga likvi
dacijo, navaja, da je bilo 
podjetje ustanovljeno po li
kvidaciji servisne dejavnosti 
pri KS z namenom, da 
opravlja popravila hiš in sta
novanj v družbenem in pri
vatnem sektorju. Z ustano
vitvijo Stanovanjskega pod
jetja, ki opravlja tovrstno 
dejavnost pa je odpadel glav
ni razlog za nadaljnje poslo
vanje. Naj še omenimo, da 
v prostorih na Mencingerje
vi 1, ki jih je zasedalo ome
njeno podjetje namerava tr
govsko podjetje Delikatesa 
povečati svojo prodajalno. 

Ob zaključku seje so člani 
sveta poslušali še kratko in
formaciji* iKjSiOViičrfi uspe
hu delovnih organizacij obči
ne v letošnjem devetmeseč-

omenimo, da je gospodarstvo 
družbenega sektorja preseglo 
lanskoletno proizvodnjo v 
istem obdobju lani za 25,8 %, 
kar pomeni da so letošnji 
plan dosegli že z 84,7 %. 
Med delovnimi organizacija
mi ni organizacije, katere de

javnost bi bila problematič
na, čeprav imajo nekatere 
nekaj težav. Vsekakor lahko 
upamo, da bodo delovne or
ganizacije tudi ob koncu leta 
uspele preseči postavljeni 
plan. Pa vseeno velja zapisa
ti mnenje predsednika skup
ščine občine Franca Žvana, ki 
je ob tem dejal, da moramo 
že sedaj misliti kako bomo 
predvideni nov ciklus težav 
uspešnejše prebrodili, sicer 
bodo drugo leto in v nasled
njih letih rezultati vsekakor 
slabši. 

Simpozij društva za uporabo 
tekočih goriv in maziv 

Prejšnji teden je bil na 
Bledu tridnevni strokovni 
simpozij jugoslovanskega 
društva za uporabo tekočih 
goriv in maziv. 

Ker je Železarna postala 
zadnjih 10 let največji potroš
nik težkih kurilnih olj in ma
ziv v slovenski industriji in 
ker je Bled blizu, smo se sim
pozija udeležili predstavniki 
Železarne. . , .... v . 
- Najbolje je', da tistim, k i 
jih zanimajo simpoziji, tega 
predstavim v telegrafskem 
slogu. 

Okrog 300 udeležencev iz 
vse Jugoslavije. Za vsakega 
je družba oz. podjetje prispe
valo vsaj 100.00 S din ali 
skupno prek 30 milijonov sta
rih din. 
• — Naše mogočne petrolej-
ske družbe so dvakrat prire
dile cocteil party, kjer si do
bil kozarec konjaka in rekla
mo za- paket oljnih aditivov. 

— Mnogi udeleženci so se 
v popoldanskem programu 
verjetno posvetili svojim ko
legicam in ostali po hotel
skih sobah. Dvorana simpozi
ja je bila namreč močno 
prazna. 

—; Od 27 predavanj jih je 
bilo 25 v srbohrvatskem jezi
ku, eno v angleškem in eno 
v nemškem jeziku. • 

— Tudi en slovenski stro
kovnjak se je potrudil v sr
bohrvatskem jeziku z ljub
ljanskim akcentom razložiti 
svoje poglede na onesnaženje 
zračne atmosfere. Prisrčno 
je bil sprejet njegov predlog, 
da se odpovemo Ottovemu 
bencinskemu motorju in vsi 
preidemo na DIESEL. Pred
lagam, da izberemo Mercedes 
220 D. 

— Nemškega referenta so 
vprašali, zakaj nastopa z re
feratom, ki je 10 let star in 
če bi razložil kaj je na absci
si in kaj na ordinati in zakaj 
je po 50 minutah njegova kri
vulja padla kot letalo v brez-
zračnem prostoru. 

— Naslednji strokovnjak 
je nastopil kot zaščitnik in 
dejal, da o tem že vrabci čiv
kajo in da so vprašanja tri
vialna. Ker ima beseda več 
pomenov, je nismo vzeli ta
ko prostaško, kot se lahko 
razume. 
' — Prof. Struna, ki je ta 
dan vodil diskusijo, je dejal, 
da se vsemu temu pravi po 

— Avditorij je zaploskal, 
pa sem mislil, da govorniki 
tega dne prof. Struno niso 
razumeli. 

— Sploh je bil prof. Struna 
na pikro struno uglašen in je 
ta dan nekaj doktorjev opo
zoril na lepo obnašanje. 

— Zadnji dan so bile naše 
vrste povsem razredčene, mi 
pa smo vztrajali do konca — 
treba je pač opravičiti dnev
nico. 

— ŽIVELI SIMPOZIJI! 
N. M. 

Hvala za darovano kri 
Ob zelo uspeli letošnji krvodajalski akciji, se prisrčno 

zahvaljujemo vsem številnim prostovoljnim krvodajal
cem za dragoceno kri, nenadomestljivega zdravila. 
Hvala za plemenito, humano dejanje. -

Toplo zahvalo izrekamo tudi vodstvu, samouprav
nim organom, socialno zdravstveni službi, delovodjem, 
obratovodstvom m sindikalni organizaciji Železarne, 
vodstvom, samoupravnim organom in sindikalnim or
ganizacijam v vseh ostalih delovnih skupnostih, go;^n-
kam šole za zdravstvene delavce na Jesenicah in vsem 
ki ste kakorkoli pomagali, da je letošnja krvodajalska 
akcija v občini lepo uspela. • • 

Občinski odbor Rdečega križa 
Jesenice 

Za praznik republike 
Občinske družbeno politične organizacije vas vabijo 

v okviru praznovanja dneva republike na naslednje 
prireditve: 

V petek, 26. novembra ob 18. uri v gledališče Tone 
Čufar na 

SLAVNOSTNO AKADEMIJO 
na kateri bodo nastopili recitatorji Odra mladih in 

harmonikarski zbor Glasbene šole iz Radovljice. 
Ob 19.30 uri v dvorano TVD Partizan Jesenice na 

PRAZNIČNI PLES OB DNEVU REPUBLIKE 
ob zvokih instrumentalnega ansambla Bojana Svet

lina in pod vodstvom plesnega učitelja Srečka Arčona. 
Na večeru bodo svoje mojstrovine pokazali tudi trije 
plesni pari športnih plesov iz Ljubljane. 

V soboto, 27. novembra ob 18. uri v malo dvorano 
Delavskega doma na Jesenicah na 

OTVORITEV KOLEKTIVNE SLIKARSKE RASTA-
V E članov likovne sekcije DOLIK pri DPD Svobda Tone 
Čufar Jesenice. 

Seja izvršnega odbora občinske 
konference SZDL 

V torek, 23. novembra je 
bila prva, konstituantna seja 
izvršnega odbora občinske 
konferenca SZDL Jesenice. 
Na konstituantni seji konfe
rence izvoljen predsednik 
Berti Brun, je na kratko ob
novil osnovno usmeritev de
lovanja SZDL, ki je bila na
kazana na tej seji. V razpra
vi so člani IO te osnove raz
širili še na nekatera področja 
in naloge. Imenovali so pet
člansko komisijo, ki bo do 
prihodnje razširjene seje iz
vršnega odbora pripravila 
predlog programskih zaključ
kov povzetih iz konstituant-
rie seje. Dokončno bo ta 

predlog potrdila v decembru 
delovna seja občinske konfe
rence SZDL. 

Na seji so soglasno izvolili 
za podpredsednika občinske 
konference SZDL Zdravka 
Pogačnika. O drugem pod
predsedniku pa bodo odloča
li , ko bo dokončno rešena za
sedba mesta predsednika, ker 
je to mesto dosedanji pred
sednik prevzel samo do prve 
delovne seje konference. 

Govorili so tudi o pripravi 
seminarja za predsednike 
krajevnih odborov SZDL in 
predsednike krajevnih skup
nosti ter o sklicu širšega po
litičnega aktiva po vprašanju 

družbenega dogovora o druž
benem izobraževanju in druž
benega dogovora o kulturni 
akciji. 

V komisijo za volitve in 
imenovanja in v komisijo za 
prošnje in pritožbe pri skup
ščini občine Jesenice so kot 
predstavnika SZDL imenovali 
Maro Taler oziroma Franceta 
Trevna. Kot predstavnika 
SZDL V skupščini Temeljne 
izobraževalne skupnosti pa 
Joža Varla. Ob koncu seje so 
reševali še nekatere vloge in 
sklenili, da občinska konfe
renca SZDL na vsakoletnem 
kurirskem smuku podari naj
bolj množični pionirsko-mla-
dinski ekipi prehodni pokal. 

nem obdobju. Kratko lahko slovensko »blebetanje«. Kakor hišice iz papirja izgleda novo naselje za progo 
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Zveza pionirjev je organiza
cija vseh deklic in dečkov, 
ki hodijo v osnovno šolo.. 
Zveza pionirjev bo prihodnje 
leto praznovala že 30-letnico 
svojega obstoja, kajti usta
novljena je bila že med na
rodnoosvobodilno borbo. 

