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Skrb za prihodnost 
Kot odmev poslovnih izgub in stališč vidnih republiških 
funkcionarjev pred leti, se še danes cesto sliši, da so sloven
ske železarne ekonomsko neutemeljene, za prenekatere, k i 
sladkosti vidijo le v oskrbovanju iz inozemstva, pa celo ne-
zaželjene. Železarne že dolgo niso več med tistimi organiza
cijami, k i hirajo in je njihov obstoj ogrožen. 

Preobrat v 
akumulativnosti 

Potem ko so železarne Je
senice, Ravne in Štore leta 
1968 dosegle vrh reform ske 
krize in največjo globino po
slovne izgube, se je poslova
nje pričelo obračati na bolje. 
Najprej j ih je neugoden eko
nomski položaj septembra 
1969 pripravil na integracjo 
z ustanovitvijo združenega 

podjetja Slovenske železarne. 
S skupnimi nastopi, speciali
zacijo proizvodnje, odprav
ljanjem nerentabilne proiz
vodnje, enotno razvojno poli
tiko in usklajevanjem poslo
vanja se je vsem organizaci
jam združenega dela ponov-". 
no vrnil ugled dobrih tovarn, 
rezultati leta 1971 pa so pravi 
preobrat. ^ , — 

Medtem ko so v prejšnjih 
letih nihanja bila blaga, je v 
zadnjih petih letih zaradi zu-

nanjih vplivov c-scilacija iz 
ene v drugo skrajnost-i>Ha 
nenormalno visoka. Leta 1966 
so železarne Jesenice, Ravne 
in Štore imele 57 milijonov 
din presežka dohodka, leta 
1967 so v zbiru prvič po osvo
boditvi padle v izgubo, k i je 
znašala 9,5 milijonov din. Leta 
1968 se je skupna izguba po
višala na 58,2 milijona din, 
kar je pomenilo kulminacijo 
ekonomskih težav, k i je ime
la težke posledice. Nato se je 
obrnilo, leta 1969 je bilo do-
seženega zopet 27 milijonov 
din presežka dohodka, leto 
za tem je presežek znašal 45 
milijonov din in preteklo leto 
1971 celo 110 milijonov din. 

Gibanje bruto akumulacije, 
to je seštevka amortizacije 
in presežka dohodka, ta pre
obrat še bolj izraža. Lani je 
znašala okrog 260 milijonov 
din ali 16-krat več kot tri leta 

(Nadalj. na 2. str.) 

Spodnji članek predstavlja nadaljevanje članka o načr tu 
Železarne za leto 1972, k i je bil objavljen v prejšnji številki 
Železarja. V njem nameravamo opisati tokove proizvodnje 
med obrati, dinamiko proizvodnje po obratih, plan po izdel
kih, izvoz in plan zaposlenih. 

Tri novatorske odškod
nine v DE talilnice 

Predsednik komisije za racionalizacije in novatorstvo pri svetu 
D E talilnic Alojz Rus, je sklical prvo sejo v letošnjem letu, 
na kateri so ocenjevali še v letu 1971 v proizvodnjo uvedene 
tehnične izboljšave. Kl jub temu, da ne dobi ustrezne pomoči 
pri ostalih članih komisije, je dobil vsestransko strokovno 
pomoč pri vzdrževalnih in proizvodnih asistentih in obrato-
vodjih ter še prav posebej pri šefu DE dipl. inž. Stanku Čopu. 
Tovarišu Rusu je uspelo dobro pripraviti prvo sejo komisije 
na kateri so pozitivno ocenili tri izboljševalne predloge in 
avtorje nagradili z 2.400,00 din. 

Na osnovi objektivnih ocen 
in priporočil so člani komi
sije pozitivno ocenili izboljše-
valni predlog št. 1974, ki sta 
ga izvedla delovodja na plav
žu Ivan B E R L O T in vodilni 
vodovodni instalater na plav
žu E m i l L A H . Avtorjema je 
na osnovi večletnih opazovanj 
uspelo izdelati posebno me
hansko napravo za odpiranje 
in zapiranje prehoda za žlin
dro na plavžu. S to izboljša
vo sta avtorja odpravila tež
ko delo pri tem delovnem po
stopku in omogočila večjo 
delovno varnost in boljše po
čutje. S tem sta vplivala na 
zmanjšanje delovnih ur plav-
žarjev in vzdrževalcev oziro
ma vplivala na zmanjšanje 
remontov na popravilu šob za 
žlindro, popolnoma pa je od
padla uporaba kisika. Na 
osnovi izračunov prihrankov 
in koristi so člani komisije 
priznali avtorjema enkratno 
odškodnino v višini 1000 din. 

Teodorju V I S T R U , delovod
j i sive livarne je bila prizna
na in izplačana enkratna od
škodnina v višini 1000 din za 
tehnično izboljšavo »ekono
mična priprava vložka suro
vega sivega železa za proiz
vodnjo V A L elektrod«. Avtor
j u je uspelo z novo napravo 
občutno zmanjšati izmeček, 
povečal je delovno varnost in 
preprečil kakršno koli zame
njavo vložka. Tam zaposleni 
so ta nov postopek osvojili 
kot stalno obliko dela. Izbolj-
ševalni predlog št. 1990 je ve
lika pridobitev za sivo livar
no pri nemoteni večji proiz
vodnji V A L elektrode. 

Večkratnemu prizadevnemu 
in uspešnemu novatorju Leo

poldu BRUDARJU delovodju 
strojnega vzdrževanja v je-
klarni, je bila soglasno pri
znana in izplačana enkratna 
odškodnina za izboljševalni 
predlog št. 2019 »uspešna in 
koristna predelava ,škopcev' 
za obešanje vratic na SM pe
čeh«. Ocenjevalci, člani komi
sije so na osnovi objektivnih 
ocen in priporočil pristojnih 
vzdrževalcev in martinarjev 
priznali vestnemu vzdrževal
cu enkratno odškodnino v vi
šini 400 din. Prihranki in ko
risti iz tega izbol j sevalnega 
predloga se izražajo v pri
hrankih na škopcih, zmanjša
nju zastojev in pregoretju 
hladilnih vratic, olajšal je 
tudi delo vzdrževalcev pri za
menjavi vratic. 

Vsem avtorjem želimo še 
mnogo takih uspehov. 

Ob zaključku prve letošnje 
seje komisije za novatorstvo 
in racionalizacije pri svetu 
D E talilnic, je predsednik ko
misije pozval vse člane komi
sije, asistente in obratovodje, 
da v letošnjem letu vlože še 
večje napore za pospeševanje 
inovacijske dejavnosti. 

Na osnovi sklepa DS z dne 
30. decembra 1971, bo na prvi 
prihodnji seji komisija za ra
cionalizacije in novatorstvo 
pri svetu D E talilnic, pripra
vila obsežno gradivo za raz
pravo z namenom poživitve 
inovacijske aktivnosti v naši 
gospodarski organizaciji na 
vseh ravneh. Za dosego tega 
cilja pa je nujno potrebno, 
da vsi izvoljeni člani komisi
je tesno sodelujejo s predsed
nikom in vsemi ostalimi člani 
delovne enote. 

Osnova za postavitev plana 
je bila 500.000 ton proizvod
nje domačega jekla, 12.000 
ton uvoženih slabov (dobimo 
j i h z metalurško menjavo n a 
ših finalnih proizvodov), 4000 
ton nabavljenih trakov za. 
hladno valjamo in 1800 ton 
profilov za jeklovlek iz. Štor., 
Z dano količino jekla bi bilo 
potrebno uskladiti naše pro
izvodne zmogljivosti in želje 
r.aših kupcev. Vse te odnose 

zajema rebalans jekla. V 
njem so po vrsticah navedeni 
proizvodi posameznih obra
tov in njihova proizvodna 
pot, v kolonah pa proizvod
nja obratov ter struktura 
vložka za naslednje obrate. 
Robna kolona predstavlja 
blagovno, robni vrstici pa 
blagovno in skupno proizvod
njo. Prikazujemo ga v skr
čeni obliki. 

(Nadalj. na 10. str.) 

Za 6000 kg izboljšana dnevna 
proizvodnja v valjarni žice 

V. nedeljo 23. januarja, so 
sodelavci v valjarni žice zno
va izboljšali svojo dnevno 
proizvodnjo skoraj za 6000 kg. 
Njihov nov dnevni proizvod
ni dosežek znaša 455.396 kg 
pri valjarni žice 0 9 .mm, od 
tega je bilo kvadratnih gre
dic 4830 kg, dimenzije 55 mm. 

Sodelavci v valjarni žice so 
tako od lanskega marca, ko 
so dosegli do takrat največjo 
dnevno proizvodnjo 441.698 kg, 
doslej to že dvakrat izbolj
šali in sicer novembra lani 
na 449.585 kg in minulo nede
ljo na 455.396 kg. To nedvom
no dokazuje, da so sodelavci 

v valjarni žice novoletni po
ziv glavnega direktorja Žele
zarne, da se je treba že takoj 
v začetku leta boiiti za izvr
ševanje planskih obveznosti, 
vzeli z vso resnostjo. Želimo 
j im, da bi pr i uresničevanju 
svojih planskih obveznosti 
uspevali prek vsega leta. 

Načrt poslovanja 
Železarne za 1972 



Te dni smo prek televizijskih ekranov spoznali zamisli 
radovljiške občine o nadaljnjem razvoju šolske mreže v nji
hovi občini. Po njihovi zamisli naj bi se po preselitvi osnovne 
šole v nove prostore okrepila poklicna kovinarska šola v Ra
dovljici in poleg nje ustanovila še tehnična srednja šola — 
strojni oddelek. Poleg poklicne gostinske šole na Bledu pa 
naj bi se ustanovila še srednja gostinsko turistična šola. Za 
vse to bodo v radovljiški občini z izgradnjo novih osnovnih 
šol imeli vse prostorske pogoje, vprašanje pa je, ali je tak 
razvoj smotrn in če bodo lahko zagotovili tudi ostale pogoje 
za kakovostno vzgojo kadrov. 

Nedvomno je tudi v interesu jeseniške občine, da se na 
Bledu izoblikuje močan center za vzgojo gostinsko-turističnih 
kadrov s poklicno in srednjo gostinsko-turistično šolo. Tam 
so zagotovljeni tudi vsi pogoji za kakovostno vzgojo kadrov — 
prostori, predavateljski kader in možnost prakse v velikih, 
modernih obratih. Bolj problematično pa je vprašanje okre
pitve kovinarskega šolskega centra s tehnično šolo v Radov
ljici, ob dejstvu, da na Jesenicah tovrstni opremljen center 
obstaja z različnimi kovinarskimi poklici, tehnično šolo meta
lurške in strojne smeri z dolgoletnimi izkušnjami, ustreznimi 
kadri in neizkoriščenimi kapacitetami. Ob tem se odpira vpra
šanje, ali je res smotrno, da ima vsaka občina na Slovenskem 
kar največ različnih šol druge stopnje in po nepotrebnem 
trosi družbena sredstva, . ki bi jih lahko vložila drugam, 
na drugi strani pa imamo neizkoriščene kapacitete. V 
našem primeru je še toliko bolj nerazsodno, ker- bo prej 
ko slej potrebno gorenjsko gospodarstvo bolj integrirati in 
predelovalno industrijo, kamor sodi tudi Veriga Lesce in 
Plamen Kropa, za katere bi šolski center v Radovljici prven
stveno usposabljal kader, povezati z bazično industrijo. To 
je konec koncev tudi v duhu ustavnih sprememb. Zakaj 
potem tako drobiti šolsko mrežo in vzgojo kadrov na zaokro
ženem in interesno povezanem območju, ki v primeru dostopa 
do šol v katerem koli centru obeh občin, ne pomeni nobene 
težave. Ali ne bi kazalo ta vprašanja v interesu večje družbene 
štednje, v interesu večje kvalitete usposabljanja kadrov in 
končno zaradi razumne urejenosti šolske mreže v občinah 
in na Slovenskem, urejati z družbenimi dogovori. Tudi v 
takih nerazsodnih in prebogatih odločitvah so vzroki za infla
cijo in za pomanjkanje sredstev na drugih področjih druž
benega življenja in dela ter za obremenjevanje proizvodnje. 
Ta ugotovitev tudi velja za v lanskem letu zelo na hitro 

i ne bi kazalo na Gorenj
skem i družbenim dogovo
rom urejati šoisko mrežo 
ustanovljeno ekonomsko srednjo šolo na Jesenicah ob 
dejstvu, da enaka, kakovostna šola z dolgoletno tradicijo 
deluje v Kranju, kjer bi se lahko s prikazanimi specifičnimi 
potrebami po tovrstnih kadrih za Jesenice sprejem razširil. 
Nedvomno bi bila taka rešitev ne samo kakovostnejša, ampak 
tudi cenejša. 

Večkrat imamo pri takih odločitvah pred seboj le ozke 
interese, skoraj povsem pa pri takih odločitvah izključujemo 
delavski, razred, ki ustvarja materialno osnovo za vse to. Še 
manj pa se ob takih odločitvah opiramo na študijske raziska
ve oziroma različne analize o perspektivnih potrebah po takih 
ali drugačnih kadrih, o ekonomičnosti — glede na velikost — 
take ali drugačne šole, o populaciji mladine, poklicnih inte
resih, nagnjenjih in usmeritvi itd. 

Gorenjsko območje..; je glede, na- nadaljnji gospodarski 
razvoj v pogledu delovne sile deficitarno. Ali ne bi bilo potreb
no ob takih ugotovitvah več medobčinskega dogovarjanja glede 
poklicnega usmerjanja in prosvetljevdnja mladine, da bi čim 
več mladih ostalo v poklicih na tem ekonomsko zaokroženem 
in interesno povezanem območju. Ali ne narekuje to tudi v 
interesu racionalnosti, kvalitete in načrtnosti več dogovar
janj in dogovorov o razvoju šolske mreže in sploh o večji 
integraciji šolstva na Gorenjskem, pa tudi v Sloveniji. 

Na Gorenjskem delujeta več ali manj kot posvetovalna, 
koordinacijska organa: svet gorenjskih občin in medobčinsko 
vodstvo ZK, bolj ali manj redno pa se sestajajo tudi občin
ska vodstva SZDL. Ali ne bi ravno ti organi morali bolj avto
ritativno in z večjo odgovornostjo pri izvrševanju dogovorov, 
spregovoriti tudi o teh, za nadaljnji razvoj Gorenjske po
membnih vprašanjih. Tako pa se dogaja, da razni večerni 
oddelki in šole nastajajo kar čez noč, ne samo na Gorenj
skem, temveč tudi drugje v Sloveniji in povzročajo še večji 
nered na tem izredno pomembnem družbenem področju. 
Profili kadrov, ki prihajajo iz enakih šol, toda iz različnih 
področij, so nemalokrat zelo neizertačeni. Maličijo se kriteriji 
zato, da ima šola večji vpis in da opraviči svoj obstoj. Žal 
se to dogaja tudi na višjih in visokih šolah. Ali ne bi kazalo 
na tem področju, ki ga imenujemo »področje s posebnim 
družbenim pomenom« narediti red in disciplino. To pa je 
prvi pogoj za kakovostno vzgojo in izobraževanje strokovnih 
kadrov, ki v naši samoupravni družbi prevzemajo vedno večjo 
odgovornost pri oblikovanju našega nadaljnjega razvoja. Če 
poudarjamo več samoupravljanja v šolet s tem ne mislimo 
na anarhijo in nered. O vseh teh vprašanjih bi morali končno, 
bolj odločno spregovoriti tudi delavci v delovnih organiza
cijah, ki ustvarjajo materialno osnovo tudi za šolstvo. . 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
pred tem. Pr i tem je treba 
upoštevati , da so ob tem ra-
stli tudi poprečni osebni do
hodki zaposlenih in se povi
šali za 55%. To je sigurno 
dokaz zdrave poslovnosti. 

Nelikvidnost pojedla 
plodove dela 

Leta 1971 j e poprečno 11.693 
zaposlenih delavcev sloven
skih železarn, kar je 2% več 
od predhodnega leta, izdelalo: 

— surovega železa 182.000 
ton ali 8 % več kot leta 1970 

— surovega jekla 670.000 
ton ali 6 % več kot leta 1970 

— blagovne proizvodnje 
565.000 ton ali 8% več kot 
leta 1970 

— realizacije 2.088 mili j . din 
ali 36% več kot, leta 1970. 