Vsako leto so učenci prvih 
razredov svečano sprejetj v 
Zvezo pionirjev. Beseda pio
nir nas spominja na otroke, 
ki so med vojno pomagali 
partizanom, ki so bili kurir
j i in prinašali zdravila in na 
vse mogoče načine pomagali 
borcem. Zdaj se naši pionirji 
zbirajo v tej organizaciji, v 
okviru katere lahko brezskrb

no preživljajo svoj prosti čas, 
uspešno izpolnjujejo obvez
nosti do šole, družine in 
družbe. 

Da sprejemu cicibanov v 
Pionirsko organizacijo lahko 

, damo še poseben poudarek, 
sprejem povezujemo s praz
nikom naše republike. In to 
je prav. Postati pionir ni vsa
kdanja stvar in ni tako pre
prosto. Postati pionir je en
kratno, edinstveno doživetje, 
Novosprejeti pionir postane 
resnični član naše družbe in 
mora težiti za čim večjim 
znanjem, za vsem kar je novo 
in napredno. 

Letos so bili v naših šolah 

Kako je nastala 
smer J L A 

(Nadalj. s 16. in 17. str.) 
zgornje prostore počivat. 
Uroš, ki ob taki pozni uri že 
spi, se je zbudil in nagradi 
naju s širokim smehljajem. 
Veliko nama pomeni njegovo 
priznanje in polna nekega 
blaženega občutka se zlekne-
va na postelji. V polsnu se mi 
še vedno kažejo žive slike da
našnjih dogodkov in posta
jam otožen. Za leto in pol 
bom zapustil to, meni naj
dražje prizorišče in odšel 
služit bogu Marsu. Pogrešal 
vas bom gore, toda kjer koli 

^ b o m , mi boste dajale moči 
in poguma in vrnil se bom 
k vam takoj, ko se bom mo
gel. Spanec je vsemočneiši 
in med razmišljanjem kako 
na i smer imenujeva, zaspim. 

Naslednji dan sva v knjigo 

napisala novo smer in jo po
imenovala smer Jugoslovan
ske ljudske armade. Marsi
kaj je govorilo v prid temu 
imenu. Mac, ki si je smer 
izmislil, je že vojak nekje v 
Hercegovini, jaz bom čez ne
kaj dni odšel služit domovi
ni. Boro pa se za enkrat še 
spretno izogiblje vprašanjem, 
kdaj bo oblekel vojaško suk
njo. Je pač študent, vendar 
kot moški potomec svojega 
očeta mora računati z naj
manj enoletnim klimatskim 
zdravljenjem v eni izmed ne
štetih vojašnic po naši deželi. 

Tako je danes v severni 
steni, šit nad prekrasno Pla
nico v družbi najtežjih smeri 
tudi smer naše armade in ni 
j i treba biti nerodno, saj 
smer opravičuje to ime. 

sprejemi cicibanov v Pionir
sko organizacijo v četrtek, 
25. novembra. V naši občini 
je bilo sprejetih 426 ciciba
nov. To je 17 več kakor lani 
in 21 več kakor pred dvemi 
leti. 

Vsak pionir dobi ob spre
jemu plavo čepico, rdečo rut-
ko, značko in pionirsko iz
kaznico. To je prva izkaznica, 
ki jo prejme malček v življe
nju. Po vseh šolah pripravijo 
starejši sovrstniki slavijen-
cem lep program, jim poma
gajo pri sprejemu, zavežejo 
jim rutke, pripnejo značke in 
s tovariši učitelji skrbijo, da 
poteka vse v najlepšem re
du. Potem pride na vrsto sve
čana pionirska zaobljuba. 
Malčki so se zaobljubo pred 
tem naučili na pamet. Bese
de izgovarjajo počasi, glasno 
in odločno. Obrazki jim žari
jo, ko obljubljajo, da bodo 
zvesti tovariši in dobri ljud
je, da naj njihovo delo in ra
vnanje pokaže, da so vredni 
otroci svojega ljudstva in 
vredni člani velike družine 
narodov, ki hočejo po poti 
napredka, pravice in miru. 

Ko je sprejem pri kraju 
so pionirčki vabljeni k 
skromni zakuski. Tudi tukaj 
jim strežejo starejši sovrstni
ki. Nekatere šole povabijo k 
sprejemu tudi starše. In lepo 
je, če se starši odzovejo take
mu vabilu. 

Letos je občinska zveza pri
jateljev mladine Jesenice 
brezplačno podarila vsem 
novosprejetim pionirjem pi
onirsko opremo. S tem hoče 
Zveza poudariti svojo naklo
njenost, ki jo goji do pionir
jev z željo, da bodo res ostali 
taki, kot so obljubili v sveča
ni zaobljubi. 

Ivanka Torkar 

Slavnostna seja občinskega odbora 
ZZB NOV 

Tone Dolinšek 
častni član 
jeseniške 

organizacije 
•• -

Danes ob 16. uri sklicuje predsednik občinskega odbora 
ZZB NOV Franc Konobelj Slovenko sla vnosi no razširjeno se
jo odbora v počastitev dneva republike. Na seji bodo sprejeli 
za častnega člana občinske organizacije TONETA DOLINSKA 
— METODA, med NOB sekretarja PK KPS za Gorenjsko in 
podelili spominske knjige prvobrcem in nekaterim interniran-
cem ter zaslužnim aktivistom. Iz utemeljitve za sprejem v 
častno članstvo Toneta Dolinska, v nadaljevanju povzemamo 
njegovo življenjsko pot. 

TONE DOLINŠEK — ME
TOD, je bil rojen 14. 1. 1910 
v Ljubljani, kjer je tudi ho
dil v osnovno šolo in se izu
čil za. orodnega strugarja 
Septembra 1935 je nastopil 
službo v tovarni Saturnus v 
Ljubljani in v tej tovarni je 
bil leta 1936 tudi vključen v 
partijsko celico.V Saturnusu 
je ostal do 7. novembra 1937, 
ko ga je policija ob akciji za 
proslavo 20 obletnice oktobr
ske revolucije prijela in je 
bil potem obsojen na 10 me
secev zapora. Kazen je obse
del v ljubljanskih zaporih. 
Po vrnitvi iz zapora se je za
poslil v železarni štore, kjer 
se je povezal s celjsko partij
sko organizacijo. Čez pol le
ta se je vrnil v Ljubljano in 
se zaposlil v livarni Franc 
Ogrin. Tu je delal vse do 
vstopa v ilegalo 15. septem
bra 1940. Med tem se je ude
ležil I. konference KPS 17. in 
18. aprila 1938 v Šmiglovi zi
danici nad Grajsko vasjo in 
vsedržavnega partijskega po
svetovanja 9. in 10. junija 1939 
v Tacnu pri Mihi Novaku. 
Leta 1939 je postal sekretar 
MK KPS za Ljubljano in je 
opravljal to funkcijo do po
mladi 1941. 

Na III. konferenci KPS 29. 
in 30. junija 1940 je bil iz
voljen v CK KPS (Vinje nad 
Dolskim) in tudi določen za 
delegata na V. državni kon
ferenci v Zagrebu. Te konfe
rence se je potem udeležil 
med 19. in 23. oktobrom. Vse 
do odhoda v ilegalo ga je po
licija stalno preganjala, ga 
dvakrat zaprla, vendar mu 
ni mogla dokazati njegovega 
revolucionarnega delovanja 
in ga zopet izpustila. V Tem 
času je kot sekretar mestne 
organizacije ZKS razširil in 
utrdil partijsko organizacijo 
v Ljubljani, posebno pa se 
je posvetil organizaciji novib 
partijskih celic po tovarnah. 
Razen tega je bil v letih 1939 
— 1941 med glavnimi organi
zatorji množičnih demon
stracij proti ukrepom staro-
jugoslovanske vfade (proti-
draginjska akcija, protestne 

demonstracije ob okupaciji 
Češkoslovaške, zbiranje pro
stovoljcev ob napadu na Ju
goslavijo). Mnogo je tudi pri
speval k organiziranju kmeč
ko — delavskega gibanja, ki 
je kasneje preraslo v Osvo
bodilno fronto. Kot član OK 
KPS je bil v začetku okupa
cije dodeljen mobilizacijski 
komisiji pri centralnem ko
miteju, decembra 1941 pa je 
postal, sekretar PK KPS za 
Gorenjsko. Kot sekretar po
krajinskega komiteja se; je 
zelo prizadeval za razširitev : 

odborov OF na področju ta
kratnega jeseniškega okrožja 
in ostalih okrožij Gorenjske. 
Marca 1942 so ga Nemci uje
l i , ga v zaporih in v Begunjah 
ter v Celovcu strahotno mu
čili, dokler ga niso marca 1943 

odpeljali pod tujim imenom 
v koncentracijsko taborišče 
Mathausen. Tu je dočakal os
voboditev. Nnjegovo zadrža
nje pred okupatorjem je po
stalo vzor junaštva, saj kljub 
nečloveškemu mučenju ni 
povedal ničesar, niti svojega 
imena. 

Od tela 1945 do 1952 je bil 
član CK KPS na vodilnih po
ložajih v slovenski industri
j i . Zdaj živi kot upokojenec 
v Ljubljani. 
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S k l e p i 
I. k o n f e r e n c e 
Z K P O 
S l o v e n i j e 
V Celju je bila 29. in 30. septembra letos prva seja konference 
Zveze kulturno prosvetnih organizacij Slovenije. Sklepe kon
ference v celoti objavljamo, ker bodo ob sedanjih razpravah 
o kulturni akciji v občini zelo koristili pri nadaljni orientaciji. 

Po V. kongresu Zveze kul-
turno-prosvetnih organizacij 
Slovenije smo bili priča po
membnim premikom v naši 
družbi, ki bodo vtisnili tra
jen pečat nadaljnemu razvoju 
slovenske skupnosti. Sloven
ska nacionalna in državna 
suverenost je dobila v okviru 
jugoslovanske socialistične 
skupnosti nove razsežnosti, 
ki bodo vplivale tudi na slo
vensko kulturno in umetni
ško tvornost in na hitrejše 
oblikovanje vsesplošne zave
sti o nerazdelnosti kulture 
in družbenega obstajanja. 
Ustvarjena je taka družbena 
podloga, ki bo lahko vir ne
nehnih spodbud za nove na
pore in ustvarjalne dosežke 
na kulturnem področju. 

V zadnjem času dobiva vse 
ustreznejšo obliko in vsebino 
tudi samoupravno uravnava
nje razmerij v kulturi in do 
kulture. S kulturnimi skup
nostmi je kultura na Sloven
skem stopila na pot tesnejše 
povezanosti z drugimi pod
ročji družbenega dela; odprte 
so možnosti za družbenemu 
razvoju ustreznejše načrtova
nje v'kulturi, za boljšo orga
niziranost kulturne dejavno
sti in za njeno pravilnejše 
vrednotenje; to pa bo ugod
no vplivalo tudi na uresniče
vanje ustvarjalnih teženj, na 
sprejemanje kulturnih vred
not in na množičnost v kul
turi. 

I. 

Prva konferenca ZKPO Slo
venije ugotavlja, da so si or
ganizacije ZKPO v preteklih 
dveh letih močno prizade
vale, da bi bile poglavitne 
ideje »Programskih smernic 
V. kongresa ZKPO Slovenije« 
v čim večji meri uresničene, 
in da so usmeritev tega do
kumenta spreiele kot temelj
no vodilo pri svojem delu. 
Konferenca tudi ugotavlja, 
da so nekatere zelo pomemb
ne zamisli »Programskih 
smernic« že uresničene in da 
so imele viden delež r>ri tem 
prav organizacije ZKPO (naj 
omenimo s~mo kulturne skup
nosti). Povsod tam. kjer pa 
ZKPO ni bila dovolj d^avna, 
so tako v organizaciji kot v 
kulturnem življenju ostale 

občutne vrzeli, pa tudi kul
turne skupnosti še niso v do
voljeni meri zaživele. 

Glede na to, da »Program
ske smernice« niso dokument 
o kratkoročnih nalogah, mar
več dolgoročna usmeritev or
ganizacije in drugih dejavni
kov v kulturi, se prva kon
ferenca odloča, da morajo 
»Programske smernice« osta
ti še naprej temeljni doku
ment Zveze kulturno-prosvet-
nih organizacij Slovenije in 
podlaga za njeno dejavnost 
v prihodnje. 

II. 

Konferenca ZKPO Slove
nije sprejema osnutek »Dogo
vora o kulturni akciji«, saj 
pomeni konkretizacijo »Pro
gramskih smernic« in akcij
sko pobudo za reševanje ne
katerih prioritetnih nalog v 
kulturi. Izhodišča osnutka 
»Dogovora« so tudi izhodišča 
za delovanje ZKPO, sam do
govor pa primerna podlaga 
za skupna prizadevanja vseh 
za kulturo zavzetih in odgo
vornih dejavnikov. 

Konferenca meni, da se bo
do morale v prihodnjem ob
dobju organizacije ZKPO še 
prav posebej zavzeti za ures
ničevanje tehle nalog: 1. or
ganizacije ZKPO bodo nepo
sredno pomagale pri utrjeva
nju in nadaljnem delovanju 
kulturnih skupnosti in se za
vzemale, da bi bila uresni
čena njihova samoupravna 
vsebina; 2. spodbujale bodo 
ustvarjalnost v kulturi in si 
prizadevale, da bi bile zago
tovljene ustrezne gmotne in 
druge možnosti; 3. zavzele se 
bodo za čim večjo načrtnost 
v kulturi in spodbujale, da 
bi republiška in občinske 
skupnosti čimprej pripravile 
načrte razvoja kulture na 
svoiVrn območju; 4. organiza
cije ZKPO bodo dale pobudo 
za boli sistematično preuče
vanje kulturne razvitosti in 
načrtno spodbujale kulturne 
notrebe delovnih ljudi ter si 
prizadevale za ustvarianie 
rrirriernih možnosti; 5. ZKPO 
bo pomagala oblikovati me
rila za vrednotenje kulturne 
dejavnosti; 6. eno od po
membnih torišč aktivnosti 

organizacij ZKPO bo še na
prej kulturna vzgoja, ki mo
ra v prihodnje postati bolj 
načrtna in vseobsežna, po
sebno pozornost pa bo ZKPO 
posvetila vzgoji kadrov za 
delo na kulturnem področju; 
7. večjo skrb kot doslej bo 
ZKPO Slovenije posvečala so
delovanju in stikom z delov
nimi organizacijami in kra
jevnimi skupnostmi, ki mo
rajo v večji meri uresniče
vati svojo vlogo v kulturnem 
življenju delovnih ljudi in 
občanov. 

"TI. 

Zveza kulturno-prosvetnih 
organizacij Slovenije ne bo 
i.iogla uspešno uresničevati 
zastavlienih nalog in postati 
pomemben nosilec kulturne 
akcije, če ne bo dovoli dobro 
organizirana in kadrovsko 
močna. Zato se konferenca 
zavzema za nadaljnje utrje
vanje organizacij ZKPO. za 
njihovo kadrovsko krepitev 
in trdnejšo gmotno podlago. 
Konferenca daie vso podporo 
tistim občinskim organizaci
jam ZKPO, ki težijo, da bi v 
občinah s poklicnimi kadri 
— organizatorji in strokov
njaki za posamezne vrste 
kulturne deiavnosti — uspeš
neje reševali naloge na kul
turnem področju in močneje 
spodbujali tudi večjo zavze
tost za kulturo. Doslej so v 
posameznih občinah vse pre
več zanemarjali organizacij
sko utrjevanje ZKPO in sploh 
organizacijsko plat v kulturi, 
zato bi morali zlasti na teh 
območjih spremeniti odnos 
in temu odmeriti vso pozor
nost. Konferenca meni. da 
mora predsedstvo ZKPOS v 
čim večii meri razvijati stike 
z občinskimi organizacijami 
ZKPO in v ta namen pose
gati no najrazličnejših obli
kah. Konferenca tudi opo
zarja, da kaže v prihodnje 
organizacijsko - kadrovskim 
vprašan i em na kulturnem 
področju.posvetiti več skrbi, 
sai sicer ne bo mogoče ures
ničevati zamisli o vsesploš
nem gibanju v kulturi in za 
kulturo in doseči višje ravni 
kulturne razvitosti. 

17. 

Enotnost slovenskega kul
turnega prostora bo ostala 
neizpolnjena želja, če v Slo
veniji ne bomo našli tesnej
šega stika s Slovenci zunaj 
slovenskih meja, zlasti pa s 
Slovenci v zamejstvu. Zato 
se konferenca zavzema za 
tesno sodelovanje s Slovenci 
zunaj Slovenije, za strokovno 
pomoč in za druge načine 
spodbujania njihove kultur
ne ustvarjalnosti, še posebej 
pa za pomoč pri njihovem 
s^moorgamižiranju. V repub
liki Sloveniji je treba vsa 
nrizadevanja na tem področ
ju čimboli uskladiti in s tem 
doseči večjo načrtnost, racio
nalnost in učinkovitost. 

Predsedstvo ZKPO Slove
nije nai da zavodu RTV. kul
turni skupnosti Sloveniie in 
kulturno-r>rosvetnernu zbora 
skunščine SRS utemelieni 
predlosr, da bo mnogo bolj 
kot doslej omogočeno spre
jemanje slovenskega radij

skega in televizijskega pro
grama na območjih, kjer ži
vijo zamejski Slovenci. 

' V.. _-' 
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Konferenca se posebej za
vzema za načrtno in pove
čano kulturno sodelovanje z 
drugimi jugoslovanskimi re
publikami. Stike bi morali 
poglabljati na vseh področ
jih kulturne dejavnosti, to 
pa naj bi prispevalo k bolj
šemu medsebojnemu pozna
vanju, kulturnemu bogatenju 
in utrjevanju bratstva in 
enotnosti. 

VI. 

V zadnjem letu se je z 
ustanovitvijo kulturnih skup
nosti hkrati pričel izboljše
vati gmotni položaj kulturne 
dejavnosti, vendar pa je £c 

vedno opazno preveliko za
ostajanje zlasti na nerazvitih 
področjih. 

Konferenca nalaga pred
sedstvu ZKPO Slovenije, da 
vpliva na nosilec družbenega 
dogovarjanja v kulturi in v 
širši družbeni skupnosti, da 
inflacijska gibanja ne bi pri
zadela Kulturnega področja 
bolj kakor druga. 

V T : . 

Konferenca naroča predsed
stvu ZKPO Slovenije, da naj 
preuči predlog Zavoda za 
šolstvo SRS o spremembah 
v učnih načrtih za osnovne 
in srednje šole z namenom, 
da ne bi bile okrnjene estet
sko vzgojne sestavine izobra
ževalnih programov. Konfe
renca se zavzema, da bi se ta 
del programov razširil na do
tlej nezajeta področja. 