V oči pade visoka rast re
alizacije. T a je učinek struk
turalne spremembe proizvod
nje in uvedenega mehanizma 
o prilagojevanju naših cen 
jekla z notranjimi cenami v 
Z R N ob upoštevanju veljavne 
tečajne paritete. Uspeh, izra
žen v realizaciji in akumula
cij i , pa na žalost še ne po
meni ugodnega finančnega 
položaja. Splošna nelikvid
nost je imela posebno slabe 
posledice v železarnah. 

Terjatve ZPSŽ oziroma že
lezarn Jesenice, Ravne in š to 
re so leta 1971 stalno rastle, 
povišale so se celo hitreje od 
rasti realizacije. Medtem ko 
so na dan 1. 1. 1971 terjatve 
znašale 428,5 milijonov din, 
so se do kraja leta povzpele 
na 650 mili j . din ali za 221,5 
mili j . din. Razlika med ter
jatvami in dolgovi se je dvig
nila od 249 milijonov din na 
400 mil i j . din. Ugoden, v 
sklepnem računu pokazani 
finančni uspeh slovenskih že
lezarn je tako pokopan v ter
jatvah, v katerih je vezana 
skoraj celotna akumulacija. 
Ob vstopu v leto 1972 so ime
le vse t r i železarne blokirane 
žiro račune, skupna blokada 
pa je znašala 190 milijonov 
din, kar pomeni, da kljub 
navidez ugodnemu ekonom
skemu položaju železarne še 
niso dosegle za proizvodnjo 
nujne reproduktivne sposob
nosti. To pa še daleč ne po
meni, da je razmišljanje o 
umestnosti obstoja slovenske 
proizvodnje jekla, k i . je še 
vedno prisotno, objektivno. 
Stabilizacija gospodarstva bo 
z vsemi svojimi dejavniki do 
kraja iztrebila zgrešeno željo, 
naj bi močnejšo industrijsko 
dejavnost — kovinsko prede
lovalno industrijo — na Slo
venskem vzdrževali brez last
ne proizvodnje jekla, oziroma 
brez lastnega deleža pr i raz
voju proizvodnje tega repro-
duktivnega materiala. 

Stabilizacija nas 
vrača v realnost 

Že prvi stabilizacijski ukre
pi, k i nas vračajo na pozicije 
reforme, devalvacije dinarja, 
povečana spodbuda za izvoz, 
likvidnostni in drugi posegi, 

bodo vplivali na zoževanje 
nepotrebnega uvoza, neučin
kovitega investiranja in na 
optimalnejšo ostalo zoževanje 
nepotrebnega uvoza, neučin
kovitega investiranja in na 
optimalnejšo ostalo porabo. 
V času stabilizacije je zato 
pričakovati, da se bo pritisk 
za oskrbovanje z reproduk
cijskim materialom v državi, 
k i se je že pojavil, povečeval. 
Preorientacija iz uvoza na do
mačo proizvodnjo jekla je 
posledica razlike v ceni, 
zmanjševanja uvoznih kon
tingentov ( R K in GDK) ter 
predvsem pomanjkanja f i 
nančnih sredstev. 

V železarnah se že pojav
ljajo porabniki jekla, k i so 
do sedaj zveličavnost videli 
le pri inozemskih dobavite
lj ih; okrnjena reproduktivna 
sposobnost tovarn ZPSŽ v 
preteklosti pa onemogoča tak 
obseg proizvodnje, da bi več
j i del potreb bi l pokrit.. Pro
blem je tudi v asortimentski 
različnosti, k i iz rentabilnost-
nih razlogov ne more biti v 
celoti rešen. 

Železarne, med njimi tudi 
slovenske, torej pridobivajo 
na pomembnosti. Da je temu 
tako, je razumljivo. 

Slovenske železarne so leta 
1971. dale tržišču 565.000 ton 
gotovega blaga. Če tega vred
notimo le po poprečno dose
ženi ceni ZPSŽ pri izvozu, k i 
je znašala 265 % na tono, do
bimo letni obseg 150 milijo
nov | , Ker je struktura pro
daje doma boljša, je realnej
ša vrednost proizvodnje" še 
višja. Zamisliti se zato mora
mo v koristnost obstoja in 
tudi v potrebe razvoja slo
venskih železarn. Večja pove
zanost in materialna preple
tenost proizvajalcev in prede
lovalcev jekla ter trgovine, 
to je vertikalna integracija 
od dobaviteljev surovin do 
proizvajalcev in prodajalcev 
končnih jeklarskih izdelkov, 
nas bosta po samoupravni 
poti privedla do najoptimal-
nej še rešitve v slovenski ko
vinsko proizvodni sferi: 

Zboljšani ekonomski polo
žaj, izražen s povečano neto 
in bruto akumulacijo, je del
no učinek prvega obdobja 
življenja ZPSŽ. Namen pove
zanosti slovenskega železar
stva v enotno proizvodno 
tvorbo pa v sedanji obliki v 
celoti ne more biti dosežen, 
zato je potrebno napraviti 
korak naprej, ustvariti mate
rialno bazo podjetja, ker je 
le tako možno uspešno izve
sti akcijo deblokade žiro ra
čunov, nadaljevati proces 
združevanja v vertikalni sme
r i proizvajalcev i n . porabni
kov jekla ter končno realizi
rati srednjeročni in dolgo
ročni razvojni program slo
venskega železarstva. 

Prihodnost 
slovenskega 
železarstva 

V sklopu celotne jugoslo
vanske črne metalurgije se 
slovensko železarstvo vedno 

bolj jasno oblikuje kot spe
cializirani proizvajalec in pre
delovalec kvabtetnih in ple
menitih vrst jekla. Oddalje
nost od surovinskih virov ter 
bližina močno razvite kovin
sko predelovalne industrije 
so značilnosti, k i j ih bo mo
ral upoštevati koncept razvo
j a slovenskega železarstva v 
prihodnosti. Slovenske žele
zarne naj bi v naslednjem 
15-letnem obdobju postale sa
mostojen proizvajalec suro
vega jekla le za tiste asorti-
mente, k i zaradi tehnologije 
in količin ne morejo biti pro
izvedeni v visokoproduktiv-
nih masovnih integralnih že
lezarnah. To pomeni, da se 
bodo omejile le na proizvod
njo elektro jekla. Poleg oskr
bovanja z lastnimi ingoti in 
v neprekinjenem tehnolo
škem postopku ulitih gredic 
in slabov kvalitetnejših asor-
timentov, se bodo valjarne 
morale s polizdelki navadnih 
jekel oskrbovati pri drugih 
masovnih proizvajalcih doma 
in v inozemstvu. 

Obstoj slovenskih železarn 
je torej v lastni proizvodnji 
elektro jekla, kar je pogojeno 
z oskrbovanjem za kvalitetni 
program primernim vložkom. 

Staro železo kot vložek v 
slovenski proizvodnji jekla je 
bilo prisotno vse obdobje v 
20. stoletju. V stari Avstro-
Ogrski se je ta problem rešil 
z izgradnjo plavžev pri 
Trstu, v predaprilski Jugosla
vi j i pa sta bili na Jesenicah 
zgrajena še dva plavža za 
lastno proizvodnjo železove 
substance. V prihodnosti slo
venske železarne ne morejo 
več računati na lastno proiz
vodnjo jekla po klasičnem 
postopku, ker nam za to ne 
ustreza niti lokacija, ne 
razpolagamo pa tudi s pri
mernim kapitalom. Rešitev 
je zato iskati v nastajanju 
najnovejših tehnoloških po
stopkov direktne redukcije. 
Staro železo kot vložek zara
di problema na tržišču in za
radi škodljivih metalnih ih 
nemetalnih primesi ne sme v 
prihodnosti biti pretežni del 
vložka, na katerem bi bazira
la slovenska proizvodnja 
elektro jekla. Izhod moramo 
iskati v metaliziranih peletih. 

Izhod v direktni 
redukciji 

Metalizirani peleti niso več 
utopija. Interes proizvajalcev 
elektro jekla v svetu bo v na
slednjih nekaj letih na podla
gi dosedanjih dosežkov pro
ces direktne redukcije razvil 
do konkurenčnosti s klasič
nim postopkom proizvodnje 
surovega železa. Pr i vpeljeva
nju pruoizvodnje in uporabe 
metaliziranih pelet v svetu 
mora združeno podjetje Slo
venske železarne biti nepre
stano prisotno. Politika pa 
naj bi bila usmerjena v to, 
da se bomo v prvem obdobju 
oskrbovali s tem vložkom iz 
inozemstva, v prihodnosti pa 
postali lastni proizvajalci me
taliziranih pelet. Najkasneje 
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leta 1980 naj b i slovenske že
lezarne proizvedle 800.000 ton 
surovega elektro jekla, kar 
pomeni, da bodo takrat same 
potrebovale okrog 400 do 
450.000 ton metaliziranih pe-
let, kar bo izvedljivo le z 
uvedbo lastne proizvodnje. 
Od uspešnosti preorientacije 
na nov vložek je odvisna pri-, 
hodnost ne samo slovenskih 
železarn, temveč celotne naj
močnejše industrijske dejav
nosti na Slovenskem, to je 
kovinsko predelovalnega kom
pleksa. Uvedba direktne re
dukcije je torej širši interes 
slovenskega gospodarstva. 

Področje oskrbovanja z 
vložkom je najbolj tipično 
področje, na katerem so inte
resi vseh treh železarn isto
vetni. Zato ni naključje, da 
je skrb za usodo lastne proiz
vodnje surovega jekla v pri
hodnosti v vseh treh železar
nah enako prisotna. Nobena 
od železarn tega problema ne 
more sama reševati. Tudi 
ZPSŽ ga bo lažje reševalo v 
povezavi z MK Sisak, ki v 
metaliziranih peletih vidi 
svoj interes. Za obdelavo tega 
področja sta obe podjetji že 
osnovali skupno grupo; akti
viranje te grupe v sedanji fa
zi lahko pomeni le študiozno 
obdelavanje materije metali
ziranih pelet, iskanje ponud
nikov za ta vložek, ugotavlja
nje tehnoloških in ekonom
skih dosežkov ter zbiranje 
dobaviteljev opreme. 

Poleg tehnoloških in eko
nomskih problemov direktne 
redukcije bogatih železovih 
rud se bo v združenem pod
jetju pojavil problem finanč
ne konstrukcije za realizacijo 
izgradnje lastnega obrata me
taliziranih pelet. Lahko raču
namo, da bo ta problem mo
ral biti rešen v naslednjih 
petih letih, zato je iskanje 
primerne lokacije že sedaj 
aktualno. Proces povečevanja 
proizvodnje elektro jekla na 
Slovenskem se bo odprl z re
šitvijo vložka in izgradnjo 
lastnega obrata metaliziranih 
pelet. Medtem ko smo do re
šitve tega problema zaintere
sirani na čim večji lastni pro
izvodnji tekočega vložka za 
proizvodnjo surovega jekla, 
naj bi prisotnost metalizira
nih pelet v prihodnosti pome
nila postopno ukinitev proiz
vodnje SM jekla in spremem
bo strukture na 100% proiz
vodnjo elektro jekla. Ta pre-
orientacija naj bi bila izvede
na tudi na Jesenicah. Za tak 
dolgoročni poseg na področ
ju slovenske proizvodnje su
rovega jekla je potrebna še 
t rdnejša oblika povezanosti 
železarn Jesenice, Ravne in 
Store, kar naj bi dosegli z 
delno združitvijo poslovnih 
skladov v skupni poslovni 
sklad. Konferenca Zveze ko
munistov združenega podjet
j a je 15. januarja sklenila, da 
bodo komunisti, ker je eko
nomsko utemeljeno, združe
vanje enega dela poslovnih 
skladov organizacij združene
ga dela podpirali. 

Za kvalitetnejše 
proizvodne odnose 
Zasnova predvideva združi

tev 20% poslovnih skladov 

ustanoviteljev v poslovni 
sklad združenega podjetja. To 
bo pomenilo: 

— v prvi fazi — Medseboj
no spodbudo za izboljšanje 
rentabilnosti in ekonomizira-
nje proizvodno-poslovnih de
javnosti v vseh treh organiza
cijah združenega dela in s 
tem povečanje dohodka. — 
Na materialni osnovi združe
ni nastop pri konkuriranju 
in iskanju novih dodatnih 
sredstev iz republiških in dru
gih virov za izboljšanje lik
vidnosti, deblokado žiro ra
čunov in pridobitev repro-
duktivne sposobnosti vseh 
treh železarn. To bi pomenilo 
pridobitev kreditne sposob
nosti vseh treh organizacij 
združenega dela in pristop k 
realizaciji medsebojno uskla
jenih razvojnih programov 
tovarn. 

— v drugi fazi — Širjenje 
integracijske tvorbe v verti
kalni smeri na področje do
baviteljev reprodukcijskega 
materiala, predelovalne indu
strije in blagovnega prometa. 
Obstaja že vrsta podjetij, k i 
so se pod pogojem 20 % zdru
žitve poslovnih skladov prf-
pravljena pridružiti ZPSŽ, 
kar bo pomenilo večjo ubra
nost na področju proizvodnje 
in predelave jekla in pravil
ne j šo porazdelitev akumula
cije. 

— v tretji fazi — Ustvarje
ne bodo materialne osnove za 
pristop k realizaciji razvoj
nih projektov, izgradnji skup
nih obratov za pridobivanje 
novega vložka, k i bodo na ba
zi koncepta razvoja zagotovi
l i obstoj in razvoj slovenske
ga železarstva v prihodnosti. 

Nova ustavna dopolnila 
zvezne in republiške ustave 
odpirajo nove oblike združe
vanja dela, v katerih bo tudi 
minulo delo odigralo svojo 
vlogo. Zato je dana možnost 
in spodbuda za tako obliko 
poslovnega povezovanja, v 
kateri se združuje del poslov
nih skladov ustanoviteljev 
skupnega podjetja. Vpliv mi
nulega dela na ustvarjanje in 
delitev dohodka v naši druž
beno samoupravni ureditvi 
se šele oblikuje, od uspešno
sti tega procesa pa je odvis
no uveljavljanje___samouprav-
nega sistema v prihodnosti. 
Zamisel o združitvi 20% po
slovnih skladov ustanovite
ljev združenega podjetja Slo
venske železarne bo prispe
vek v tem procesu, ki se raz
vija v duhu novih ustavnih 
dopolnil. 

Prisotnost temeljnih 
organizacij 

Oblikovanje poslovnega 
sklada združenega podjetja 
bo izvršeno na podlagi pred
hodno samoupravno odobre
nega prenosa iz poslovnih 
skladov organizacij združene
ga dela. Iz poslovnega sklada 
združenega podjetja bo posa
meznim tovarnam kot udelež
ba ZPSŽ dan v koriščenje po
slovni sklad v enaki višini, 
kot so ga s samoupravnimi 
akti organizacije združenega 
dela prenesle v skupni po
slovni sklad. 

Združitev enega dela po
slovnih skladov v poslovni 

sklad ZPSŽ pomeni, da bi bi l 
en del poslovnega sklada "Je
senic prisoten na Ravnah in 
v Štorah, en del ravenskega 
na Jesenicah in v Štorah, 
prav tako pa bi se en del 

• sredstev železarne Štore in 
morebitno drugih organizacij 
združenega dela z zlitjem v 
skupni poslovni sklad naha
j a l v drugih organizacijah 
združenega dela. S takim 
medsebojnim prepletanjem 
sredstev ali minulega dela bi 
se v kvalitetno novi obliki 
razvil interes za večjo renta
bilnost v lastni in drugih 
organizacijah združenega de
la. Samoupravni organi zdru
ženega podjetja bi na predlog 
poslovnega odbora ali teama 
direktorjev, sestavljenega iz 
vseh direktorjev organizacij 
združenega dela, usmerjali 
uporabo poslovnemu skladu 
ZP pripadajoče sorazmerne 
akumulacije. To bi že zahte
valo z normativi omejeno po
rabo oziroma krčenje neute
meljenih proizvodnih stro
škov in drugega prekomerne
ga trošenja dohodka. Začel bi 
se proces medsebojnega povi
ševanja poprečnega dohodka, 
odprto medsebojno pomaga-
nje in nadzor. 

Zlitje enega dela poslovnih 
skladov v poslovni sklad 
združenega podjetja ne pome
ni koncentracije odločanja s 
plodovi dela v rokah male 
izdvojene grupe. Celotno od
ločanje bo ostalo v temeljnih 
organizacijah, k i se bodo 
prek svojih predstavnikov 
sporazumevale o porabi skup
nih sredstev. Skupne nalož
be bodo tako imele svoj vir 
in osnovanje trgovinske orga
nizacije ali gradnje skupnega 
obrata za oskrbovanje žele
zarn bo postalo realno. 

Poslovna izguba 
zopet preti 

Ob dejstvu, da bi stabiliza
cija morala pomeniti pre-
orientacijo in ustvarjanje po
gojev za razvoj bazične dejav
nosti, so organizacije združe
nega dela ZPSŽ pred težk ; m 
ekonomskim problemom. Za
radi devalvacije, revalorizaci
je in predvidenih povišanih 
cen surovinam, energiji in 
transportnim storitvam, bo 
nastopila taka inflacija stro
škov, da se bo brez družbe
nega posega v ZPSZ ponovno 
pokazala poslovna izguba. Re
ševanje je možno v dveh sme
reh: v smeri znižanja proiz
vodnih stroškov z izjemno 
oprostitvijo uvoznih taks in 
v smeri povišanja prodajnih 
cen z uporabo veljavnega me
hanizma. Po tem mehani/mu 
se cene jekla odrejajo sklad
no z domicilnimi cenami v 
ZRN ob upoštevanju veljav
ne paritete med dinarjem in 
DM. Redka je tista dejavnost, 
k i ima svoje cene prilagojene 
s cenami na zahodnem trži
šču; zato je spremembi teča
jev prilagojena nova raven 
cen jekla razumljiva. 

V drugem kompleksu pro
blematike se nahaja financi
ranje proizvodnje. Pri tem so 
bile železarne do sedaj pri
krajšane. Medtem ko se je ce
loten dohodek od leta 1968 
do 1971 skoraj podvojil, s^ 

se dolgoročni in kratkoročni 
krediti povišali le za 15%. 
ZPSŽ je neposredno sodelo
valo pri združevanju bank na 
Slovenskem/ Sedaj, ko ima
mo močno Ljubljansko ban
ko, si želimo tako organizi
ranost, k i bo spodbujala 
vlagatelje, dala neposredno 
soupravljanje vlagateljev in 
tako integralnost bančnega 
kapitala, katera bo omogoči
la skladnejši razvoj sloven
skega gospodarstva. Tudi re
publiška emisija ne bo smela 
pri urejevanju in razvoju slo
venskega železarstva biti 
odsotna. Za optimalnejšo 
proizvodnjo bo nujno občut
no povišati vire financiranja 
poslovanja, sicer bo že v pr
vem četrtletju ogroženo izvr
ševanje načrta proizvodnje. 
T a predvideva: 

— surovega jekla 735.000 
ton ali 11 % več od dosežka 
1971 in 

— blagovne proizvodnje 
618.000 ton ali 9 % več od do
sežka 1971. » 

Predelovalna industrija in 
drugi porabniki to jeklo ra
bijo. Delavci v organizacijah 
združenega dela slovenskih 
železarn so prepričani, da bo
do proizvodnji jekla dani ta
ki pogoji, k i bodo omogočili 
izvršitev načrtovane proiz
vodnje. V svojih vrstah bodo 
poiskali tako pot samouprav
nega sporazumevanja, k i bo 
za vse pridružene tovarne 
ZPSŽ pomenila obstoj v se
danjosti in razvoj v prihod
nosti. Poglobljena integracija 
bo v skrbi za prihodnost si
gurno odigrala odločujočo 
vlogo. 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 

Dežurna služba 
telefon 

SOBOTA, 29. januarja: v pisarni doma 
inž. E m i l AŽMAN, T S N 908 81716 

N E D E L J A , 30. januarja: 
dr. inž. Marin GABROVŠEK, T K R 380 732 

P O N E D E L J E K , 31. januarja: 
Cir i l O D L A S E K , valj. Javornik 620 776 

T O R E K , 1. februarja: 
inž. Alojz K A L A N , martinarna 360 81726 

SREDA, 2. februarja: 
inž. Ivo ARZENŠEK, pom. glav. dir. 401 500 

ČETRTEK, 3. februarja: 
Anton GROŠELJ, valj. Bela 848 81410 

P E T E K , 4. februarja: 
inž. Leon M E S A R I C , hladna valjarna 524 81216 

Dežurna služba traja do datuma nastopa od 7. ure do na
slednjega dne do 7. ure. Kolikor dežurnega ni v pisarni ali 
doma, kličite glavnega vratarja na telefon 410. Morebitne spre
membe dežurnih so razvidne iz obvestil, k i j ih vsako soboto 
objavljamo na razpisnih deskah pri vseh vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 

Jubilanti 50-letniki 
V mesecu februarju bodo praznovali 50 let svojega 

življenja naslednji naši sodelavci: Blaž R A Z I N G E R , va
ljarna Bela — 1. februarja, Ivan M E D V E D , valjarna 
2400 ~ 2. februarja, Zdravko POGAČNIK, kadrovski 
sektor — 4. februarja, Jože B l i C E K , elektro toplotna 
energija — 12. februarja, Jože MLINAR, martinarna — 
13. februarja, Francka J E K O V E C , nabavni oddelek — 
16. februarja in Valentin V A L E N T I N C I C , valjarna 2400 
— 17. februarja. 

Vsem jubilantom iskrene čestitke. 

Na osnovi potreb po voznikih viličarjev objav
ljamo interni 
razpis 
TEČAJ ZA VOZNIKA VILIČARJA 

Pogoja za sprejem: 
— da ima kandidat najmanj izpit B kategorije za voz

nika motornih vozil, 
— da bodo kandidati psihofizično ustrezali zahtevam 

delovnega mesta. 
Pr i izboru bodo imeli prednost delavci iz obratov, v 
katerih se viličarji uporabljajo. 
Prijave z rojstnimi podatki, ustrezno kategorijo in po
datke o zaposlitvi morajo interesenti predložiti naj
kasneje do 10. februarja 1972 na kadrovski sektor. 
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Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

V mladosti je naša moč 
Dvorana Delavskega doma na Jesenicah že dolgo ni bila 

tako svečana in polna mladih železarjev kot v soboto 22. ja
nuarja. Primerna dekoracija dvorane, geslo, k i je ponazar
jalo moč mladih, mnogo gostov iz vseh krajev Jugoslavije, 
navzočnost vodilnih ljudi Železarne in množica delegatov, 
vse to je dajalo pravo pisano sliko in izredno delovno 
vzdušje letni konferenci T K ZMS. 

Po uvodnih pesmih, k i j i h je zapel mladinski zbor iz 
ŽIC in po prikazanem dokumentarnem filmu o lanskoletni 
paradi ob mesecu mladosti, avtorjev Marjana Ogrina in 
Janeza Hrovata je konferenco pričel predsednik T K ZMS 
Miro Ipavec. Pozdravil je delegate vseh obratnih aktivov 

elezarne, goste konference, med drugim glavnega direk-
[Hja mag. inž. Petra Kunca, direktorja kadrovskega sek-
[>rja dipl. politol. Tomaža Er t la , sekretarja ŽJ Dušana Sta-
eta, sekretarja 0 0 Z K S Železarne Ludvika Kejžarja, pred-

' tednika osn. org. sindikata Franca Kobentarja, predsed
nika občinske konference SZDL Bertija Bruna, sekretarja 
ZM Jugoslavije Staneta Boštjančiča in vse goste kolektivov, 
kj so se odzvali povabilu za letno konferenco mladih 
Železarjev. 

I Po izvolitvi organov konference je Miro Ipavec podal 
referat, za njim pa je sekretar T K ZMS Ljubo Jasnič 
poročal o delu T K v preteklem letu. Po poročilu verifika-
cijske komisije in nadzornega odbora, je konferenca 
nadaljevala delo z razpravo. 

I Razprava sama je bila izredno zanimiva, dokaj plodna 
in vsebinsko načrtna, dala je mnoge odgovore na vpraša
nja organizacijskih oblik v Železarni, o delu mladih v obra
tih, O delu T K ZM, o njeni strukturni obliki, začrtala je 
smernice delovanja v letu 1972 in pokazala na osnovna 
izhodišča za bodoče delo. Zaključke konference, za katere 
osnova bo ravno razprava na sobotni konferenci, bomo 
našim bralcem posredovali v prihodnji številki našega 
gasi la . 

Ob koncu konference je predsednik T K ZMS Miro Ipa
vec prebral protestno pismo konference ob sojenju Mar
janu Šturmu, slovenskemu študentu v Avstriji in ob bur
nem odobravanju delegatov predlagal, da ga podpišejo tudi 
vsi predstavniki podjetij, k i so navzoči kot gostje konfe
rence. Pismo je konferenca naslovila na sekretarja za zu

nanje zadeve tovariša Mirka Tepavca in avstrijskemu ge
neralnemu konzulu v Ljubljani. 

Splošni vtis vseh navzočih na sobotni konferenci 
T K ZMS je bil , da je bila le-ta programsko in organizacij
sko izredno dobro pripravljena ter da je pot, k i s i jo je 
začrtala T K ZMS v Železarni za svoje delovanje, za popula
rizacijo ZMS ter za vrnitev njenega ugleda in idejno poli
tične moči, dokaj pravilna. Na koncu samo še želja, da bi 
novo vodstvo T K nadaljevalo s tako uspešnim delom in 
bilo gonilna sila 1500 mladim v našem kolektivu na vseh 
področjih dela, ustvarjanja in rekreacije. 

Novo vodstvo TK ZMS v železarni 
Jesenice 

Na letni konferenci mladih železarjev so delegati iz 
obratnih aktivov Železarne volili svoje novo vodstvo za 
mandatno dobo dveh let. Konference se je ueležilo 50 
delegatov oziroma 75,5'%. 

Izid volitev je sledeč: 
Za predsednika T K ZM je bil izvoljen Ljubo Jasnič. 
Za člane predsedstva: Janko Rabič, Milan Čop, Milan 

Pribak, Metka Stare, Gojko Gojič, Zvone Ober, Ivan 
Herman, Stane Srčič, Ferdo Kikel j , Lado Sotlar, Breda 
Prašnikar, Dragica Klobučar, Ivanka Špehonja, Francka 
Jelševar, Dani Krajnik, Milan Ki lar . Janez Valant, Jože 
Kalan, Slavko Dežman, Miro Ipavec, Vlado Perko, Joža 
Zupan, Drago Hvala, Dvijem Grepulja, Novica Mišic , 
Sulejman Šule Šrnič, Mihajlo Antov, Zdravko Hanžel, 
Anica Smolej, Martina Grm, Janez Polak, Ančka Fabjan, 
Miha Hribar, Irena Gartr.er. 

Za člane nadzornega odbora: Janez Jenko, Stane Rev, 
Alojz Kambič. 

Obvestilo 
Mladinke in mladince, zaposlene v Železarni obveščamo, 

da bomo 15. februarja odtrgali od rednega osebnega do
hodka 6 dinarjev kot polletno članarino organizacije ZM. 
Vse tiste mladince, k i ne bi želeli biti več člani Zveze 
mladine in s tem plačati članarino prosimo, da to javijo 
na tel. številko 218 najkasneje do 1. februarja. 

T K ZMS 
Železarna Jesenice 

Tovarišica je dala svojim 
učencem tole nalogo: 

Na parkirnem prostoru sto
je . štirje avtomobili. Koliko 
koles imajo? 

Janezek je napisal dvajset, 
vendar je dobil samo dvojko. 
Verjetno zato, ker tovarišica 
ni štela vseh rezervnih koles, 

Petletna punčka je prosila 
svojo mamico naj j i kupi ti
sto, kar je na pol limona in 
na pol pomaranča. 

Misliš grapefruit? 
Ja . 
Bom, samo ne vem, če ti 

bo všeč, ker je grenek. 
Saj boš dala meni samo 

tisto polovico, k i je poma
ranča. 

ZAHODNA NEMČIJA. Po 
zahodnonemških podatkih ce
nijo danes svetovn e rezerve 
zemeljskega plina na 14.900 
milijard m 3 . Nekaj več kot 
četrt ino ali 27,7 % teh rezerv 
se nahaja v socialističnih dr
žavah Evrope. Tem sledijo 
Severna in Južna Amerika s 
15,1 % in dežele Srednjega 
Vzhoda z 22,3%. V Afriki je 
12 % rezerv zemeliskega plina 
in v Zahodni Evropi 9 %. 
Ostalo odpade na Daljni 
Vzhod in Avstralijo. 

Železarski 
globus 

Bivši predsednik T K ZMS MIRO IPAVEC Gostje na letni konferenci ZMS železarne 

Delovno predsedstvo konference Novi predsednik T K ZMS LJUBO JASNIČ 



12. 1. — STROJNO VZDRŽEVANJE — POGA
ČAR — MONTAŽA — Zaradi pomanjkanja delav
cev, morajo ostali delavci v čimveč j i meri izkori
stiti delovni čas. Dano je bilo opozorilo zaradi 
zamujanja in predčasnega zapuščanja dela. Pri 
enodnevnih remontih mora začeta dela skupina 
dokončati, če je potrebno tudi v podaljšanem de
lovnem času. Naveden je bil primer iz aglomera
cije. 

Obravnavali so tudi informacijo o formiranju 
poslovnega sklada pri ZPSŽ ter informacijo o go
spodarjenju v naši Železarni. Sedanje stanje bo 
treba še izboljšati, da bi obdržali dosežene finanč
ne rezultate. — 

17. 1. — PLAVŽ — KAMNOLOM TREBEŽ — 
JANČIČ — Delavce so znova opozorili na nevar
nosti, ki se pojavljajo v zimskih mesecih v kam
nolomu. Proizvodnja dolomita je problematična, 
ker drobilec ne more zmleti navoženega materiala. 
Zato nimajo rezervnih količin dolomita v marti-
narni in na Beli. Seznanjeni so bili tudi z neka
terimi problemi na novi aglomeraciji in pri plav
žih, ki so povezani z delom v kamnolomih. 

15. 1. — JAVORNIK I — BENEDIČIČ — ADJU-
STAŽA — Delovna skupina je bila seznanjena z 
informacijo obratovodstva. Postavljenih je bilo 
nekaj vrpašanj, na katere pa so delavci takoj 
dobili odgovore. Razpravljali so o planskih nalo
gah za leto 1972. Te niso majhne in bo treba vlo
žiti veliko naporov, da bi j ih izpolnili. Že sedaj 
primanjkuje delavcev, še bolj pa se bo to poznalo 
v poletnih mesecih. Postaviti bo treba škarje za 
rezanje gredic in profilov na srednji progi, k i že 
nekaj let čakajo rekonstruirane, da bi služile svo
jemu namenu. Menijo, da postavitev škarij ne 
predstavlja tako zahtevne naloge in tudi ne večjih 
finančnih stroškov, da bi j ih ne bi zmogli. Zado
stoval bi samo izračun, koliko stane delo z avto-
gcnskim rezanjem gredic. S postavitvijo novih 
škarij za rezanje gredic bi sprostili tudi nekaj 
delovne sile. 

15. 1. — VALJARNA B E L A — PODLIPNIK — 
BLUMING S T E K E L — Z doseženimi uspehi v de
cembru je bila delovna skupina zadovoljna in ni 
bilo pripomb. Naloge, glede kakovostnega dela, 
so vse bolj zahtevne in so j ih vzeli na znanje. 
Mnenja so, da so zahteve dokaj enostranske, saj 
kontrolorji OTK ne odigrajo svoje vloge. Na do
poldanski izmeni so kar štirje kontrolorji, medtem 

ko j ih ob sobotah in nedeljah na blumingu ni. 
Menijo tudi, da bi bili rezultati lahko še boljši, 
če bi se kontrolorji OTK vključili v turnus posa
meznih izmen na blumingu, da bi z opozorili in 
predlogi prispevali k bolj kakovostnemu delu. 
Strinjajo se s predlogom, da je treba z delom 
pričeti 5 minut pred začetkom izmene, vendar le 
v primeru, če bodo ta dogovor upoštevale tudi 
ostale izmene, 

21. 1. — HVŽ — RESMAN — PATENT IRNICA 
— Delovni skupini je bilo posredovano poročilo o 
izpolnjevanju plana v žičarni za leto 1971, s po
udarkom za patentirnico. Plan za leto 1972 bo v 
patentirnici dosežen, če bodo naprave v redu. Pro
bleme imajo z delavci, ki -se pogosto menjajo, kar 
vpliva na proizvodnjo in kakovost dela. 