FILM • FILM • FILM * FILM O FILM 

Osvobojenje 
L. Byrona Jonesa 
Ce bi se moral odločiti in izbirati najboljši film kar so jih 

v naših kinematografskih dvoranah vrteli zadnja dva meseca, 
bi se prav gotovo odločil za ameriškega barvnega Osvobojenje 
L. B. Jonesa. To izjemno filmsko delo se s svojo kvantiteto 
dviga visoko nad zelo poprečnimi filmskimi deli v naših 
kinodvoranah. Film je izredno aktualen, je in verjetno bo 
(žal) še dolgo, saj govori o problemu, ki tare Ameriko že zelo 
dolgo, o problemu rasne diskriminacije. Najprej naj vam po
vem nekaj o vsebini, da boste morda lažje dojeli vrednost 
tega filma. 

Direktor pogrebnega zavoda, mlad črnec, vloži tožbo za 
razvezo zakona z obrazložitvijo, da ga lepa žena vara z nekom 
drugim in -da je ta drugi celo beli policist. Toda žena se ne da 
kar tako in v ločitev privoli, čeprav tudi sama ljubi le svojega 
belega ljubimca. Tega ne stori predvsem zato, ker je noseča 
s tem belcem in ker hoče imeti nekaj denarja, tega pa j i 
lahko nudi le bogati mož, črnec. Policist hoče dekle prepri
čati, da bi se iznebila ploda, a ona v to ne privoli. Bvron 
Jones pa bi bil rad svoboden, saj se sramuje življenja z ženo, 
ki ima belega ljubimca. Vse kaže, da je sodna obravnava, in 
to javna, neizbežna. Tega pa se policist boji, ker noče, da bi 
vse mesto izvedelo o njegovem razmerju. Zato hoče prepri
čati Bvrona, naj tožbo umakne. Ta tega noče storiti in po 
nekaj grožnjah ga policist ubije. Truplu vzame vezalke s čev
ljev, tako da bi bilo videti kot da je šlo za »črno maščevanje.« 
Na koncu obtožijo ženo B. Jonesa da ga je umorila, a se 
policist nazadnje sam javi in skesan prizna zločin. 

To je le približno dogajanje, v katerega je bilo vpletenih 
še več krajših zgodb. Režiser Wyler nam je torej razkril enega 
perečih problemov sodobne Amerike. Zelo občutno je poka
zal na veliko razliko med belimi in črnimi, med gospodu-
jočimi in ponižanimi. Mislim, da je bil film v Ameriki celo 
prepovedan (so že vedeli zakaj). Zgodba se dogaja v majhnem 
mestecu na jugu Amerike, lahko pa bi se kjerkoli v Ameriki. 
Film ima izrazito humanitarno poslanstvo. Govori nam, da so 
vsi ljudje enaki, ne glede na barvo kože. Če so ljudje črni, to 
ne pomeni, da so zlobni. Ne! Tako kot belci so lahko dobri 
ali slabi. Barvo njihove kože danes lahko pojmujemo le kot 
neusmiljeno igro narave, ki se je poigrala s pigmentom. 

Sicer ima film morda nekaj komercialnih prijemov, ki pa 
niso pogosti in se v čudovitih kadrih izgubijo. Vsekakor niso 
mogli pokvariti osrednjo režiserjevo poslanstvo, osrednjo ide
jo filma: vsi ljudje smo si enaki; beli, črni, rumeni, rdeči! Vsi 
smo le bitja z dobrimi in slabimf* lastnostmi, v katerih pa 
vedno bije srce. 

V filmu je mnogo odličnih igralcev. Starega advokata je 
imenitno upodobil Lee J. Cobb, nastopila pa je vrsta neznanih 
črnskih igralcev, ki so bih vsi po vrsti zelo dobri. 

Igor Škrlj 

FILM • FILM • FILM • FILM • FILM 
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JEZIKOVNI POGOVORI 
že zadnjikrat sem omenila, da je moralo miniti precej 

časa, da se je slovenski jezik lahko uveljavil in se izoblikoval 
do te stopnje, kakor ga govorimo danes. Vemo, da še ni tako 
zelo dolgo tega, ko je znani lastnik fužin na Gorenjskem Žiga 
Zois ob neki priliki izjavil, da je slovenski jezik prereven, da 
bi se lahko meril z nemškim ali kakim drugim svetovnim jezi
kom. Takrat se je namreč lotil prevajanja nemške pesmi Le-
nore. Slovenski jezik je imenoval »jezik hlapcev in dekel«, 
torej jezik, ki ni sposoben umetniškega oblikovanja. Zakaj 
omenjam Zoisa, saj kot jezikoslovec nima nobene cene? V 
naslednjem stoletju je namreč ravno ta opazka spodbudila 
našega pesnika Prešerna, da je dostojno dokazal, česa je slo
venski jezik resnično zmožen in da ga je Ivan Cankar pozneje 
opravičeno imenoval »besedo praznika, petja in vriskanja«. 

Kakor se sčasoma vse spreminja, se je jasno spreminjal 
tudi naš knjižni jezik. Takšen kot je danes, se knjižni jezik ne 
ujema z nobenim narečjem, marveč je umetna tvorba izobli
kovana iz vseh slovenskih narečij, in druži vse Slovence v 
enoten narod. Knjižni jezik je tisti, ki ga uporablja največja 
plast ljudstva, čeprav seveda v različnih, specifičnih smereh 
oziroma slogih: časopisni, strokovni, leposlovni slog i . dr. 
Rekli smo, da se je knjižni jezik razvil iz narečij, zato le-teh 
ne smemo zanemarjati ali se jih celo sramovati. Pomudimo 
se malo ob slednjih. 

Na Slovenskem lahko spregovorimo kar na osem načinov 
in sicer v: 

— koroškem narečju (koroški Slovenci v Avstriji, Mežiška 
dolina) 

— primorskem narečju (goriški, tržaški, istrski in beneški 
Slovenci) 

— rovtarskem narečju (od Zg. Soče do Škofje Loke in pre
ko Cerknega do Logatca) 

— dolenjskem narečju (od Postojne do Ribnice, Novega me
sta, Krškega, Bele krajine in vzdolž Save do Ljubljane) 

— gorenjskem narečju (od izvirov Save do Ljubljana) 
— štajerskem narečju (od Brežic vse štajersko ozemlje ra

zen ptujskega) 
— panonskem narečju ali točneje v vzhodnoštajerskem in 

pomurskem narečju (Haloze, Slovenske gorice, Pomurje) 
— kočevskem (narečno mešano ozemlje) 
To so glavne narečne skupine; če bi se hoteli poglabljati 

podrobno v vsa narečja, ki so se v teh še izoblikovala, bi po
trebovali preveč časa, pa tudi to ni naš namen. Kot zanimi
vost naj povem, da je teh narečij kar 45. 

Mi se bomo danes ustavili le ob tem, katerega pripadniki 
smo. Nekaj značilnosti tega narečja in še to le ob primerih: 

sem šla — sem šwa, pisavva, delowa . . . 
k njemu — k nemo, k strico . . . 
suho meso — suh meso, swadek žgane, en oken . . . 
pipa — cedra 
dekle — dečva 
Na Jesenicah bi težko rekli, da govorimo pravo gorenjščino, 

saj so tu zbrani pripadniki različnih narečij. Večino naših pre
bivalcev pa veže podobno delo, zato lahko rečemo, da govorijo 
jeseniški delavci v delavskem žargonu. Žargon je posebna 
oblika pogovornega jezika določene skupine ljudi, ki pripa
dajo isti oziroma podobni stroki: delavci, študentje, vojaki . . . 

Prisluhnimo naslednjemu pogovoru: 
— Ali te je ta star spet prišraubal? t 
— ?iha. 
— Zakaj? 
— Ker mašine nisem zrihtal. Samo štiri šraube sem imel 

za prišraubat, pa sem šraubencigar pozabil. Zakaj pa ti sam 
švicaš? Pokliči granik! 

— Saj sem ga, pa me granikfirar noče poslušat. Se mu . 
vse fučka, ker je fasol premal čukov. 

— Dons pa res nimaš krompirja. 
V tem razgovoru najdemo značilnosti gorenj ščine, besede 

s posebnim pomenom, katere spadajo v žargon in številne 
ter manj dobrodošle popačenke, predvsem iz nemškega jezi
ka. Pa si pobliže poglejmo pomenske značilnosti: ta star — 
mojster, nadrejeni; čuk — tisočak, denar; nimaš krompirja — 
nimaš sreče. Tem besedam nimamo česa očitati, manj razve
seljive pa so prepogoste popačene nemške izposojenke. Slo
venski strokovni jezik je že tako bogat, da le-te niso opra
vičene: prišraubati — priviti; šraub — vijak; šraubencigar — 
izvijač; granik — žerjav; granikfirir — žerjavovodja . . . . Zakaj 
ne bi včasih malo pomislili in vsaj doma uporabljali lepše in 
pravilnejše izraze. Tu nas poslušajo naši otroci in na prav 
lahek način bi se naučili Jepega govorjenja. Tako pa se 
gibljejo med samimi »šporgeti, talarji, žajfo, peglanjem, pum-
panjem« in še in še bi lahko naštevali. Če bi nas poslušal 
tuje govoreč človek, ki se je učil slovenščine v šoli ah na 
tečaju, bi siromak ugotovil* da prav nič ne razume. Te popa
čenke ni prijetno slišati od odraslega človeka, še toliko huje 
pa to zveni iz nedolžnih otroških ust, ki so pripravljene po
noviti vse, kar ujamejo v svoja vedoželjna ušesa. In če tako 
govorijo njihovi očetje in matere, je to zanje še toliko 
svetlejše. 