Tovariš Resman je obrazložil način dela v pa-
tentirnici, tako da bi delavci delali stalno na istem 
delovnem mestu. Delavci so imeli pripombe glede 
stimulacije, ker bodo na progi B finančno prikraj
šani, če ne bo takoj opravljena revizija norm, 
oziroma če v prvih mesecih ne bo vodena ustrezna 
evidenca. Glede prostih sobot se je treba najprej 
dogovoriti z vsemi izmenami kako bodo obrato
vali in sicer na obe progi, ali samo na eno ah pa 
sploh ne bodo obratovali. 

20. 1. — HVŽ — K R A L J — POCINKOVALNICA 
— Sestanek je vodil tovariš Dornik. Najprej so 
dobili odgovor na vprašanje postavljeno na prejš
njem sestanku. Zaradi pomanjkanja vzdrževalcev, 
vzdrževanje ne bo dosti bolje in bodo lahko opra
vili le najbolj nujna dela. Remont na liniji I I I je 
planiran v februarju, medtem ko čas za remont 
na liniji I I še ni predviden. Žicama je operativni 
plan v decembru presegla za 5,24 %. Namesto 760 
ton so v decembru pocinkali 801 tono žice, od tega 
170 ton patentirane žice. Pokazatelji so boljši kot 
v novembru in tudi boljši od poprečja za leto 
1970. V lanskem letu so pocinkali 8814 ton žice 
oziroma 380 ton manj kot v prejšnjem tetu. Letos 
naj bi pocinkali 8690 ton žice, kar je ob normalnih 
pogojih dosegljivo. Na progi I I je predviden re
mont in bi tako povečali tudi proizvodnjo. Zastoje 
v proizvodnji imajo tudi zaradi notranjega trans
porta. Da bi bilo teh problemov manj, imajo na
ročene tri viličarje. Sodelavec Majcen je postavil 
vprašanje glede beneficiranega delovnega staža. 

19. 1. — HVŽ — JANŠA — POCINKOVALNICA 
— Operativni plan žičarae je bil Jani presežen za 

5,24 %, v pocinkovalnici pa so pocinkali 801 tono 
žice, od tega 170 ton patentirane pocinkanj -ice. 
Nalogo so opravili z dodatnim delom, sicer pa so 
pokazatelji boljši kot za november in tudi v pri
merjavi s poprečjem za leto 1970. Nadalje so o i i 
prisotni člani delovne skupine seznanjeni z dose
ženimi rezultati za leto 1971 in s podatki o pianu 
za leto 1972. 

V januarju naj bi pocinkali 5100 ton žice, ozi
roma dnevno 232 ton. Plan bi tudi izpolnili, če £@ 
bi imeli težav zaradi novozapadlega snega in pre
pogostih zastojev v notranjem transportu. 

7. 1. — E L E K T R O I N TOPLOTNA ENERGIJA 
— KOKALJ — TOPLOTNA ENERGIJA — K pre 1-
logu nove kvalitetne vsebine integracije slovenskih 
železarn niso imeli pripomb. Pri obravnavanja 
obratne problematike so se dalj časa zadržali pri 
pomanjkanju kadra in pravilnem razporejanju 
delavcev na delovna mesta, z ozirom na kvalifi
kacije in premajhno obveščenost. Že dalj časa 
niso imeli v obratu sestanka. Imenovn je bil nov 
vodja obrata, toda nihče od predpostavljenih ni 
imel toliko časa, da bi člane delovnega kolektiva 
obvestil o novem imenovanju. O tem, da je bil 
imenovan nov vodja obrata, so delavci zvedeli šele 
iz objave v Železarju. 

Ne morejo razumeti, zakaj jim gibljivi del 
dohodka zmanjšujejo nadure. Kolikor zadeva ne 
bo urejena, ob praznikih ne bodo prišli na delo. 
Predlagajo, naj bi v Železarju v tedniku pred pet
najstim objavili tudi procent gibljivega dela za 
posamezne obrate. 

14. 1. — STROJNO VZDRŽEVANJE — TUŠ AR 
— MONTAŽA JAVORNIK — Strinjali so se s pred
logom nove kvalitetne vsebine integraciie sloven
skih železarn, prav tako tudi s sprejetimi sklepi 
na seji delavskega sveta tovarne in enote. V na
daljevanju so se strinjali tudi s planom koristenja 
dopustov v letu 1972. Glede prevoza iz valjarne 
Javornik v valjamo Bela pa ugotavljajo, da ta ne 
ustreza zaradi preobremenjenosti avtomobila. -

Dogovorili so se, da bodo v ponedeljek, 17. ja
nuarja pričeli z rušenjem Ignis peči na težki progi, 
za kar imajo odobrenih 740 nadur, ki pa ne bodo 
vplivale na gibljivi del osebnih dohodkov. Nadure 
so odobrene za to, ker rušenje Ignis peči ne mo
rejo opraviti med rednim delovnim časom. Pogo
varjali so se tudi o beneficiranem delovnem sta
žu. Na industrijskih pečeh imajo opravljenega nad 
80 % delovnega časa in se zelo malo zadržujejo v 
delavnici, zato j im beneficirani delovni staž tudi 
pripada tako kot zidarjem pri Vatrostalni. Člani 
delovne skupine so bili tudi seznanjeni z doseže
nimi rezultati v tovarni ter z zadovoljstvom ugo
tavljajo, da smo premostili precej težav. 

4 . s e j a k o m i s i j e z a 
p r o i z v o d n j o 

v v a l j a r n i B e l a 

Predsednik komisije za pro
izvodnjo tovariš Uroš Pust je 
za 18. januar sklical četrto se
jo komisije. Najprej so pre
gledali sklepe sprejete na I I I . 
seji, nato pa so bili seznanje
ni s problematiko za decem
ber. Ugotovili so, da so na 
blumingu obveznosti izpolnili 
S pripombo, da so imeli za
radi slabih površin nižji iz-
plen, predvsem pri slabih za 
valjamo 2400. Precej so ime
l i tudi 100 odstotnega plamen-
skega čiščenja. Pri hladnoob-
likovanih profilih plan ni bil 
dosežen zaradi remonta in 
prenosa prvega oblikovalnega 
stroja na Javornik. Omenje
ni stroj je v decembru prene
hal obratovati,, na kar so 
opraviti remont in obenem 
začeli v hali bivše valjarne 
1300 z montažo nove obliko
valne Jhrje Rossi, ki je za
čela z obratovaniem v januar
ju. Prav tako bodo začeli z 

izgradnjo temeljev^ za nove 
škarje Bron-ks. Članom komi
sije so bili posredovani tudi 
podatki za adjustažo stekel 
na Javorniku m za valjamo 
žice na Beli, ld je v decem
bru dosegla rekordno proiz
vodnjo, oskrbela žičarno s 
potrebnim vložkom ter izpol
nila obveznosti. 

Uspešni so bili tudi zato, 
ker so imeli zastoje pod 40 
odstotkov. V valjarni žice je 
problematično skladišče za iz-
valjano žico. Niso povsem za
dovoljni s prevozi v žičarno, 
saj imajo prek 1400 ton žice, 
kar pa že ogroža varen potek 
dela. Svetu delovne enote pre
delovalnih obratov namerava
jo poslati pismo z opozorilom 
na možnost poškodb, zato naj 
bi v žičarni izboljšali organi
zacijo razkladanja žice. Tudi 
priprava dela mora namen
sko zagotoviti vložek za va
ljamo žice, prodajni oddelek 
pa prodajo 3000 ton žice, da 
bo valjarna žice lahko nemo
teno obratovala. K problema
tiki obrata Javornik I so pri
pomnili, da le s težavo pri

pravljajo vložek za jeklovlek. 
C M stroj obratuje na štiri iz
mene in nekaj rafama brusil
nih strojev na dopoldanski 
izmeni. Vložek čistijo tudi v 
adjustaži bluminga, kar pa 
je premalo in nastaja vpraša
nje oskrbe jeklovleka z vlož
kom. Kadrovskemu sektorju 
naročajo naj znova prouči 
možnost dodelitve novih de
lavcev za potrebe Javoraika 
I . Problematični so tudi žer
javi. Žerjavovodje niso stalno 
zaposleni in na žerjavih de
lajo le občasno. Zagotoviti je 
treba tedensko čiščenje žerja
vov, žerjavni oddelek pa red
no in dobro vzdrževanje. 

Ob koncu seje so bili člani 
komisije za proizvodnjo se
znanjeni še s planom za ja
nuar po posameznih oddelkih 
valjarne. Prav tako so bili 
članom komisije na vpogled 
podatki za leto 1972, ko na 
blumingu predvidevajo 425.150 
ton proizvodnje od tega 17.000 
ton blagovne proizvodnje. Na 
steklu naj bi proizvedli 121250 
ton od tega 5&.300 ton bla
govne proizvodnje. V letu 

1972 so planirali 20.000 hladno 
oblikovanih profilov, v valjar
ni žice pa 110.000 ton, od tega 
odpade 33.00 ton žice na bla
govno proizvodnjo. V celoti 
naj bi valjarna Bela v letoš
njem letu proizvedla 676.400 
ton proizvodnje, od tega 
128300 ton blagovne proizvod
nje. V valjarni profilov pred
videvajo 33.600 ton proizvod
nje, od tega 5500 ton blagovne 
proizvodnje. V primerjavi z 
lanskim letom je plan valjar
ne Bela za 9 % večji. Raču

nati bo treba tudi z večkrat
nimi težavami zaradi stabili
zacijskih ukrepov ter odpra
ve nelikvidnosti, kar že vpliva 
na nemoteno delo v Železarni 
(nabava surovin za nadaljnjo 
predelavo in rezervnih delov). 

Komisija naroča obratovod-
stvom, naj na sestankih de
lovnih skupin opozarjajo de
lavce na kakovostno delo m 
ustrezno upravljanje z napra
vami in stroji, da bi lahka 
premostili težave. Sprejetih 
je bilo šest sklepov. 

1 2 . s e j a o d b o r a z a d o h o d e k i n n a g r a j e v a n j e 

Na 12. seji odbora za do
hodek in nagrajevanje, ki jo 
je predsednik odbora Ludvik 
Kejžar sklical v torek, 25. ja
nuarja, so obravnavali nov 
sistem nagrajevanja, pred
vsem priprave za uvajanje 
tega sistema. Na sejo so po
vabili nosilce nalog posamez
nih področij, ki so odboru 
tolmačili kako potekajo pri
prave in kakšni so principi 
oziroma kriteriji novega si
stema glede na njihovo pod
ročje. Nato so sklenili, da 
mora sektor za ekonomiko 
koordinirati delo vseh grup 
in do naslednje seje odbora, 
ki bo 8. februarja 1972, pri
praviti že bolj konkretne re
šitve ter program uvajanja 
sistema nagrajevanja. Pred

videli so, da bi z novim si
stemom začeli v začetku dru
gega četrtletja razen s sploš
no oceno, ki pa bi jo pripra
vili in uvedli v začetku prve
ga polletja. Vse prvo četrt
letje pa bi porabili za pripra
ve in za razpravo o predlogu 
na sestankih delovnih sku
pin, ki bodo po delovnih eno
tah, ker bo zaradi specifično
sti posameznih delovnih enot 
predlog tako tudi priprav
ljen, Šele potem, ko bodo 
znana stališča in mnenja de
lovnih skupin po posameznih 
delovnih enotah bo nov si
stem nagrajevanja predložen 
delavskemu svetu Železarne 
v potrditev. To pa mora biti 
zaključeno najkasneje do 
konca marca letošnjega leta. 

5 

Sestanki delovnih s k u p i n 

Samoupravni organi 
v preteklem tednu 



P R O I Z V O D N J A V L E T U 1 9 7 1 
Zaradi celostnega pregleda izvršene proizvodnje v letu 1971 in 
težav, k i so nas spremljale, kakor tudi doseženih premikov, 
objavljamo poročilo direktorja proizvodnje dipl. inž. Avgusta 

VBE. 

2. MARTINARNA 
1 

Železarna: 
Proizvodnja plan doseženo % na 

plan 
% indeks 
1971/70 

1 

Skupna t 1,579.300 1,503.534 
Blagovna t 363.850 349.651 

95,2% 
96,1 % 

103,0% 
101,2% 

Iz gornje tabele je razvid
no, da smo v letu 1971 delali 
slabše kot smo predvidevali 
s planom, vendar boljše kot 
v letu 1970. Pri planiranju za 
letošnje leto smo računali 
na več ali manj normalne po
goje pri oskrbi s surovina
mi, gorivom in ostalim po-
trošnim materilom. Žal mo
ramo ugotoviti, da smo se 
skozi vse leto borili z večji
mi ali manjšimi težavami, k i 
so bile v glavnem posledica 
pomar.jkanja likvidnih finan
čnih sredstev. Zaradi tega 
smo večkrat kasnili pri doba
vi posameznih surovin, goriv 
in različnega potrošnega ma
teriala. 

V posameznih obratih so 
poleg tega nastopile še dodat
ne težave objektivnega in su
bjektivnega značaja. Glavna 
posledica teh težav so bili ob
časni večji ali manjši zasto
j i na posameznih agregatih 
in s tem slabše izkoriščanje 
razpoložljivega koledarskega 
časa. Kljub temu lahko ugo
tovimo, da smo pri vseh teža

vah le dosegli določene uspe
he, ne samo pri proizvodnji, 
k i je večja kot v letu 1970, 
pač pa pri znižanju nekaterih 
zastojev in porabi potrošnih 
materialov ter goriv. T i uspe
hi so posledica truda in pri
zadevanja delovnih kolekti
vov v posameznih obratih in 
njihovih vodstev tako v proiz
vodnem, kakor tudi tehnič
nem sektorju. To se je pozna
lo posebno v drugi polovici 
leta, ko smo si zadali z akcij
skim programom konkretne 
naloge na posameznih podro
čjih. Te smo v posameznih 
obratih tudi dosti uspešno iz
polnjevali. 

Res pa je tudi, da naši na
pori niso imeli vedno za po
sledico ustreznih uspehov, 
ker smo imeli tudi precej su
bjektivnih težav. Te so se od
ražale v pomanjkljivi tehno
loški in delovni disciplini, 
malomarnem odnosu do po
sameznih strojnih naprav in 
podobno. Zato bo potrebno 
na tem področju narediti v 
bodoče še več kot doslej. 

Delovna enota talilnice: 
i . PLAVŽ 

1 
Proizvod, t 155.000 134314 86,7 % 110,6% 

Na sorazmerno slabo dose
ganje planirane proizvodnje 
so imeli vpliv predvsem tri
je činitelji: 

— Prvi je rekonstrukcija 
plavža 1, k i je bila izvedena 
v jeseni leta 1970 ob času re
monta. Rezultati obratovanja 
na tem plavžu niso bili v za
četku taki, kot smo pričako
vali. Zato smo rabili nekaj 
mesecev, šele v drugi polovi
ci leta je pričel ta plavž ob
ratovati tako, kot smo ob iz
vedbi rekonstrukcije pričako
vali in se je tozadevna situ
acija v tem obdobju znatno 
popravila oz. normalizirala. 

— Drug činitelj je bil pri-
četek obratovanja nove aglo
meracije, k i je imel največji 
vpliv na slabo delo plavžev 
v prvem polletju. Računali 
smo, da bomo lahko kmalu 
po pričetku obratovanja nove 
aglomeracije ob koncu prej
šnjega leta pričeli proizvaja
ti v vsakem oziru kvalitetni 
sinter, k i nam bo omogočil 
boljše delo plavžev. Žal se to 
naše predvidevanje ni uresni
čilo in smo, imeli pri uvaja
nju proizvodnje precej težav. 
Te težave so imele svoj vzrok 

delno v določenih konstrukci-
skih pomanjkljivostih, k i so 
imele za posledico, da se je 
sinter (preveč drobil. Poleg 
tega pa smo porabili precej 
časa tudi za to, da smo izpo
polnili samo lehnlogijo. V 
drugi polovici leta se je situ
acija popravila in je tudi s 
te strani omogočila v glav
nem normalno obratovanje 
obeh plavžev. 