Danes torej sMenimo tole naše razmišljanje s^trdno odlo
čitvijo, da se bomo poboljšali, tudi če se nam bo v začetku 
to čudno slišalo. Lep jezik je znak kulture nekega človeka, 
za katerega ni nujno, da je visokošolsko izobražen. 

S tem pa še nismo ločili vse tuje ljuljke od zdravega žita, 
no, pa o tem naslednjič. 

Naša »kulturna« spomenika čakata na kulturno ureditev 

K o n c e r t 
o b p r a z n i k u 

Poročali smo že, da je občinska Zveza kulturno 
prosvetnih organizacij Jesenice vključila v svoj kon
certni program za učence šol, tudi koncerte pihalnega 
orkestra Jeseniški železarji. V okviru tega programa sta 
bila včeraj 25. novembra v gledališču Tone Čufar dva 
koncerta za učence osnovne šole Tone Čufar in poseb
ne' osnovne šole. Izvajali so dela V. Štruclja, G. Uča-
karja, F. Leharja, J. Wichersa in C. Porterja. Koncert 
je dirigiral Rado Kleč. 

Isti koncert so že izvajali za učence osnovnih šol 
Koroška Bela in Žirovnica, "v decembru pa ga bodo po
novili še za ostale šole v občini. 

Dolikovci 
za dan 

republike 
Že nekajletna tradicija 

je, da se jeseniški slikarji, 
združeni v likovni sekcij; 
JL.OLIK pri DPD Svoboda 
Tone Čufar, predstavijo s 
pregledno kolektivno sli
karsko razstavo v počasti
tev dneva republike. Raz
stavo bodo odprli jutri, 
27. novembra ob 18. uri v 
mah dvorani Delavskega 
doma na Jesenicah s krat
kim kulturnim progra
mom. 

S svojimi likovnimi de
li se bodo predstavili sli
karji: Janez AMBROŽIČ, 
Boni ČEH, Lojze ERMAN, 
Janko KOROŠEC, Zdrav-
ko KOTNIK, Janez KOZA-
MERNIK, Pavel LUŽNIK, 
Tine MARKEŽ, Rudi RAJ-
HMAN, Roman SAVIN-
SEK, Branko ŠIFRER, 
Tone TOMAZIN, Cveto 
ZUPAN, France DOLIN-
ŠEK, Jurij HERMAN in 
France KREUZER. 

Razstava bo odprta do 
vključno 8. decembra vsak 
dan od 9. do 12. ure in od 
14. do 19. ur-

Zorka WEISS — akad. slikarka — Vrt — pastel 

Dopisujte 
v Železarja 
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ZVEZNA HOKEJSKA LIGA 
Jesenice : Slavi j a 11:3 (Sil, 3:2, 5:0) 

KAC : JESENICE 5:6 (2:3, 1:1, 2:2) 

Hala Tivoli, gledalcev 1000, 
strelci za Jesenice: Hiti, Ti-
šler, žbontar in Eržen po 2, 
Poljanšek, Mlakar in Smolej 
po 1. 

Jeseničani, ki so nastopili v 
popolni postavi, so se v prvih 
dveh tretjinah skromno pred
stavili ljubljanskemu občin
stvu. Vevška Slavija je igra
la v prvih 40. minutah zelo 
požrtvovalno in z veliko vo
lje, Jeseničani pa mlačno brez 
prizadevanja. Zato ni nič 
čudnega, da je bil rezultat 
po prvih dveh tretjinah 6:3 
v korist Jesenic. 

Za drugo tretjino je treba 
omeniti še to, da je trener 
Klinar v 29. minuti igre po
slal na led branilsko dvojico 
B. Jan — S. Košir, ki je po
tem igrala neprekinjeno, do 
konca tekme torej 31 minut, 
ker je bil z ostalimi branilci 
Ravnikom, Razingerjem in 
Pipanom nezadovoljen. Bila 
je to rizična poteza jeseniške
ga trenerja, toda v zadnji 
tretjini so prvaki zaigrali 
približno tako kot znajo. V 
tem času so dosegli še pet 
golov, prejeli pa niso niti ene
ga. Morda bi bil kljub slabi 
igri Jeseničanov rezultat višji, 

če ne bi vratar Slavije Fran
ci Lomovšek branil zelo do
bro in je bil kljub 11 preje
tim golom proglašen za naj
boljšega igralca Slavije. 

Naslednjo tekmo bodo 
igralci Jesenic odigrali v hali 
Tivoli v soboto, ko se bodo 
srečah z moštvom Kranjske 
gore. 

Medveščak : Kr. gora 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) 
Igrišče na Šalati, gledalcev 

300. 
KRANJSKA GORA: Žbon

tar, Makuc, J. Razinger, Am-
brožič, Vidmar, D. Šebjanie, 
Škrjanc, Hafner, Hribar, 
Kunšič, Medved, Hiti, Čema-
žar, J. Šebjanič, Pirih, D. Ra
zinger, Češnjak. 

Kljub veliki premoči igral
cev Medveščaka je bil končni 
rezultat le 3:0 v korist doma
činov. To je brez dvoma ve
lik uspeh mladih Kranjsko-
gorcev. Za ta uspeh imata 
največ zaslug odlična vratar
ja Žbontar in Makuc, ki sta 
branila v velikem slogu. Tre
ner Brun je prvi dve tretjini 
v gol postavil žbontarja, ki 
je kljub trem prejetim go
lom branil odlično. 

V tem obdobju so gostje, 
ki se niso osredotočili le na 

obrambo, nekajkrat zelo ne
varno ogrozili gol Medvešča
ka. Bili so to sicer redki, 
toda zelo nevarni napadi 
gostov. 

V zadnji tretjini je utruje
nega vratarja Žbontarja za
menjal spočiti Makuc, ki je 
nadaljeval z odhčnim čuva
njem svojih vrat in ni prejel 
niti enega gola. Tako so. mlu-
di Kranj skogorci dosegli ve
lik uspeh z favoriziranimi 
»medvedi«, ki so pred sreča
njem obljubljali visoko zma
go, ki naj bi bilo nekakšno 
»maščevanje« za poraz (1:5) 
Medveščaka proti Jesenicam. 

če bodo nadaljevali v tem 
slogu, obstoj Kranjske gore 
v najkvalitetnejšem razredu 
ne bo problematičen, kot je 
to izgledalo na začetku le
tošnje sezone. 

D. D. 

Jeseniški g i m n a z i j c i so brez ustrezne telovadnice in športnega igrišča 

O D B O « J K A 
V nedeljo, 21. 11., so se je

seniški odbojkarji: Potočnik, 
Bergelj, Ressler, Kavčič, Arh, 
Božič, Sternad m Pristov sre
čali v predzadnjem kolu z 
ekipo Maribora in izgubili 
srečanje z rezultatom 3:2 
(—6, 12, —7, 16, —5). Igra 
obeh moštev je bila tehnično 
zelo dobra in borbena, pravi 
derbi slovenskih predstavni
kov v II. zvezni ligi. 

Prvi set so Mariborčani do
bili brez težav, Jeseničane je 
motila velika telovadnica in 
črte, ki so označevale igrače, 
saj so bile kar tri (bela, ze
lena, bela), prava je bila sred
nja — zelena, ki je bila naj
manj vidna. Trener in vodja 
potovanja sta vso tekmo mo
rala opozarjati igralce i«a 
pravo črto. V drugem setu so 

bili Jeseničani vseskozi v vod
stvu in so ga odločili v svojo 
korist. V tretjem setu, ki je 
pripadal domačinom, so Je
seničani povedli že 7:1, ven
dar set izgubili. Trener je 
morda naredil napako pri 
menjavi igralca. Zelo lep in 
borben je bil četrti set. Vod
stvo se je stalno menjavalo, 
vendar so ga Jeseničani od
ločili v svojo korist, 18:16. V 
zadnjem odločilnem setu go
stom ni uspevala nobena ak
cija, tako, da so Mariborčani 
vodili že 12:1 in set kakor 
tudi tekmo odločili v svojo 
korist. 

Tekmo je sodil Alojz Hvala 
iz Ljubljane, ki je srečanje 
dobro vodil, kljub nediscipli
niranim gledalcem, ki so ga 

skušali vreči s sodniškega 
stola. 

Po predzadnjem oziroma 
VIII. kolu so Jeseničani še 
vedno na dobrem šestem me
stu prvenstvene lestvice je
senskega dela prvenstva. 

V zadnjem, IX. kolu, 5. de
cembra, imajo Jeseničani v 
gosteh ekipo Metalca iz Ši
ška. Zaostala tekmo med OK 
Kaštelo in Jesenicami pa bo 
v Kašteli 12. XII. Stroške po
novnega srečanja se delijo 
50:50. 