— Tretji vzrok za slabšo 
proizvodnjo je bila izvedba 
remonta na plavžu 2, k i ga 
v letošnjem letu nismo plani
rali . Remont je bi l potreben, 
ker je bila peč v slabem sta
nju. 

Določen neuspeh smo na 
plavžu dosegli tudi pri porabi 
koksa. T a je bila s 783 kg/t 
za 38 kg/t večja kot v letu 
1970. Vzrok za to je v teža
vah, k i smo j i h imeli v prvem 
polletju, ko smo imeli na 
plavžu 1, več močnejših ohla
ditev. Stanje se je v zadnjem 
času nekoliko popravilo. Ven
dar s takšno porabo koksa ne 
moremo biti zadovoljni in bo 
treba usmeriti vse napore, da 
jo znižamo. 

Proizvod, t 320.000 303.836 94,9 100,4 

V martinarni smo imeli v 
tem letu vrsto težav, k i so 
bile najhujše v januarju, ko 
smo zaradi pomanjkanja ma
zuta in starega železa proiz
vedli samo 21.359 t jekla. Ka 
sneje se je situacija popravi
la, vendar so bile še vedno 
občasne težave, predvsem za
radi pomanjkanja kvalitetne
ga starega železa. Poleg tega 
smo imeli preko celega leta 
občasne probleme pri izva
janju remontov zaradi slabe 
kvalitete magnezitne in krom-
magnezitne opeke ter preko
račitve dogovorjenih rokov s 
strani Vatrostalne. Tako se 

3. E L E K T R O JEKLARNA 
1 2 

je zgodilo, da smo večkrat 
obratovali po nekaj dni samo 
s tremi pečmi (skupaj je bilo 
19 dni), ker zaradi prepočas
nega izvajanja remontov ni
smo imeli na razpolago štirih 
peči. 

Kljub prej navedenim teža
vam smo uspeli obdržati po
rabo goriva na planirani vi
šini 137 kg/t. Porabo opek za 
ponvice in sintermagnezita pa 
smo dosegli nižjo kot je pred
videval plan. (Sintermagnezit 
13,0 kg/t plan in 113 kg/t do
seženo, ponvična opeka 14,0 
kg/t plan in 12,0 kg/1 doseže
no). 

Proizvod, t 180.000 159.299 88,5% 116,5% 

V elektro jeklarni smo si
cer precej povečali proizvod
njo v primerjavi z letom 1970. 
Istočasno pa smo za 20.700 
ton pod letošnjim planom. 

Vzrokov za takšno zaosta
janje je več. V prvi vrsti je 
treba omeniti različne proiz
vodne in vzdrževalne zastoje, 
k i bi j ih naj bilo 4 % na ob
ratovalni čas. Dosegli pa smo 
v preteklem letu 8,5 %. Razen 
tega smo imeli podobne teža
ve kot v martinarni z občas
nim pomanjkanjem kvalitet
nega starega železa. Končno 
moram omeniti še redukcijo 
električne energije, k i smo jo 
doživeli v jeseni in smo zato 
izgubili 544 obratovalnih ur 
odn. 5.800 ton elektro jekla. 

Letos poleti smo imeli tudi 
težave zaradi slabe kvalitete 
elektrod, k i smo j ih morali 
zaradi pomanjkanja, finanč-

4. LIVARNA 

.nih sredstev kupiti na Polj
skem. Pri elektrodah kuplje
nih v zahodnih državah smo 
kljub občasnim težavam za
radi slabe kvalitete starega 
železa uspeli obdržati porabo 
na 6,9 kg/t, medtem ko je 
planirana 7,0 kg/t. 

Precejšen uspeh smo v tem 
obratu dosegli pri izboljšanju 
vzdržnosti obokov in sten 
električnih peči. V letu 1970 
smo dosegli vzdržnost obo
kov na Asea in L E peči po
prečno 44 šaržev in vzdržnost 
sten 68 in L E peči 63 šaržev. 
Letos pa smo izboljšali po
prečno vzdržnost obokov na 
obeh pečeh na 61 šaržev. 
Vzdržnost sten pa je izbolj
šana na Asea peči na 85 in L E 
peči 97 šaržev. Pri boljši vzdr
žnosti obokov ima svoj delež 
tudi samotama, ki je proiz
vedla opeko. 

Skupna proizvodnja ton 
Blagovna proizvodnja ton 

V zgornjih številkah je upo
števana samo proizvodnja je-
klolivarne. V letu 1970 smo 
prekinili s proizvodnjo sive 
litine (kokile in podobno), k i 
smo jo predali železarni Što-

5. ŠAMOTARNA 

1.600 1.631 102,0% 114,8% 
600 609 101,6% 167,0% 

re. Orientirali smo se samo 
na proizvodnjo velikih odlit
kov iz jeklolitine. Poleg te
ga smo pričeli proizvajati tu
di elektrode V A L , k i smo j ih 
proizvedli v letu 1971 69 ton. 

Skupna proizvodnja ton 
Blagovna proizvodnja ton 

V samotami smo dosegli 
nižjo proizvodnjo kot je bilo 
planirano predvsem zaradi 
pomanjkanja naročil za ne
katere ognjestalne mase. 

20.000 17.582 87,9% 91,8% 
3300 5.167 147,7% 120,5% 

Pr i blagovni proizvodnji 
smo dosegli večjo realizacijo 
zaradi večjih dobav gredelne 
opeke za remonte naših SM 
peči. 

Delovna enota valjarne Bela 
1. BLUMING IN S T E K E L 

Skupna proizvodnja ton 522200 
Blagovna proizvodnja ton 88.990 

V tem obratu planirane 
proizvodnje sicer nismo dose
gli, vendar smo imeli v tem 
letu določene uspehe pri zni
žanju zastojev na obratovalni 

508330 973% 
85265 95,8% 

1072% 
146,0% 

čas. Na tem področju je bi
lo napravljenih mnogo napo
rov tako s strani proizvod
nih, kakor tudi vzdrževalnih 
delavcev. Zato smo uspeli 

znižati skupne zastoje od 
382 % na obratovalni čas v 
letu 1970 na 32,5% v letu 
1971. Rezultati teh naporov 
bi bili še večji, če bi ne ime
li v mesecu jul i ju in avgu
stu zaradi popravila železni
škega tira med valjamo Bela 
in Jesenicami velike težave, 
ki so nam znatno poslabšale 
že prej dosežene uspehe na 
področju zastojev. 

Lep uspeh smo dosegli v tej 
valjarni pri znižanju porabe 
goriv na globinskih pečeh, 
kar je seveda povezano z 
boljšim izkoriščanjem peči 
in nižjim tracke-timom. V le
tu 1970 smo dosegli poprečno 
porabo goriva na globinskih 
pečeh 33 kg/t, v letu 1971 pa 
28,2 kg/t. 

2. HLADNO OBLIKOVANI 
PROFILI: 

Proizvodnja ton 
1 2 3 4 
8.000 13.520 169,0% 183,8% 

V tem oddelku smo letoš
njo proizvodnjo planimli 
prenizko, ker nismo računa
l i , da nam bodo vsi trije sta
r i stroji, s katerimi smo de
lali, omogočili doseganje tako 
visoke proizvodnje. 

3. VALJARNA ŽICE 
Skupna proizvodnja ton 
1 2 3 4 
105.000 100.511 95,7 »/» 119,0% 

Blagovna proizvodnja ton 
30.480 30.919 101,4% 1302% 

V valjarni žice smo imeli v 
prvem polletju velike težave 
zaradi slabega stanja ogrev-
ne peči. Po remontu, k i je bil 
izveden v mesecu maju in ju
niju se je situacija normali
zirala in danes dosega ta va-
Ijarna dosti ugodne proizvod
ne rezultate. Glavni napor ta
ko proizvodnih, kakor tudi 
vzdrževalnih delavcev je bil 
vložen v znižanje skupnih za
stojev, k i smo j ih dosegli v 
letu 1970 — 48,2 %• Te zasto
je smo znižali lani na 43,4%. 
Vendar je treba pri tem pri
pomniti, da so se gibali v 
zadnjih mesecih v višini 
40%, kar ustrepa tudi postav
ljenim zahtevam akcijskega 
programa. V decembru je ta 
valjarna dosegla doslej naj
višjo proizvodnjo 9.843 ton in 
najnižje skupne zastoje na 
obratovalni čas v višini 36,3 
odstotke. Skupna številka je 
večja zaradi slabšega dela 
pred izvedenim remontom. 

Delovna enota 
valjarna Javornik 
1. L A H K E PROGE 

Skupna proizvodnja ton 
1 2 3 4 
13.600 35.206 258,9% 99,4% 

Blagovna proizvodnja ton 
— 6.163 — 40,1% 
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1 Za to valjamo smo planira
li znatno nižjo proizvodnjo, 
Iker smo računali na dobavo 
vložka za potrebe jeklovleka 

j z železarne š t o r e . K e r je 

i 2. VALJARNA 2400 

imela železarna š t o r e p r i uva
janju proizvodnje v svoji no
vi valjarni precej težav, smo 
morali tudi v tem letu veči
no vložka za jeklovlek izde
lati na lahkih progah. 

Proizvodnja ton 105.000 97.018 92,4 % 99,9% 

V tej valjarni smo imeli do 
septembra precejšnje težave 
z zagotovitvijo vložka. Vzrok 
je bil v tem, ker v prvih šti
rih mesecih letošnjega leta 
nismo dobili potrebnih koli
čin toplo valjanih trakov iz 
CSSR in Siska za hladno va
ljamo kot smo planirali. Za
to smo morali preusmeriti 
del proizvodnje v ta obrat. 
Poleg tega smo imeli v pr

vem polletju težave s pripra
vo vložka v adjustaži blumin-
ming valjarne, ker nismo ob
ratovali na štiri izmene in še 
niso pričeli obratovati novi 
nabavljeni stroji. Po septem
bru se je situacija izboljšala 
in zato je tudi valjarna 2400 
v tem obdobja proizvedla več 
kot prej. Vendar zamujenega 
v prejšnjih mesecih ni bilo 
mogoče več nadoknaditi. 

3. J E K L O V L E K 
1 

Proizvodnja ton 20.400 17.551 86,0% 115,0% 

Glavni vzrok da v jeklovleku 
nismo, dosegli planirane pro
izvodnje je nižja poprečna 
debelina palic kot je bila pla
nirana. Planirali smo popreč
no debelino na Blavv Knox 
stroju 30 mm, in Schumag 
stroju 13 mm. Dosegli pa 

smo na prvem stroju 25,0 mm 
in drugem 9,4 mm. Razen te
ga so bile pri proizvodnji te
žave zaradi prevelikega iz
mečka v avgustu in septem
bru in občasno tudi zaradi 
pomanjkanja delavcev. 

Delovna enota predelovalni obrati 
1. HLADNA VALJARNA 

1 

Glavni vzrok da ta obrat 
ni dosegel planirane proiz
vodnje j e bilo pomanjkanje 
toplo valjanih trakov, k i smo 
j i h dobili namesto v januar
j u šele v drugi polovici apri
la. Zato smo imeli do tega 

2. ŽICARNA 

obdobja precej težav z zago
tovitvijo ustreznega vložka. V 
kasnejših mesecih je ta ob
rat sicer dobro obratoval, 
vendar ni uspel nadoknaditi 
celotne izgube iz tega obdob
ja . 

Skupna proizvodnja ton 65.000 
Blagovna proizvodnja ton 44.480 

V tem obratu smo imeli le
tos spomladi do remonta va
ljarne žice velike težave zara
di občasnega pomanjkanja 
ustrezne žice. Zato tudi ni bi
lo mogoče vedno doseči opti
malno proizvodnjo. Po izve
denem remontu se je situaci-

3. ŽEBLJARNA 

59.085 
39.389 

90,9% 
88,6% 

102,6% 
1002% 

j a v zvezi z vložkom bistveno 
zboljšala, vendar smo poleti 
zaostajali s proizvodnjo zara
di velikega pomanjkanja ži-
čarjev. Šele v jesenskih me
secih se je stanje normalizi
ralo in proizvodnja ustalila. 

Proizvodnja ton 12.000 
od tega žeblji ton 10.500 

bodeča žica ton 1.500 

V tem obratu smo imeli 
prav tako kot v žicami spo
mladi precej težav zaradi po
manjkanja žice. Kasneje seje 
situacija normalizirala. Zara
di pomanjkanja delavcev ni-

4. E L E K T R O D N I OBRATI 
1 

10372 
9.594 

778 

86,4% 
91,4% 
51,9 % 

94,9% 
99,0% 
60,1 % 

sta vedno obratovala oba 
stroja za izdelavo bodeče ži
ce. Delno pa je vzrok za pre
nizko proizvodnjo tudi asor-
timent proizvedenih žebljev, 
ki je tanjši kot v letu 197C. 

Proizvodnja ton 30.500 28.764 94,3 % 102,3 % 

Proizvodnja ton 12.000 13.600 
od tega elektrod ton 10.800 12.676 

praška ton 1.200 923 

113,3% 125,5% 
117,4% 124,8% 
76,9 % 140,1 % 

Kot v žebljarni in žičarni, 
smo tudi v elektrodnem obra
tu čutili težave letos spomla
di zaradi pomanjkanja žice. 
Poleg tega zaradi težav s fi
nančnimi sredstvi nismo ved
no uspeli zagotoviti pravo
časno potrebne surovine (ru-
ti l , železo v prahu, vodno ste
klo, jedavec). K o smo letos 
v maju sprejeli obveze za do
datni izvoz 20001 elektrod v 
SSSR, smo se s kolektivom 
dogovorili za delo tudi ob 
prostih sobotah. Na ta način 
smo uspešno izvozih v SSSR 
v predvidenem roku naroče
no količino elektrod in isto
časno tudi dosegli večjo pro
izvodnjo kot smo planirali. 

Pr i proizvodnji praška na 
novi električni peči smo ime
l i nekaj težav zaradi pregore-
tja transformatorja, poleg te
ga pa tudi nove naprave ni
so takoj v redu obratovale. 
Situacija se je v zadnjih me
secih popravila. 

Avgust Karba, dipl. inž. 
direktor proizvodnje 

Dopisujte 
v Železarja 

trdne korenine naše železarne • trdne korenine naše železarne O trdne korenine naše železarne • trdne 

Četrt stoletja 
v šamotarni 

V I D A K A V A L A R , naša da
našnja »korenina«, je zapo
slena v železarni že nepretr
goma 26 let in to vseskozi v 
samotami. Kot delavka je 
delala skoraj na vseh delov
nih mestih, k i so vsa glede 
na delovne pogoje težka. Da
nes pa je skladiščnica v obra
tu. Mnogo delavcev in sode
lavcev se je med tem že izme
njalo, ona pa je vztrajala in 
sama pravi »čim dlje si v 
nekem obratu težje ga za
pustiš«. 

Zaupala nam je, da je rada 
delala, verjetno pa na delov
nem mestu v samotami do 
upokojitve ne bi zdržala. 
»Najbrž je odveč poudarjati, 
da je večina naprav v samo
tami zelo zastarelih, ogrom
no je še fizičnega napora oz. 
ročnega dela, poleg prahu i n 
temperaturnih razlik. Čeprav 
je bilo včasih tudi težko in 
hudo pa bi se za delo v Že
lezarni še odločila, ne vem 
pa če bi si upala še enkrat 
ponoviti isto pot. Delo na 
izmene in nedeljsko delo že 
samo po sebi utruja, nas že
ne pa potem se čaka doma 
gospodinjsko delo. Pred leti, 
ko sem še delala v obratu 
pod takimi pogoji, tudi še ni 
bilo toliko gospodinjskih pri
pomočkov kakor j i h je da
nes. Včasih smo tudi bolj 
spoštovali predpostavljene, 
rekla bi , da smo se j ih sko
raj bali in bolj dosledno iz

vrševali zadane naloge. Danes 
je tega vse manj pa tudi 
predpostavljeni s svojimi od
nosi so včasih kr iv i za to. 
Pr i svojem delu in zahtevah 
so premalo dosledni. Vodilni 
delavci in strokovnjaki bi mo
rali biti bolj prizadeti pr i 
takih ali drugačnih rezultatih 
dela, bolj odgovorni za svoje 
delo pa bi se moral tudi od
nos delavcev spremeniti. De
lavci sanji-----v""^roizvodnem 
procesu so odvisni od delov
nih nalog in delajo pač to 
kar se j i m naroči. Danes še 
toliko bolj, ker zelo radi iz
biramo kje je lažje delo in 
kje bom, kakor pravimo, bo
lje izvozil«, nam je pripove
dovala. 

V razgovoru z njo smo tudi 
zvedeli, da je bilo včasih v 
tem obratu zaposlenih kar 
95 žena, danes pa je še 31 
delavk. »Čeprav je bilo vča
sih hudo in težko«, je nada
ljevala »pa je bilo vseeno 
prijetno delati. Večja je bila 
povezanost kolektiva in tudi 
zavzetost. Mogoče je bilo to 
tudi zato ,ker je bi l sprejem 
v Železarno dolga leta po voj
ni zelo težek. Sama se spom
nim, da sem bila sprejeta, 
ker sem bila mladinska akti
vistka in ker sem že veliko 
udarniško delala. Zato smo 
tudi bolj znali ceniti delo. 
Mislim, da se bodo tudi v 
tem pogledu sprejemni pogo
j i spremenili, ker našim tako 

imenovanim zdomcem tujina 
ne bo dajala vedno kruha in 
vedno manj bo možnosti pre
seljevanja iz podjetja v pod
jetje, vedno večja mehaniza
cija pri nas pa tudi zmanj
šuje potrebe po kadrih.« 

Beseda je potem tekla o po
vojnem delu v Železarni, ko 
so nemalokrat udarniško či
stili sneg z železniških tirov 
ali razkladali rudo in druge 
surovine. »Tudi bolj skrom
ni smo bili,« je dejala »le 
majhna pozornost za delo pri 
mladini ali v sindikatu v ob
l i k i knjige, nam je že ogrom
no pomenila. Bolj smo čutili, 
da je tovarna naša skupna 
last in bolj smo pripadali ko
lektivu. Te stvari bi morali 
tudi danes bolj gojiti, pred
vsem pa zavest, če slabo de
laš samemu sebi škoduješ.« 

K o sva govorilo o povoj
nem razvoju železarne, je 
rekla, da so tako ogromne 
pozitivne spremembe v pod

jetju, da človek, če ne bi vse 
to spremljal, skoraj verjetno 
ne bi mogel. V celoti je pod
jetje izredno napredovalo pa 
tudi sedanja poslovna orien
tacija obeta še večji na
predek. Manj so spre
membe vidne v samotami, 
kjer so naprave, razen majh
nih izjem zelo zastarele. Ved
no je kaj narobe ah v okvari 
in seveda tako trpi proizvod
nja. Menila je, da bi bilo po
trebno za modernizacijo ob
rata mnogo več narediti. 
Glede zaposlovanja žensk v 
Železarni je dejala, da je za 
ženo,, k i je tudi mati in go
spodinja, vsako delo napor
no, ker jo potem še čaka 
delo doma. 

»Stvari pa se seveda iz leta 
v leto izboljšujejo in povsod 
kamor greš so dobre i n slabe 
strani. Jaz na primer še pred 
leti, ko sem delala res na tež
kih delovnih mestih in nisem 
ne vem kako dobro zaslužila, 
ne bi šla za noben denar delat 
drugam, še najmanj pa v 

POLJSKA. Glavni in prak
tično edini dobavitelj železar
skih surovin za poljsko žele
zarsko industrijo je Sovjet
ska zveza. V letu 1972 bo do
bavila poljskim železarnam 
5,6 mil i j . ton železove rude 
in 1,5 mil i j . ton grodlja. Po
leg tega bo letos nabavila 
poljska industrija poleg fero 
zlitin v Sovjetski zvezi še 
150.000 ton manganove in 
115.000 ton kromove rude. 

tujino. Zadovoljstvo ni vedno 
samo v plači. Leta te tudi 
vedno bolj vežejo na podjet
je in kolektiv, saj je v njem 
pustil vsakdo del samega se
be. Tako kot so bili pri nas 
v podjetju slabi časi, se v 
takih ali drugačnih presled
kih pojavljajo tudi drugje. 
Kdor pa med tem špekulira, 
zelo rad »obvisi«, nam je ob 
slovesu dejala. 

Predno pa se od nje poslo
vimo tudi s tem zapisom, 
moramo povedati, da je bila 
vsa leta pridna in vestna de
lavka in da ni nikoli odkla
njala še tako grdih in zah
tevnih delovnih mest. Skoraj 
vsa povojna leta je bila tudi 
sindikalna delavka v obratu 
in več let odgovorna za od
dihe in rekreacijo. Na delo 
v Železarno se vozi s H r u š k e , 
kjer ima tudi svojo družino, 
sina in moža, k i tudi dela v 
Železarni. V Železarni sta de
lala tudi dva njena brata, to
rej so res čvrste korenine na
še železarne. 

ŠVEDSKA — Sedanja slab
ša konjuktura v železarski 
industriji se pozna tudi pr i 
izvozu švedske železove rude. 
Rudarska družba L K A B bo iz
vozila prek norveškega pri
stanišča Norvik letos samo 
19,3 mili j . ton železove rude, 
medtem, ko so računali na 
21,7 mili j . ton. Glavni vzrok je 
zmanjšanje naročil iz zahod-
nonemških železarn. 
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Kako so se 
predali Nemci 
v bunkerjih 
v Vintgarju 

zapisi o naprednem političnem gibanju in NOB zapisi o napredne 

Stanko Lakota je sedaj 
skladiščnik pogonskega gori
va v kisikarni železarne na 
Jesenicah. Ima svojo hišico v 
Mojstrani, kjer tudi živi. Ima 
čin kapetana I . klase, ob kon
cu vojne 1945 pa je bil ko
mandir čete zaščitnega bata
ljona komande mesta Radov
ljica. 

Kako je doživljal zadnje 
dni druge svetovne vojne, je 
povedal sledeče: 

»Ko se je čutilo, da se bli
ža poraz Hitlerja, se je naš 
zaščitni bataljon zelo pove
čal. K nam je prišlo veliko 
domačinov, k i so bili voja
ško že izurjeni, drugi pa tudi 
taki, k i še niso imeli puške 
v rokah. 

Šestega maja 1945, sem od 
komandanta Pavla Lakota, k i 
je bil doma s Podgora, dobil 
nalogo, naj se s četo iz Krn i 
ce premaknemo proti Jeseni
cam. Naročeno mi je bilo, 
naj oviramo in preprečimo 
umik Nemcev in drugih so
vražnih formacij, k i so se v 
velikem številu valile prek 
Gorenjske ter se z vlaki umi
kale skozi karavanški predor 
oziroma po cesti čez Koren
sko sedlo. 

Na Blejski Dobravi smo 
bili navsezgodaj zjutraj. Na 
železniški postaji je stal vlak, 
ki je bil obložen z raznim 
materialom na in ob njem pa 
je bilo polno civilistov, ki so 
se kot je izgledalo, umikali z 

Uroš Župančič 

V kratkem, zelo kratkem 
času sta to pot Jošt in Pri
mož premagala in ukrotila 
vse težave v spodnjem delu 
severne stene Rjavca. Niti se 
nista popolnoma ogrela. Čud
no se j ima je le zdelo veliko 
število na novo zabitih klinov 
na nepomembnih in ne ne
varnih in niti ne težkih me
stih. 

Znova, še in še sta morala 
Primož in Jošt izmenoma 
krotiti težka, tvegana, nevar
na mesta nad vedno globljo 
in žugajočo globino. Skalni 
zid se je dvigal in poganjal 
vedno bolj navpično in ved
no manj razčlenjen navzgor 
pod oblake. Jošt in Primož 
sta morala uporabiti veliko 
svojega znanja in vse dolgo
letne izkušnje boja z mrtvo 
materijo skale. Prijemi so 
bili skopo odmerjeni, sesati 
sta morala tudi po slabih, 
krušljivih oprimkih. 

Protj stolpiču sredi stene, 
tik pod previsnim, gladkim 
stolpom je vodila strma sla
bo razčlenjena zajeda. V sko
ku sta jo premagala in ukro
tila kljub temu, da sta se 
bolj plazila kot.plezala. 

Na znanem, skopo odmer
jenem a gostoljubnem glavi
ču, sta naglo hitela brskati 
po pločevinasti škatlici, k i je 
bila varno spravljena v skal
nem možicu. Skalnega mo
žica sta se rezveselila kot ži
vega človeka, dobrega prija

t e l j a in znanca. V škatlici je 
bilo morje rumenih in prepe-
relih listkov in lističev, že 
znanih od prejšnjih pristo

pov. Zanimali so j u novi, be
l i več ali manj sveži. Vs i so 
bili skrbno zloženi in ureje
ni . . . 

Mnogo novih j e bilo, k i so 
bili zloženi nad njunimi zad
njimi iz lanskega in letošnje
ga leta . . . »Do tu in ne da
lje«, je bilo tako ali malo 
drugače napisano na vseh v 
različnih jezikih. 

Do tu so prihajale v zad
njih letih najboljše, odlične 
češke, nemške, avstrijske in 
italijanske naveze. Najbolj na 
vrhu je bil lepo zložen, čisto 
svež in bel listek: Klemen 
in Boštjan 14. in 15. avgusta 
1971. 

Čudno, tudi ta dva resna 
in neizprosna naskakovalca 
in tudi zmagovalca naših naj
težjih kopnih in zasneženih 
in v led ukovanih sten, da 
tudi ta dva: »do tu in ne da
lje«! Velika želja premagati 
in ukrotiti severno steno 
Rjavca nad Mrzlim dolom je 
tu sem pripeljala mnoge ple
zalce in alpiniste, k i so v 
zadnjih letih predstavljali 
cvet ne samo našega, temveč 
tudi svetovnega plezalnega 
športa in alpinizma. Svoja 
imena so hoteli v -tej steni 
vpisati z velikimi črkami 
Piassi, Čihula, Rada Jaromir, 
Reinhold, Kur t , Rudi, Kle
men, Werner, Hias, Boštjan, 
ljudje, plezalci, in alpinisti iz 
Trsta, Celovca, Usti nad La-
bem, Libereca, Ljubljane, 
Mojstrane, Jesenic, Tržiča, 
Dresdena in še mnogih dru
gih znanih in neznanih ple
zalno alpinističnih središč. 

Nemci. Kmalu so padli trije 
streli iz smeri Vintgarja. Zato 
se nisem dosti zmenil, ker je 
takrat kar naprej tu in tam 
pokalo. Čez čas sta k nam 
prišla Franc Pintar in Jože 
Terseglav povedat, da sta v 
Vintgarju videla Nemce, k i 
so streljali na njiju, ko sta 
nabirala drva. Približno po
lovico naše čete sem pustil v 
vasi, s približno 50 borci pa 
smo odšli proti Vintgarju. 

Pr i vi l i Železarne, k i še da
nes stoji nad vstopom v Vint-
gar z dobravske strani smo 
zvedeli, da je okoli 30 Nem
cev v dveh bunkerjih ob že
lezniškem mostu, k i se v 
Vintgarju visoko vzpenja čez 
Radovno. Zaradi zavarova
nja, so tu Nemci imeli dva 
bunkerja. Leseni je bil ob 
predoru, betonirani pa na 
vrhu predora. 

Borce sem razporedil v 
strelce in tako smo se bližali 
globoki soteski. Ni trajalo 
dolgo, ko so začeli po nas 
nažigati iz bunkerjev. Razum

ljivo, da j im nismo ostali 
dolžni. Ves dan je pokalo iz 

' ene in druge strani. 
Do noči niso mogli iz bun

kerjev, ker smo neprestano 
streljali. V obroču, k i smo 
ga sklenili krog in krog, so 
izmenjaje eni streljali, drugi 
pa so v zaslonih spali. 

Sedmega maja zjutraj je 
bilo stanje neizpremenjeno. 
Nemoi v bunkerjih, mi okrog 
njih. Ker sem vedel, da je z 
vojno pri kraju, ni imelo 

"smisla izpostavljati borcev in 
za vsako ceno naskočiti bun
kerjev. Zato smo pri stano
valcih vile dobili belo rjuho 
ter v znak prestanka strelja
nja, z njo mahali proti Nem
cem. V njihov bunker sem 
poslal posrednika Sorgota, 
imena žal ne vem več, k i je 
nesel pismo, v katerem je bil 
poziv na predajo . . . 

Nekaj časa je bilo vse tiho. 
K o so odposlanca Sorga od
peljali v spodnji bunker pa 
so zopet vžgali po nai . Žena 
Sorgota je bila razumljivo 

Duškala sta Jošt in Primož 
na razglednem glaviču. 

Joštu ni bilo do tega, da 
bi strah našel pot v njegove 
mišice in notranjost, slabo 
je če notranjost popusti pre
je pred poizkusom! 

Primož se je opremil in za
ložil ter oborožil z največjo 
mero poguma in neustrašno-
sti. B i l je podoben ježu, toli
ko klinov, cassinčkov, sve-
drovčkov in druge kovačije 
ter krame si je navezal na 
ramena. Jošt je previdno za
bil nekaj dobrih klinov v vse 
razpoložljive razčlembe okoli 
glaviča in pod stolpom, k i je 
bil tako strm, vertikalen, da 
je izgledalo kot da bi se ho
tel vsak čas prevrniti in se
suti v dno Mrzlega dola. 

Duškala sta Jošt in Primož 
le za kratek, pičlo odmerjeni 
čas. Mudilo se j ima je rešiti 
uganko, ukrotiti in prelisičiti 
ključni problem severne ste
ne Rjavca. Močno j u je žeja-
la radovednost, vse j u je sililo 
naprej navzgor, vedela sta 
dobro, da strah v steni naglo 
dobi zaveznike in tovariše. 
Navzgor so bili obrnjeni po
gledi, k i so tipali in iskali 
ranljiva mesta, ahilovo peto 
stebra v severni steni Rjavca. 

Kmalu s e je vnel tih boj 
pogledov. Le počasi je na
predoval Primož, podoben je 
bil divji, razkačeni zveri, kot 
pajek, mravlja ali gosenica 
je lezel navzgor. V r v i so le 
počasi, trepetaje drsele skozi 
dlani Jošta in prek ramen in 
p l e č . . . 

Čez čas, ni minilo niti pet 
minut, ko je Primož tiho pri-

drsal nazaj k Joštu, k i je va
roval na glaviču. Vroči lasje 
so se mu lepili na oznojeno 
čelo, koža mu je bila nasrše-
njena, mišice so drgetale po 
vsem telesu. 

Jošt bi skoraj ohromel od 
strahu, ledeni srh mu je spre
menil obraz v odurno ma
sko . . . 

Primož ni dal besede Jo
štu, razumela sta se dobro, 
predobro dva izkušena prija
telja, plezalca, brez besed! 

Primož se je spomnil velike 
resnice, k i v gorah odloča 
tudi v najtežjih situacijah, 
tudi tam, kjer je meja med 
smrtjo in življenjem čisto 
blizu: Kogar mine volja do 
boja, temu se naglo bliža po
raz, umik, nesreča in morda 
celo smrt! 

Primož se je naglo znova 
pogumno, drzno in neustra
šeno sprožil kot potuhnjena 
mačka v napad. Drsel je od 
prijema do prijema, od sto
pa do stopa v vertikalni ste
ber. Jošt je z zadržanim di
hom opazoval in občudoval 
prijatelja. Če kdo, bo Primož 
uspel in zmagal tudj tam, 
kjer je to komaj mogoče, tu
di tam, kjer ni nič ali komnj 
malo upanja na uspeh. Za 
posebno srečo in enkratno 
radostno doživetje, se često-
krat splača tvegati tudi nekaj 
več, kot je vredno življenje. 
Jošt je dobro vedel, da Pri
mož večkrat rad igra na zad
njo, toda na najvišjo karto! 
Težko in tvegano priborjena 
zmaga je vredna mnogo, mno
go več kot lahko priborjen 
uspeh! Primož je znal korist-

vsa preplašena. Hudovala se 
je zakaj smo k Nemcem po
slali prav njenega moža. Ne
prestano je govorila, da ga 
bodo ubili. Ker v prvo ni 
bilo uspeha smo popoldne ob 
dveh poizkusili še enkrat, to
krat smo k Nemcem poslali 
še ženo Sorga, k i se ni bra
nila, da je vsaj videla kje je 
mož. 