Za praznik — dan republi
ke — bo, 29. in 30. novembra, 
v Ljubljani tekmovanje mla
dinskih republiških ekip za 
pokal republike. V mladinsko 
ekipo SRS so določeni iV i i 
trije igralci OK Jesenice: 
Sternad, Kovač in Končnik. 
Ekipa OK Jesenice bo od
igrala v soboto v hali Tivoli 
prijateljsko tekmo z mladin
sko ekipo SRS. MK 

Hala v Celovcu, gledalcev 
3000. Strelci za Jesenice so 
bih: Tišler 2, Poljanšek, Pi
pan, Žbontar in Mlakar po 
enega. 

JESENICE: Knez, Gasar, 
Ravnik, Razinger, Pipan, B. 
Jan, S. Košir, Hiti, Žbontar, 
Mlakar, Tišler, Smolej, Po
ljanšek, T. Košir, Eržen, M. 
Jan. 

Čeprav so hokejisti celov
škega KAC napovedali »ma
ščevanje«: za dva poraza v 
srečanju z Jesenicami, v Ev
ropskem pokalu, do teh na
povedi ni prišlo. Naši hoke
jisti so že od prve minute 
zaigrali mirno, precizno in 
zelo nevarno pred golom raz
položenega Pregla. 

Skoraj vso tekmo z izje 
mo polovice druge tretjine 
so bili boljši in nevarnejši 
ter so zasluženo že tretjič 
letos premagali celovške pro
fesionalce. 

Srečanje je kljub premoči 
naših minilo v napeti igri, 
kajti rezultat je bil vedno 
tesen in domačini so štiri
krat izenačili rezultat, pri 
1:1, 2:2, 4:4 in 5:5. 

Prikazani hokej je bil na 
visoki tehnični ravni. Naši 
so med drugim imeli tudi 
izredno priložnost, katere c'o 
sedaj verjetno ni bilo, da 
visoko odpravijo renomirane-
ga nasprotnika na njegovem 
igrišču. Po vodstvu Jeseniča
nov s 4:2 je KAC povsem 
popustil, naši pa so delali 
kar so hoteli. Toda izkazalo 
se je, da Jeseničani ne znajo 
v takih trenutkih izkoristiti 
izredno prednost in dokonč
no »pokopati« nasprotnika. 
To bi se jim kmalu maščeva
lo, ker so se domačini potem, 
kaj hitro zbrali, prevzeli igro 
v svoje roke in izenačili na 
4:4. Malo je manjkalo, da bi 
že dobljeno srečanje skoraj 
izgubili, toda Poljanšek je 
skupaj s Tišlerjem učinkovi
to končal akcijo in prinesel 
v vrste jugoslovanskih prva
kov potrebno zbranost, ki ni 
popustila niti. ko je Puschnig 
izenačil na 5:5, ker je Tišler 
v 52. minuti postavil končni 
rezultat 6:5. To sta prvi dve 
točki jeseniških hokejistov v 
tekmovanju za Alpski pokal 
v letošnji sezoni. 

D. D. 

Zakaj tako Jeseniški ljubitelji 
hokeja ? 

Dobro je znano, da so je
seniški hokejisti pojem ju
goslovanskega hokeja. Že pet
najst let po vrsti hokejisti 
iz železarskih Jesenic osvaja
jo državna prvenstva, dajejo 
največ svojih igralcev v dr
žavno reprezentanco in pred
stavljajo edinstven primer 
vrhunskega kluba iz majhnega 
kraja. Jeseniški hokejisti so 
tudi v najtežjih trenutkih 
svojega obstoja vedno ostaja
l i pravi šampioni in znali 
premagovati, celo tiste naj
težje ovire, ki so na prvi 
pogled izgledale nepremag
ljive. ' 

Toda sloves, ki so si ga naši 
hokejisti ustvarili v tem dol
gem obdobju, nekatere ne
odgovorne osebe, ki se šteje
jo za »zveste« prijatelje HK 
Jesenic, ogrožajo s svojim 
nešportnim, da ne rečem ne
kulturnim vedenjem in iz
padi. 

Začnimo kar po vrsti: V 
hali Tivoli, ki je postala tudi 
»jeseniška«, do ureditve igri
šča Podmežakljo, je ob na
stopih naših prvakov vedno, 
precej Jeseničanov. Toda več
krat smo bih neprijetno pre
senečeni, ko so ti navijači, 
ponavadi pod precejšnjim 
vplivom alkohola, bodrili je
seniške hokejiste zelo ne-
športno in nečloveško: »Ubij 
ga. polomi ga, udari ga«. 

Na tekmi za Evropski po
kal z Dinamom v Ljubljani, 
so ti neodgovorni gledalci, 
ko se je dobro videlo, da. so 
gostje precej boljši in je bilo 
vsem jasno, da bodo tudi 
zasluženo zmagali, najprej 
vrgli na ledeno ploskev zavi
tek bonbonov in nekaj mi
nut kasneie še steklenico. Na 
tak način in s podobnimi be
sedami, kot smo jih že ome

nili, so veliki mojstri hokeja 
iz NDR, od katerih bi se naši 
prvaki imeli precej za nauči
ti, bili »nagrajeni« za svojo 
izredno igro, od jeseniških 
gledalcev, ki bi morali (saj 
si tako mislijo) zelo dobro 
poznati hokejsko igro. 

V našem tisku smo po tej 
tekmi zasledili nekaj ostrih 
besed ha račun jeseniških 
gledalcev, ki so bili ocenjeni 
kot zelo nekulturni. 

Tudi na gostovanju naših 
hokejistov v Celovcu za Alp
ski pokal smo imeli priliko 
videti precej vinjenih ljudi 
iz našega mesta, ki so delali 
slab vtis svojim ljubljencem, 
Jesenicam, Jugoslaviji. 

Po končani tekmi in zaslu
ženi zmagi naših, so nekateri 
z visoko vzdignjenimi jeseni
škimi zastavami, na katerih 
je bilo prišitih petnajst ru
menih zvezdic, dirjali po hod
nikih in stopnicah celovške 
hale, se prerivali med mno
žico in spuščali glasove, ki 
niso bili podobni človeškim. 
Domači gledalci so se zgražali 
nad početjem teh »divjakov«, 
kajti bila je to res mučna 
scena in nts je v teh trenut
kih bilo sram, da smo Jugo
slovani. 

Sprašujem fp, ob opisu le 
nekaterih nekulturnih izpa
dov, ah med njimi, ki s svo
jim početjem najbolj škodu : 

jejo jeseniškemu imenu, ho
kejistom in klubu ni takih, 
ki bi morali, če so zares pra
vi prijatelji jeseniških prva
kov, take izpade preprečeva
ti. Na ta način bi tudi nre-
prečili, da sloves, ki so si ga 
Jeseničani ustvarili po vsei 
Jugoslaviji in skoraj vsei 
Evropi, ne bi bledtl zaradi 
takih Lcei,ultiirnih iz^-adov. 

Dušan Dragojevič 



Nekaj misli o našem 
alpinizmu 

Minuli zbor alpinistov v 
Martuljku nam je predstavil 
popolnoma nove probleme 
slovenskega alpinizma. Ne sa
mo, da smo v zadnjih letih 
dosegli velike uspehe v tujih 
gorah, kar nas enakopravno 
uvršča med velike alpske na
rode, temveč smo zabeležili 
tudi tolikšno število smrt
nih žrtev, da se je nad tem 
vredno temeljito zamisliti. 
Ali nismo vsega storili pri 
vzgoji mladih? Ali vzgoja ni 
pravilna? Kdo nosi odgovor
nost za vse to? 

Mnogo je bilo govorjenja 
o vseh teh vprašanjih, vendar 
pravega odgovora nismo na
šli. Iznešeni so bili predlogi, 
ki se jih vsekakor mora upo
števati, a vsega ni rešil nobe
den. Po mnenju mnogih izku-
ženih alpinistov nosi precej 
odgovornosti tudi alpinistična 
mladina, ki le vse preveč vidi 
v gorah primerno prizorišče 
ža hitro doseganje športnih 
uspehov, premalo pa razmiš
lja o tistih osnovnih stvareh, 
ki so nujne za varno hojo in 
plezanje. Vse preveč jih vle
čejo le najtežje smeri, ki jim 
največkrat niso kos niti fizič
no, kaj šele psihično, saj se 
v plezalnem športu dozoreva 
zelo dolgo, mnogo znoja mo
ra preteči predno je človek 
sposoben v vsakem pogledu 
premagati težko ali najtežjo 
steno. Največ ovir za to po
polnost je subjektivnih, v 
človeku samem. Šele potem, 
ko uspe premagati vse te ovi
re v samem sebi, se človek 
lahko imenuje alpinist. 

Idealen alpinist bi bil tisti, 
ki bi prišel v naše vrste iz 
mladinskega odseka, z že iz
delanim osnovnim znanjem 
in pravilnim odnosom do go
ra. Ko bi kasneje absolviral 
vso plezalno šolo in bi v 
družbi starejših sistematično 
obdelal lažje smeri v,jiaših 
stenah, spoznal vse nevarno
sti, šele potem bi lahko po
stal samostojen in posegal po 
najtežjih dosežkih. Gore sa
me vzgajajo trdo, mnogokrat 
pretrdo, kdor na to ni pri
pravljen, se kaj kmalu sam 
uniči, aH pa ga uničijo gore 
(po U. Zupančiču). \ 

Na zboru smo lahko poslu
šali odlično .pripravljeno raz
pravo dr. inž. Staneta Jurce, 
ki je razčlenil vse povojne 
smrtne nesreče Akademskega 
alpinističnega odseka. Pri 
vseh je bil vsaj delno, če ne 
stoodstotno, kriv človek, nje
gova neizkušenost ali pa pod
cenjevanje gora. Prav zaradi 
teh resnic ne smemo nič več 
odlašati, ampak resno začeti 
s popravljanjem tistih napak, 
ki jih lahko. Če spregovorimo 
sedaj nekaj o neizkušenosti 
in o podcenjevanju gor^, vi
dimo, da je oboje smrtno 
nevarno, kdor ima srečo lah
ko preživi, a ne vedno. Proti 
neizkušenosti se lahko uspeš
no borimo s šolami in teča
j i , mnogo teže pa je s pod
cenjevanjem. Malo komu je 
mar zlato pravilo, »lotevaj se 
le tur, katerim si dorasel« in 
slepo rinejo -v pogibel. 

Tako lepo je biti slaven al
pinist, hoditi po odpravah in 
sploh vse v zvezi s tem. To 
slavo pa si je lahko pridobi
ti le v težkih stenah poleti in 
pozimi, kdo bi potem še lazil 
po lahkih smereh, ki jih ta
ko radi imenujemo »šoder«. 
Toda ravno to je najhujša 
napaka. Izkušnje se nabirajo 
postopoma, nič se ne da v 
razvoju prehiteti ali sploh iz
pustiti, le tako je tudi uspeh 
zajamčen. Vse drugo pa je 
nepremišljeno igranje z živ
ljenjem, ki pripada nekoliko 
tudi svojcem in družbi. 

Komisija za alpinizem pri 
PZS bo poskrbela za opremo 
ki se je pri nas ne dobi in 
je nujna za varnost plezalcev, 
vse nesreče bo posebna ko
misija analizirala in opozar
jala na morebitne pomanjklji
vosti v vzgoji, kajti le na tak 
•način bomo. lahko poenosta
vili alpinistične šole in pri
pomogli k varnejši hoji naših 
mladih alpinistov v gore. Po-

. truditi se.moramo, da ne bo 
več očitkov na naše delo, da 
ne bomo postali društvo sa

momorilcev, ampak da bo ob
držal alpinizem v družbi ti
sto mesto, ki mu gre. 

Mitja Košir 

Gore vzgajajo trdo, toda le že vzgojene alpiniste 

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi naše drage 

mame, babice, prababice in 
sestre 

ANE TRŠAN 
roj. Baloh 

se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so se poslovili od 
nje, j i darovali cvetje in jo 
spremili na njeno zadnjo pot, 
ter sočustvovali z nami. 

Posebno zahvalo izrekamo 
zdravstvenemu in strežnemu 
osebju internega oddelka bol
nišnice na Jesenicah za vso 
skrb in trud med njeno bo
leznijo. Prisrčna hvala nje
nim sostanovalcem za vso iz
kazano pomoč in pevskemu 
zboru za poslovilne pesmi. 

Žalujoči: hčerke z druži
nami Čeh, Bemat, Sušnik 
in družini Baloh. 

ZAHVALA 
Ob smrti ljubljenega moža, 

očeta, brata, svaka in strica 
ŠTEFIJA RAVNIKA 

se zahvaljujemo zdravnikom 
in osebju obratne ambulante 
in jeseniške bolnice za njihov 
trud in požrtvovalnost, ter 
vsem dobrim ljudem, ki so 
nam ob tej težki izgubi ne
sebično in s sočustvovanjem 
nudili moralno in materialno 
pomoč. 

Žalujoči: žena Pavla, si
novi: Jože, Božidar in 
Benjamin, brat Filko z 
družino, sestri Minka in 
Anka z družino, svakinja 
Ju! k a ter nečaka Majda 
in Simon z družinama. 

ZAHVALA 
Ob nenadni in boleči izgubi 

naše drage mame, babice, 
sestre in tete 

IVANE TRATNIK 
roj. Šlibar 

se najtopleje zahvaljujemo 
vsem sorodnikom, prijate
ljem, znancem in sosedom za 
podarjene vence in cvetje, ter 
vsem, ki ste pokojnici v živ
ljenju kaj dobrega storili, se 
od nje na domu poslovili in 
jo spremili k večnemu po
čitku. 

Posebno zahvalo smo dolž
ni dr. Branku Dražiču za po
žrtvovalno zdravljenje na 
domu. 

Prisrčna hvala kolektivu 
centralnega skladišča, nabav
nemu oddelku, ter skladišču 
Javornik za podarjeni venec 
in denarno pomoč. 

Zahvaljujemo se tudi pev
cem za ganljive žalostinke, 
ter voznikom osebnih avto
mobilov za dragoceno uslugo. 

Vsem za vse, iskrena hvala, 
žalujoči: hčerka Ivanka 
in sin Emil z družino 

ZAHVALA 
Ob boleči izgubi naše ma

me, stare mame in prababice 
MARIJE KRISTAN 

se iskreno zahvaljujemo vsem 
znancem, prijateljem in so
sedom za pozornost, rože in 
vence ter spremstvo na zad
nji poti. Lepa hvala tudi 
osebju internega oddelka je
seniške bolnice za vso skrb 
in dr. Milanu Čehu za obiske 
na domu. Zahvaljujemo se 
tudi vsem voznikom osebnih 
avtomobilov. 

Žalujoča hčerka In sinovi 
z družinami. 

PREKLIC 
Preklicujem žaljive besede, 

ki sem jih izrekel Francu 
Mohoriču pred vhodom v 
kino Plavž in se mu zahva
ljujem ker je odstopil od 
tožbe. 

Maks Sotlar, starejši 
valjarna 2400 

ZAHVALA 
Združenje invalidov pri 

Sob Jesenice je v preteklem 
tednu obdarilo svoje člane. 
Še bolj kot darila so bili 
člani veseli obiska na domu 
in pozornosti od strani ome
njene organizacije. Prisrčno 
se zahvaljujemo tov. Kavčiču 
in tov. Jamščkovi, ki sta na 
terenu Plavž s svojim obi
skom pripravila članom pri
jetno presenečenje. 

Organizaciji in njenim po
žrtvovalnim članom odbora 
najlepša hvala. 

Helena Janša, 
C. Revolucije 12 

Vojni filmi, predvsem če 
so izdelani po resničnih 
dogodkih, so priljubljena 
tema predvsem mladih 
gledalcev. 

ZAHVALA 
Iskreno se zahvaljujem sin

dikalnemu odboru upravnih 
služb za denarno pomoč in 
sodelavcem SEO — knjigo
vodstvo za darilo ter obisk 
na domu med boleznijo. 

Marija Žerjav, 
knjigovodstvo 

ZAHVALA 
Kolektivu orodjarne V 

strojnih delavnicah se iskre
no zahvaljujem za darilo, ki 
sem ga prejel ob upokojitvi. 
Sodelavcem želim tudi v pri
hodnje veliko uspehov na de
lovnih mestih. 

Jože Gluhar 

ŠAHOVSKO DRUŠTVO JESENICE 
RAZPISUJE 

v nedeljo 28. novembra 1971 s pričetkom ob 9. uri 
BRZOPOTEZNI turnir v počastitev dneva republike. 
Vabimo vse šahiste, da se brzopotez. turnirja udeleže. 

Odbor šahovskega društva Jesenice 

GLASBENO — ZABAVNI VEČER Z MODO 71/72 
Občani Jesenic in okolice! Obiščite glasbeno — za

bavni večer z modno revijo, ki bo 27. 11. 1971 ob 20. uri 
v dvorani delavskega doma na Javorniku. 

Zabavali vas bodo: ansambel KIVADO, s pevcem 
Dobovišek Sergejem, vokalni kvartet" LEGAT, vokalni 
oktet iz BREZNICE, operni pevec JAKA JERAŠA, 
pesnik VASILIJ KOPRIVEC, humorist GREGA. 

Modni program vam bo predstavilo trgovsko pod
jetje MURKA iz Jesenic. 

Vstopnina 10.00 din. 
Vljudno vabljeni! 

Organizator prireditve 
KIVADO in trg. podjetje 
MURKA 

VPIS V 1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE 
Za vse šolske novince na območju šolskega okoliša 

osnovne šole Koroška Bela (Javornik, Koroška Bela, 
Potoki, Javorniški Rovt, Kočna in Podkočna) bo vpiso
vanje v 1. razred osnovne šole vsak dan od 10. do 12. 
ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure v tajništvu 
osnovne šole Koroška Bela do 30. 12. 1971. 

Prav tako bo redno vpisovanje za vse šolske no 
vince s področja Blejske Dobrave in Lipe vsak dan od 
6. do 9. ure v VVZ Ivanke Krničar do 30. 12. 1971. 

Vpisovanje je obvezno za otroke rojene 1965. leta 
in pogojno za otroke, ki so rojeni do 30. junija 1966. 

Starši oziroma nam; stniki morajo ob vpisu priložiti 
naslednje dokumente: 

1. Izpisek iz rojstne* matične knjige 
2. Potrdilo o cepljenju 
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Haihomogli^IIVliEii!! 
Kino RADIO 
27. novembra franc. mladin

ski film ALADINOVA ČA
ROBNA SVETILKA ob 15. uri. 