Nemci tudi tokrat niso klo
nili . Moža in ženo Sorga so 
postavili na most med tir, 
tako da sta bila za kritje 
med premikom Nemcev. Vsi 
iz spodnjega bunkerja so se 
namreč premaknili v gornje
ga, ker se j im je to verjetno 
zdelo varnejše. K o sta se oba 
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Dolina pod Poncami 
no uporabiti in izkoristiti tu
di najbolj skopo odmerjene 
prijeme in stope, ki so se po
nujali izven vertikale. Ni j ih 
bilo veliko, izbira je bila 
majhna, tako neznatna kot 
še nikoli in nikjer. Treba je 
bilo umno in preudarno po
iskati in izbrati najboljše, k i 
so vodili naprej, navzgor pro
ti tako težko in dolgo priča
kovanemu uspehu. 

Visoko je bil Primož že 
nad glavičem, kjer je varoval 
prisebno Jošt. 

Tvegano je lovil ravnotežje, 
prilepil se je k skali. Mučno 
je bilo Joštu, k i mu je bila 
misel na nevaren Primožev 
položaj večje breme kot skrb 
za samega sebe. Vrv je niha
la v vetrn . . . 

Primož je moral premišlje
no tvegati vse, tok, tok, tok, 
ok, ok je prišel glas, k i je 
odmeval po okrešlju Mrzlega 
dola. Tej pesmi je prisluhnil 
Primož skupaj z Joštom. 
Ustavil se je tek gamsa in 
srnjaka v okrešlju, lovec in 
drvar, samotni popotniki v 
Mrzlem dolu so dvignili gla
vo in napeli ušesa. Tok, tok, 
tok, ok, ok je odmevalo in 
pozvanjalo še in še iz severne 
stene Rjavca. Primož se je s 
klini in svedrovci prebijal 
skozi prevesni skalni zid ste-

ro: 

teli 

m i 

pO! 

zml 
keft 

čil 
štel 

br seve 
zli lolom 

m j , 
ut !o. V 
olfju je 

tiho 
bi sj 

A stra 
• o ž je 

ob|rvi, j 
je 

zg<l, prid 
fo ie 

rafti. Pc 
jilf 
Pri-a, ki 
zaii prib 

"se j Cul 
metovini 
prijufal 
nj« v t 
te l skraj 

je 
skraj 
bilo 

Zal je P 
je da 
bo i rok; 
m( se n 
nii ti, pa 
zafm na 

Ijener 
Ignil j« 
pri v 

spo 
mcfsko i 

|težje, 
sevei 

8 

Do tu in ne dalje... 



Solva vrnila k nam, se je 
bo PONOVNO vnel. 

Osem tem sem po kurir ju 
poslal na Bled. Ob njegovi 

vrnitvi sme dobil naročilo 
Pou.-
vrlri sem dobil naročilo, da 
mjo biti 8. maja do 12. 
uiJiemci n a Bledu, mi pa 
mjno proti Jesenicam. 

m i preostalo drugega, 
kola smo z ° P e t pomahali z 
be prtom, tokrat sem sam 
od proti Nemcem. K o sem 
ste na most, sta proti me
ni išla dva podoficirja, k i 
sta ie pozdravila z beseda
mi lail Hitler!« jaz pa nji
ju: imrt fašizmu!« Ker ni-
sei lobro znal nemško, sem 
nq itano ponavljal: »Deuts-

Božena je odprla okno in se naslonila • majulško 
noč, k i je bila vsa razdivjana, rakete so še in še 
švigale v raznih smereh okoli mesta, pokjdo je na
prej zdaj tu zdaj tam. 

Luči seveda ni prižgala. Tako je lahko slonela in 
sladko boleče j i je šlo skozi dušo. Kako nečasten, 
nizkoten in nečloveški se j i je zdel ta svet, k i se 
kolje, pobija, razdira, s o v r a ž i . . . in v sebi pa je 
dekle čutilo edino sladko, nepoznano opojno ljube
zen v taki sil i , da niti nemške uniforme v tem hipu 
ni mogla sovražiti, ker sploh ničesar ni mogla sovra
žiti. 

Potem je zaprla okno in ga skrbno zastrla. 
Na mizi je ležalo bratovo pismo. B i l je že leta 

partizan. 
Boženi gre ustrahujoče skozi čutila: . . . in v tem 

pismu je nalog. Nov nalog. Nova prošnja. 
Božena bere pismo. K o je prebrala, je ugotovila, 

da ničesar ni razumela. V njeni glavi je bila sladka 
zmeda čeških besed in občutek brezskrbnosti in var-

in katera četa ima do treh inhocl. Vojak Henrik na 
peto posluša. 

Tudi on torej ima dve uri in pol prostega izhoda 
Pogoltne sline, namesto da bi j ih izpljunil in s< 
hudoval. 

Prispel je do vogalnega poslopja poleg 'Stare po 
šte'. Pogleda krog sebe. Narejena malomarnost tt 
kretnje pa ne more čisto prikrit i opreznosti, k i j« 
na straži v vojakovih očeh. 

Nato zavije dol proti K o k r i . . . 
Kakor pribit pa obstane v naslednjem trenutku 

na mestu: Saj se niti točno nisva zmenila z Boženc 
za najin sestanek? Samo to sva dejala, da popol
dne . . . 

Bojazen, da ne bi videl dragega dekleta, se naseli 
v njegovi duši. 

Pospeši korake . . . 
Približa se mostičku, gleda naokrog, pa ne vidi 

žive duše. Spet zaustavi korak. Hladen in top se mu 
vidi svet. Skrb gloje v srcu: Ne bo je, ne bo je! Zele 

bri severni steni nad Mr
zli lolom. 

I m je nenadoma vse 
uti o. V stebru, steni in 
ok ju je vse postalo tu-
rol tiho . . . 

J bi spodaj skoraj ohro-
me I strahu. 

IOŽ je zaklical, pritegni 
obi rvj, rumeno in rdečo, 
čez s je sledil nov glas od 
zg< , p r i d i . . . 

1 ie Jošt zmogel ta 
ra2 ii. Pošteno se je ozno-
j i l ''t se je prebil do 
Pri a, ki ga je varoval v 
zai i pribit na svedrovčkih. 
Ču se je Jošt Pri moževi 
m( ovini, kako neki se ie 
pr jufal tako visoko, še 
nj( v tegu vrvi je bilo 
tež skrajno težko. 

J je prevzel vodstvo, 
tež skrajno težko, nevarno 
mi bilo plezanje navzgor. 
Za je Primožu, prepričan 
je da je v dobrih, naj-
bo rokah. Če varuje Pri-
m< se ni treba nikomur 
nič ti, pa čeprav pleza na 
za< m najbolj ozkem in iz-
po Ijenem okraju.-

5nil je Jošt za celo dol
žin v i v znak hvaležnosti, 
ke spodaj Primož tako 
m< sko ukrotil in prelisi
čil težje, ključno mesto v 
ste severne stene Rjavca. 

Še in še so se v skalnem 
zidu izven vertikale vrstila 
težka in nevarna mesta, za 
katere sta Jošt in Primož 
morala uporabiti vse svoje 
znanje in dolgoletne izkuš
nje. Razčlembe so bile skope, 
strmina se je vesila neneho-
ma nad glavama. S>ena se ni 
in ni hotela položiti, ni hote
lo biti lažjih mest, stena j u 
je zaposlila popolnoma, da 
nista imela časa niti za po
čitek in n ; t i za oglede. Za 
Jošta in Primoža se je usta
v i l čas, ure so j ima bili Ie 
klini, cassinčki in svedrovčki, 
ki so le neradi silili v verti-
kalaste previse in strehe. Ne
nehno ie v smeri, levo in 
desno žueala in grozila v;ši 
na in globina. Za vsoko ceno 
sta hotela Jošt in Primož iz
siliti prehod, mik prvenstva 
j ima je dair\l moči in vlival 
voljo, da sta vztrajala. 

Strah je vedno bolj napa
dal Joštove in Primoževe no
tranje in fizične sposobnosti, 
toda vztrajala sta v boju kot 
zagrizena in brezkompromi
sna borca. Hotela sta doka
zati, da imata v sebi dovolj 
volje in zaupanja v svoje spo
sobnosti. Brez vere in upanja 
bi v tem boju že zdavnaj 
omagala. 
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nosti na Henrikovih prsih. 

Grozen boj bije lepotica s seboj: Tukaj brat in 
narod in frontovci in neizprosen boj, stalna nevar
nost, da zabredeš v gestapovske mreže . . . tam Hen
rik, ljubezen, Mozart, pesniške sanje in sreča, nepo
znana sreča! 

Samo do ene jasnosti se Božena pribori:. Dva 
enako močna svetova si stojita kot nasprotnika v 
njenem srcu! 

I n srce je tisto, k i j i končno otipa izhodno rešil
no misel: Ali nimata ta dva svetova nekje tudi skup
ne poti v bodočnost? Da. Seveda! Oba: Henrik in 
jaz greva v hribe in se skupno boriva proti skupne
mu okupatorju. Zamotava se čedalje bolj v fanta
stične možnosti, spoznava napake, zavrača nepotreb
no bojazen, znova tehta opuščene poti do rešitve, 
potrjuje tako ali tako možnost, pa spet zanika vsa 
prejšnja ugibanja. Vsa izčrpana končno ve: Moram 
k bratu! 

Božena pričakuje zdaj, da si umiri osrčje in se 
preda spominu na nocojšnji večer in iz tega se izlu
šči samo po sebi: Ostanem pri Henriku! 

Pozno ponoči pa piše dve pismi — bratu in Hen
riku. 

Henriku ga dam jutr i doli pri Kokr i in 
ga prosim, da ga prebere šele, ko se oova razšla! 

Četudi je v pisanju nekje omenjala brata, je 
instinktivno tako pisala, da ni prekršila zapovedi, 
katero imenujejo terenci in frontovci in partizani 
konspiracija. Izpove pa se izčrpno o zadevi s kino-
vstopnicami. K o pride do polovice pisma, je šele 
ugotovila, da mu piše nemško. Nadaljevala bi naj
raje slovensko. Vseeno pa je vmes vpletla še kako 
češko besedo, pa četudi je navajala zgolj verze 
poetov. 

Tako se je napolnila prva stran, pa še ena . . . in 
končno so bile štiri strani. Nikdar še ni pisala take
ga ljubezenskega pisma. 

Kljub temu je čutila, da se dogaja z njo nekaj 
velikega. Videla je sebe v velikih spremembah, k i 
so bile odprte v megleno prihodnost. Samo tega je 
bila trenutno nemoteno vesela, da je čisto sama s 
seboj tukaj v sobi in da bo še tako ostala najmanj 
do jutra. Dolgo je zbujena ležala v postelji. 

Potem zajoče. 
Vojak Henrik je to jutro težko čakal na budnico. 

Kaj takega še ni doživel. Vselej je rad poležaval tja 
proti jutranjim uram. To je delal še kot srednje
šolec. Pa še s kako naslado! Ah to noč je malo za-
tisnil oči. Komaj pa je hotel malo zadremuckati, že 
so ga vrgle švistajoče žarke rakete pokonci in sred 
vsega neizoblikovanega prelivanja je sijal Boženin 
obraz. 

Henrik je to jutro prvi iz postelje in prvi z vsemi 
opravili nared. S komaj zadržano ogorčenostjo iz
polnjuje tista nesmiselna vojaška povelja. 

Za popoldne — ko je on pričakoval, da bo 
prost — so napovedali udeležbo pri vojaškem po
grebu zunaj na Heldenfriehofu. I n to prav ob štirih! 
Henrika pogreje, da raskavo pohrkava. Odpne si 
pas. Dobi občutek, da se sam od sebe oži in stiska 
in da mu bo život na dvoje prerezal. Henrikova pest 
vseka na zapenec z velenemškim orlom in norim 
napisom: k r i in čast. 

Po razdelitvi pošte zajavka dežurni podčastnik 
v svoji, komaj še nemščini podobni pruščini, katera 

nočrna voda Kokre, k i tiho teče v skrivaj ni strugi, 
se mu zdi kot očitna prispodoba lastnega duševnega 
stanja. 

Tedaj pa od onstran kokrškega mostu zaveje ka
kor opojno dehtenje lipovke! 

Dvigne glavo. 
Onstran stoji dekle. N e P r e m i č n o . S svetlim sojem 

živega smehljaja na licih! 
»Henrik!« 
Njen klic je za čakajočega sproščenje. 
»Henrik!« 
Njemu se dvigne glas skoraj v višine vriska in 

petja: 
»Božena! Božena!« 
Ves svet krog "njiju je poln te radosti! 

- Henriku zapoljejo besede iz ust in pri duši mu 
je, kakor da bi vsi kranjski zvonovi dvignili slavo-
spev svobode in miru in sreče vseh dobrih ljudi na 
zemlji. 

Dekle in vojak hitita drug drugemu naproti. On 
je hitrejši. Tako, da se srečata bolj na oni strani 
mostička. Obema je pri srcu enako: Celo večnost se 
nisva videla! Vedno bi zdaj skupaj ostala! 

Vse v njima stremi po odrešilnemu objemu. 
Pa se le plaho primeta za roke . . . 
»Bala sem se, da ne bi mogel . . . ali morda . . ; 

ne . . . ne bi hotel p r i t i . ..« 
Božena dviga in poveša bleščeče v/bokane veke 

tako ljubko. Goste, dolge trepalnice pa skladno iz
popolnjujejo izraziti, očarljivi obraz. Zvodljivost in 
nedolžnost si delita milino in strast v ličnih jamicah. 

»Zakaj bala . . 
Pa se tudi njemu zatakne beseda. 
Zakaj zdaj prvič vidi podnevi dekle! — 
Fantalinska poparjenost ga vsega pretvarja. 

Ljubljenka pa poleg njega . . . 
— T i si moja? T i me imaš rada? T i mc lju

biš? vriska njegovo srce. Vroče se cedi po vsem 
ožilju, se omotično vrtinci v glavi in se v ušesih 
spreminja v blagoglasje melodije, k i se poraja mla
demu človeku ob prvi ljubezni. 

»Nisem se bala. Ne vem, zakaj? Ka r tako mi je 
bilo tesno pri duši! Vso noč sem mnogo premišljeva
la. Na tebe . . .« 

»S tabo pred očmi sem bedel celo noč . . .« 
»Henrik . . .« 
Njene oči se svetlotožno povečujejo. Obrvi sta 

dve mladi lastovki. Dve zaljubljeni lastovki, ki se 
dvigata nad cvetoče gaje. 

»Ne stojva tukaj sredi mostu . . .« 
»Henrik?!« 
»Božena?« 
»Saj res, samo kam . ..« 
»Pojdiva tamle levo ob Kokri . Veš, tam so tako 

skriti kraji . Tam sem se že kot srednješolka rada 
potepala in sanjala same lepe reči, o tako svetli 
b o d o č n o s t i . . . prav o tako lepem dnevu kot je da
nes sredi maja . . . ko je vse neveselo vsakdanjega 
življenja cele vekove oddaljeno od mene . . .« 

Prime ga za desnico, ko prideta do kraja, kjer 
se od poti odcepi steza skozi grmičevje in gruče 
velikih kamenitih skladov, in ga vodi ob vodi gor. 

š 

Valentin Polanšek 

chland kaput, Da herum zvei 
divisionene partisanene.« Pod-
oficirja sta nato šla k višjim 
častnikom, kjer so se nekaj 
časa posvetovali. Nato so pri
peljali še nekega vojaka, k i 
je znal slovensko. Povedal 
sem j im, da naj odložijo 
orožje, da je Nemčije konec 
in da j i h moram odpeljati v 
taborišče na Bled. Končno 
so uvideli, da j im ne preosta
ne drugega kot to. Poklical 
sem borce, k i so prišli k 
bunkerjem, da so prevzeli 
orožje. Nemce smo takoj, 
kot je bilo dogovorjeno odpe
ljali v taborišče na Bled. Mi 
pa smo dobili novo nalogo.« 

Branko Blenkuš 



Načrt poslovanja Železarne za leto 1972 
(Nadalj. s 1. str.) 
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500.000 12.000 128.300 128.300 valj. B 
1.800 152.350 124.500 124.500 valj . J . 
4.000 111.400 111.100 111.100 predel. 