27. in 28. novembra franc. 
barvni film ZLATA VDOVA, 
v režiji Michel Audiard, v gl. 
vlogi Michele Mercier, ob 17. 
in 19. uri. 

29. novembra amer. barvni 
film MATT HELM, LJUBI IN 
UBIJA, v režiji Henrv Levih, 
v gl. vlogi Sean Martin, ob 
17. in 19. uri. 

30. novembra in 1. decem
bra amer. barvni film DIPLO-
MIRANEC, v režiji Mike 
Nichols, v gl. vlogi Anne 
Bancroft, ob 17. in 19. uri. 

2. decembra franc. ital. CS 
barvni film BUFFALO BILL 
— JUNAK DIVJEGA ZAPA-
DA, v režiji J. W. Fordson, v 
gl. vlogi Gordon Scott, ob 17. 
in 19. uri. 

3. decembra amer. barvni 
film M. A. S. H., v režiji Ro
bert Altman, v gl. vlogi Do-
nald Sutherland, ob 17. in 
19. uri. 

4. decembra amer. film 
BAMBI, ob 15. uri. 

4. in 5. decembra amer. 
barvni film NA SEVERU 
ALJASKE, v režiji Henrv Hat-
haway, v gl. vlogi John Way-
ne, ob 17. in 19. uri. 

6. decembra franc. CS barv
ni film USODNI PLEN, v 
režiji Claude Carliez, v gl. 
vlogi Jena Marais, ob 17. in 
19. uri. 

7. ih"8. decembra ameriški 
barvni film BOB CAROL — 
TED ALfCE, v režiji Paul 
Mazursky, v gl. vlogi Natalie 
Wood, ob 17. in 19. uri. 

9. decembra ital. nem. barv
ni film TRIJE NEUSTRAŠE
NI, v režiji Frank Kramer, v 
gl. vlogi Tony Kendall, ob 17. 
in 19. uri. 

10. decembra ital. barvni 
film STOP ZA MORILCA!, v 
režiji Yves Boisset, v gl. vlogi 
Bruno Cremer, ob 17. in 
19. uri. 

11. decembra amer. CS 
barvni film OD KJE VONJ 
PO SMODNIKU, v režiji John 
Gilling, v gl. vlogi Tom 
Adams, ob 17. in 19. uri. 

Kino PLAVŽ 
27. in 28. novembra amer. 

barvni film DIPLOMIRANEC, 
ob 18. in 20. uri. 

28. novembra francoski mla
dinski film ALADINOVA ČA
ROBNA SVETILKA, ob 10. 
uri. 

29. in 30. novembra franc. 
barvni film ZLATA VDOVA, 
ob 18. in 20. uri. 

1. decembra franc. ital. CS 
barvni film BUFFALO BILL 
— JUNAK DIVJEGA ZAPA-
DA, ob 18. in 20. uri. 

2. in 3. decembra ameriški 
barvni film KRALJEVSKE 
SANJE, ob 18. in 20. uri. 

4. in 5. decembra ameriški 
barvni film BOB CAROL — 
TED AL1CE, ob 18. in 20. uri. 

5. decembra ameriški film 
BAMBI, ob 10. uri. 

6. in 7. decembra ameriški 
barvni film NA SEVERU 
ALJASKE, ob 18. in 20. uri. 

8. decembra ital. nem. barv
ni film TRIJE NEUSTRAŠE
NI, ob 18. in 20. uri. 

9. in 10. decembra ameriški 
barvni film MASH, ob 18. in 
20. uri. 

11. decembra amer. barvni 
film DAN REVOLVERAŠEV, 
ob 18. in 20. uri. 

Kino DOVJE-MOJSTRANA 
27. novembra amer. barvni 

film AFERA THOMA KRAV-
NA. 

OBVESTILO POTROŠNIKOM! 

Trgovska podjetja: Rožca, Delikatesa, Zarja in Špe-
cerija Bled, supermarkei Union, obveščajo cenjene 
kupce, da bodo zaradi praznikov, izjemoma to nedeljo, 
28. novembra odprte vse samopostrežne trgovine z živili 
od 7. do 10.30. 

Trgovski podjetji Rožca Jesenice in Špecerija Bled 

o b v e š č a t a 

cenjene kupce, da so v nedeljo, dne 5. decembra od 7.30 
do 10.30 odprte naslednje trgovine na Jesenicah in 
Javorniku — Koroški Beli. 

— Samopostrežna pri Čuferju na Plr.vžu, 

— Supermarket Union nasproti železniške postaje 
na Jesenicah, 

— Samopostrežba na Javorniku ter 

— trgovina Rožca v vasi na Koroški Beli. 

" 28. novembra ameriški CS 
barvni film OSVOBODITEV 
BYRONA JONESA. 
29. novembra ameriški ital. 
film ZLATA MRZLICA. 
30. novembra ameriški CS 
barvni film REVOLVERAŠI 
Z RDEČE REKE. 

1. decembra franc. barvni 
film ZLATA VDOVA. 

4. decembra amer. barvni 
film KRALJEVSKE SANJE. 

5. decembra amer. barvni 
film DIPLOMIRANEC. 

8. decembra amer. barvni 
film NA SEVERU ALJASKE. 

11. decembra amer. barvni 
film MASH. 

Kino KRANJSKA GORA 
27. novembra amer. barvni 

film MAŠČEVALEC IZ CA-
ROLINE. 

28. novembra francoski mla
dinski film ALADINOVA ČA
ROBNA SVETILKA. 

28. novembra amer. barvni 
film KRALJEVE SANJE. 

29. novembra francoski CS 
barvni film ARIZONA COLT. 

30. novembra ameriški CS 
barvni film REVOLVERAŠ Z 
RDEČE REKE. 

2. decembra amer. barvni 
film DIPLOMIRANEC. 

4. decembra franc. barvni 
film ZLATA VDOVA. 

5. decembra ameriški film 
BAMBI. 

5. decembra amer. barvni 
film MASH. 

7. decembra francoski CS 
barvni film USODNI PLEN. 

9. decembra amer. barvni 
film BOB CAROL — TED 
ALICE. 

11. decembra amer. barvni 
film NA SEVERU ALJASKE. 

Kino DELAVSKI DOM 
JAVORNIK 
27. novembra ameriški CS 

barvni film OSVOBODITEV 
BYRONA JONESA, ob 17. uri. 

28. novembra amer. barvni 
film MATT HELM — LJUBI 
IN UBIJA, ob 17. uri. 

28. novembra amer. barvni 
film MAŠČEVALEC IZ CA-
ROLINE, ob 19. uri. 

29. novembra ameriški CS 
barvni film REVOLVERAŠI 
Z RDEČE REKE, ob 19. uri. 

30. novembra francoski CS 
barvni film ARIZONA COLT, 
ob 19. uri. 

I. decembra amer. barvni 
film KRALJEVE SANJE, ob 
19. uri. 

4. decembra ameriški film 
BAMBI, ob 17. uri. 

4. decembra amer. barvni 
film DIPLOMIRANEC, ob 
19. uri. 

5. decembra francoski CS 
barvni film USODNI PLEN, 
ob 17. uri. 

5. decembra franc. barvni 
film ZLATA VDOVA, ob 
19. uri. 

8. decembra amer. barvni 
film MASH, ob 19. uri. 

II. decembra amer. barvni 
film BOB CAROL — TED 
ALICE, ob 19. uri. 

Ne zamudite si ogledati iz
rednega mladinskega filma 
ALADINOVA ČAROBNA SVE- " 
TILKA in mladinskega filma 
BAMBI, ki sta na sporedu v 
naših kinematografih. 

DIPLOMIRANEC je prav tako ameriški film izdelan po isto
imenski literarni predlogi. Film je izredno dobra filmska 
satira na račun ameriškega načina življenja. Film predstavlja 
neke vrste prelomnico v ameriški kinematografiji, režiser fil
ma pa je dobil za uspešno režijo Oskarja. 

M. A. S. H. je ameriški protivojni film, ki na neobičajen in 
modem način prikazuje nesmisel ameriških vojnih avantur. 
Film je sicer komedija, ki se dogaja na korejskih bojiščih, ki 
pa je doslej dosegel že vrsto laskavih priznanj. Odlikuje ga 
tudi imenitna igra glavnih treh igralcev. 

O B V E S T I L O 
Od 1. decembra dalje, od 9. do 12. in od 15. do 19. ure 

bo odprt 
SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME 

v prostorih Elektro Žirovnice na Cesti maršala Tita (ob 
vhodu v staro pokopališče). 

SK Jesenice 
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OD KJE VONJ PO SMODNIKU je tretji ameriški film, ki je 
na sporedu v naših kinematografih v decembru. To je špijon-
ski film, dinamičen, napet 



Današnja skandinavska križanka je nagradna. Za 
reševalce s pravilnimi rešitvami, razpisujemo naslednje 
nagrade: 

ena nagrada 100 N din 
dve nagradi po 70 N din 
tri nagrade po 50 N din 
štiri nagrade po 30 N din 

Vsak lahko sodeluje pri žrebanju le z eno rešitvijo, 
ki naj jo pošlje v kuverti, na katero poleg naslova 
Uredništvo Železarja, napišite še nagradna križanka. 

Rešitve vpišite v izrezan lik križanke s tiskanimi 
črkami in čitljivo ter nam jih pošljite do vključno 
8. decembra do 12. ure. Rešitvam ne prilagajte nobenih 
drugih dopisov. 