128.300 124.500 111.100 368.000 blagov. 

160.000 500.000 676.400 152.600 132.600 1.643.200 skupna 

Iz rebalansa je razvidno, da 
dobi valjarna Bela 500.000 ton 
jekla iz jeklarne in 12.000 ton 
slabov iz uvoza. Skupna pro
izvodnja valjarne Bela znaša 
674.400 ton. Od tega je 128.300 
ton prodaje, 152.350 ton je na
menjeno za proizvodnjo v va
ljarnah na Javorniku, 111.400 
ton pa za nadaljno proizvod
njo v predelovalnih obratih. 
Preostala skupna proizvodnja 
predstavlja proizvodnjo, k i se 
preliva znotraj novih valjarn. 
Valjarne Javornik dobijo iz 
valjarne Bela 152.350 ton in 
iz Štor 1800 ton vložka. Nji
hova blagovna proizvodnja 
znaša 124.500 ton-, skupna pa 
152.600 ton itd. 

Iz rebalansa je razvidna 
skupna in blagovna proizvod

nja, nabava in tok jekla 
med obrati. Iz njega pa je 
moč razbrati tudi izplene. 
(Seštevki v tabeli se ne uje
majo, ker je prodaja talilnic 
izpuščena.) 

Z izračunom rebalansa smo 
lahko prešli na naslednjo 
stopnjo izdelave plana, to je 
na izračun dinamike proiz
vodnega plana. Letni plan 
skupne in blagovne proizvod
nje smo razdelili po četrtlet
j i h in mesecih. Razdelitev 
smo izdelali ločeno za posa
mezne obrate in grupe proiz
vodov. P r i tem smo upošte
vali planirane remonte in 
predvideno število delovnih 
dni. Za celotno Železarno je 
dinamika proizvodnje za po
samezna četrtletja sledeča: 

leto četrtletje 
1972 I . I I . I I I . I V . 

skupna 
proizvodnja 1,643.200 408.549 395.678 415.439 423.534 
blagovna 
proizvodnja 368.000 91.145 86.635 94360 95.860 
proizvodnja 
za prodajo 365.610 90524 86.096 93.754 95.236 
proizvod, za 
porabo v 
železarni 19.950 5.050 4.862 5.050 4.988 

Vidimo, da je predvidena 
proizvodnja v tretjem in če
trtem kvartalu najvišja, naj
nižji pa je drugi kvartal, na 
kar poleg praznikov vplivata 
tudi remonta valjarne 2400 
in valjarne žice. 

Poleg plana proizvodnje po 
obratih je bilo potrebno iz
delati tudi plan količine po
sameznih izdelkov. Njihova 
višina je razvidna iz nasled
njega izvlečka iz tabele: 

proizvodnja prodaja 
Izdelek skup. blag. za trž. 

3 polizdelki 
(blumi, slabi 
gredice, lamele) 420.150 12.000 12.000 

4 toplo valj . jeklo 369.850 201.800 199.880 
4.1 valj , pal. jeklo 31.850 3.750 3.000 
4.2 valj . žica + beton 111.750 34.750 34.630 
4.3 deb. pločev. 122.300 122.300 121.300 
4.4 sred. tanka pl. 41.000 41.000 40.950 
4.5 topi. valj. trak 62.950 — — 

6 hlad. pred. izd. - 144.500 123.000 122.700 
6.1 vleč. lušč. bruš . jeklo 19.000 19.000 19.000 
6.2 vleč žica 66.500 45.000 44.880 
6.3 hlad. valj . trak 39.000 39.000 38.920 
6.4 HOP 20.000 20.000 19.900 

7. Jeklolivarna 1.600 600 600 

11. žični izdelki 27.100 27.100 26.930 
11.1 žeblji 10.000 10.000 9.900 
l r S bodeča žica 1.000 1.000 1.000 
11.3 elektrode 14.600 14.600 14.530 
11.3.1 var. prašek 1.500 1.500 1.500 

13. samotni izdelki 20.000 3.500 3.500 

Iz prikaza je razvidna viši
na skupne in blagovne pro
izvodnje ter prodaje naših 
polizdelkov, toplovaljanega 
jekla, hladno predelanih in 
žičnih izdelkov. 

Plan proizvodnje vsakega 
posameznega obrata pa pred
videva tudi njegov delež v iz
vozu. Letošnji izvozni plan 
obsega 20.000 ton izvoza na 
konvertibilno področje v 
vrednosti 59,8 mio din', 11.000 
ton metalurške menjave v 
vrednosti 31.1 mio din in 
12.000 ton prevaljanja v - I t a 
l i j i v vrednosti 19.5 mio din. 
(V vseh vrednostih "je že upo
števan novi tečaj dolarja.) 
Plan je precej višji od dejan
skega izvoza v preteklem le
tu. Razlog je v pomanjkanju 
deviz in~v njihovih visokih 
cenah na prostem trgu,. 

Ker je naša težnja, da iz
vozimo predvsem tiste proiz
vode, katerih razlika j e , v 
prodajnih cenah na zunanjem 
in domačem tržišču čim 
manjša, smo rangirali proiz
vode z ozirom na njihovo 
uspešnost prodaje na zuna

njem tržišču. Rang je poka
zal, da se nam najbolj spla
ča izvažati žičnike, hladno 
valj. trakove, navadno in kot-
Iovsko pločevino, manj pa 
ostale proizvode. Devalvacija 
je njihovo upravičenost izvo
za le še povečala. 

Predvidena vrednost izvoza 
na konvertibilno področje je 
torej 59,8 mio din. Pr i tem 
pa nastajajo tudi tečajne raz
like v višini 11,9 mio din. 
Znesek nam pokaže izgubo v 
realizaciji v primerjavi s pro
dajo na domačem tržišču. Iz
guba pa bi bila neprimerno 
večja, če bi hoteli te devize 
kupiti na prostem trgu. 

Blagovna menjava obsega 
zamenjavo naših izdelkov za 
staro železo in slabe, preva-
ljanje v Ital i j i pa bo zajelo 
izvoz 12.000 ton naših toplo 
valjanih trakov, ki mu bo sle
dil adekvaten uvoz 2400 ton 
hladno valjanih trakov in 
6600 ton hladno valjane plo
čevine. 

Plan izvoza za leto 1972 v 
skrčeni obliki je sledeč: 

- količina 
v t 

vrednost 
v $ F O B 

vrednost 
ND FOB 

Redni izvoz konvertibilni 
izvoz klir in. področje 
(blagovna menjava) 
izvoz - prevaljanje Itali ja 

20.000 

11.000 
12.000 

2.982 

1.833 
1.147 

59.770 

31.161 
19.494 

s k u p a j izvoz 43.000 5.962 110.425 
uvoz: 
blagov. menjava 
prevaljanje: H V T in H V P 

32.000 
9.000 

1.833 
1.147 

31.161 
19.494 

s k u p a j uvoz 

Postavljeni plan proizvod
nje pa ne sloni samo na na
ših tehnoloških zmogljivostih, 
ampak se opira tudi na mož
nosti zagotovitve delovne sile 
vsakemu posameznemu obra-

41.000 2.980 50.655 

tu. Podroben plan zaposlenih, 
kot ga je izdelal kadrovski 
sektor, je bil objavljen v 
knjigi o planu, tu pa bi na
vedli samo naslednji poda
tek: 

D E Normativ 
V I I I . 71 

Poprečni stalež 
leto 1970 9 mes. 71 

predlog 
leta 1972 

Talilnice 1116 1039 1048 1071 
valj . Bela 793 878 761 755 
valjarna Javornik 400 349 355 370 
predel, obrati 827 753 722 805 
energija 222 200 199 200 
vzdrževanje 1434 1169 1157 1168 
transport 422 379 366 360 
uprava 1017 1021 990 1000 

s k u p a j 6231 5788 5648 5729 

Iz tabele je razvidno pred
videno število zaposlenih v 
letu 1972. Seveda pa bo po
trebno za zagotovitev plana 
tudi doseganje planirane sto
rilnosti. 

Plan za leto 1972 je sprejet. 
Potrebno je, da ga skušamo 
doseči v čim večji meri, kajti 
z višino doseganja plana je 
močno povezan tudi finančni 
rezultat podjetja. Eden od 
elementov, k i vplivajo na nje
govo doseganje, je tudi iz
polnitev količinskega plana 

proizvodnje. Zato je potrebno 
narediti okrog 30.000 ton bla
govne proizvodnje mesečno 
oz. poprečno 1000 ton na dan. 
Padec mesečne realizacije 
pod 30.000 ton pomeni nam
reč tako izrazit skok popreč
nih fiksnih stroškov, da po
stane vprašljiv ne le osta
nek dohodka, ampak sploh 
pozitiven učinek poslovanja. 

Sektor za ekonomiko 
Oddelek za ekonomske 

analizo in planiranje 

Sestanek 
predsednikov 

sindikalnih odborov 
Pretekli četr tek je bila v 

Delavskem domu pr i Jelenu 
skupna seja članov komisije 
za delo s sindikalnimi odbori 
in predsedniki teh odborov. 
Dnevni red sestanka je obse
gal eno samo točko in sicer 
organizacijo koordinacijskih 
odborov sindikata v delovnih 
enotah. 

Predsednik komisije za delo 
s sindikalnimi odbori Niko 
Sok je predsednike sindikal
nih odborov v daljši uvodni 
besedi seznanil z motivi, k i so 
narekovali ustanovitev takš
nih odborov. Že v prejšnji 
mandatni dobi so ugotavljali, 
da je organizacijska struktu
ra sindikata v Železarni po
manjkljiva, po drugi strani 
pa tudi pasivnost nekaterih 
sindikalnih odborov, k i so 
bili prepuščeni sami sebi in 
v odvisnosti njihovih pred
sednikov. Končno je predlog 
za ustanovitev koordinacij
skih odborov usklajen tudi s 
stališči sprejetimi na kongre
su samoupravljanja v Saraje
vu ter na tretjem kongresu 
sindikata industrije in rudar
stva v Kranju. Omenjena sta
lišča predvidevajo bolj odgo
vorno in aktivno delovanje 
pri razvijanju samoupravlja
nja. 

Uvodni besedi je sledila 
razprava, v kateri sta sodelo
vala tudi Anton Zupan, pred
sednik komisije za samo
upravljanje, ter Franc Koben-
tar, predsednik TO OO sindi
kata Železarne. Tovariš Ko-
bentar pripisuje novoustanov
ljenim koordinacijskim odbo
rom izreden pomen, saj bo 
možno prenašat i naloge na
vzdol k sindikalnim odborom 
in obratno. Predsednik komi
sije za delo s sindikalnimi 
odbori je v svoji razpravi po
sredoval analizo dela sindi
kalnih odborov in povedal, 
da se nekateri sindikalni od
bori preveč zapirajo v ozek 
krog delovanja in vse prema
lo obravnavajo proizvodno 
problematiko in probleme s 
katerimi se srečujemo v na
ših samoupravnih organih. 

Tovariš Lenardič je bil s 
predlagano varianto zadovo
ljen, vendar je imel nekaj 
pripomb zaradi organizacij
ske strukture sindikata na Ja
vorniku. Tako naj bi obrata 
Javornik I in Javornik I I v 
prihodnje spadala k valjarni 
Bela, obrata jeklovlek in val
jarna 2400 pa naj bi predstav
ljala delovno enoto valjarne 
Javornik. 

Koordinacijske odbore se
stavljajo predsedniki sindi
kalnih odborov posameznih 
obratov, predsednik koordi
nacijskega odbora v talilnicah 
bo Janko Bauman iz marti-
narne, Franc Divjak bo vodil 
koordinacijski odbor D E va
ljarne Bela, Mavro Lenardič 
pa koordinacijski odbor D E 
valjarne Javornik. Koordina
cijskemu odboru v predelo
valnih obratih bo predsedoval 
Franc Klinar, na vzdrževanju 
bo predsednik Sašo Dolinar, 
v energetskih obratih Franci 
Novak, na transportu Marjan 
Drole in v upravnih službah 
Božo Sotlar. 
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Seja sindikalnega 
odbora Javornik I 
Predsednik sindikalnega od

bora obrata Javornik I tov. 
Zupan, je za sredo, 19. janu
arja, sklical 11. redno sejo. 
Najprej je člane sindikalnega 
odbora informiral o večeru, 
ki so ga namenili upokojen
cem, nato pa so podrobneje 
obravnavali priprave za izved
bo sankaškega "tekmovanja. 
Le-to je bilo izvedeno v ne
deljo, 23. januarja. Sprejeli 
so tudi sklep o prispevku za 
izvedbo kurirskega smuka in 
tradicionalnega pohoda na 
Stol. 

Že v prihodnjem tednu na
meravajo sklicati razširjeno 
sejo, kjer bodo razpravljali 
o planu. Poleg članov sindi
kalnega odbora bodo na seje 
vabili člane samoupravnih or
ganov in tudi člane Zveze ko
munistov. 

Naslednja informacija, k i 
jo je posredoval predsednik 
sindikalnega odbora se je na
našala na stališče glede naro
čanja avtobusov ter na izpo
stavo socialnega zavarovanja 
na Jesenicah. Člani sindikal
nega odbora so z zanimanjem 
poslušali tudi predsednikovo 
informacijo o delu komisije 
za samoupravljanje pri TO 
0 0 sindikata Železarne ter 
o odnosih z gostinskim pod
jetjem Železar. 

15. seja predsedstva 
TO OO sindikata 

Železarne 
Predsednik tovarniškega od

bora osnovne organizacije 
sindikata Železarne je sklical 
15. sejo predsedstva za 26. ja
nuar. Predvidena je bila 
razprava o predlogu spre
memb pogodbenih odnosov z 
GPŽ. Gradivo vsebuje želje 
in predloge članov kolektiva 
Železarne v minulih letih, k i 
težijo k izboljšanju stanja v 
kantinah, samskih in počit
niških domovih. 

Pričakujejo, da bodo ome
njeno gradivo v prihodnjih 
dneh obravnavali tudi na raz
širjeni seji spredsedstva sku
paj s predsedniki sindikalnih 
odborov. Stališča sprejeta na 
tej seji pa bodo prek poslov
nega odbora posredovali de
lavskemu svetu Železarne v 
razpravo in potrditev. O ome
njenem gradivu bodo v drugi 
polovici januarja člani kolek
tiva Železarne razpravljali tu
di na sestankih delovnih 
skupin. 

Obvestilo bralcem 
Bralce obveščamo, da bo

mo zaradi množice gradiva 
sestavek Zdravstveno stanje 
in zdravstveni problemi v je
seniški in radovljiški občini, 
zaključili v prihodnji številki. 

Predlog o razdelitvi gradbenih posojil 
delavcem železarne Jesenice v letu 1972 

Na osnovi sklepa stanovanjske komisije pri DS železarne 
Jesenice z dne 25.1.1972 objavljamo predlog razdelitve grad
benih posojil individualnim graditeljem stanovanjskih hiš, k i 
j i h je stanovanjska komisija na svoji seji dne 25.1.1972 
dodelila. 

Stanovanjska komisija je za leto 1972 razpolagala s finanč
nimi sredstvi v višini 3,000.000 din, in sicer z možnostjo kori
ščenja 2,000.000 din v letu 1972 in 1,000.000 din z možnostjo 
koriščenja od 1. 1. 1973. Zaradi zadovoljive višine finančnih 
sredstev je stanovanjska komisija pri razdelitvi posojil lahko 
upoštevala vse tiste prijavljence, k i niso dosegli zgornje meje, 
do katere lahko stanovanjska komisija odobri posojilo. 
Zgornjo mejo, do katere je stanovanjska komisija odobravala 
gradbena posojila, pa je bila določena na 40.000 din. Glede 
na postavljeno mejo stanovanjska komisija ni mogla ugoditi 
tistim prosilcem, k i so zaprosili za posojilo nad 40.000 din. 
Istočasno pa je stanovanjska komisija morala pri sedanii 
delitvi upoštevati dodeljena posojila s strani Železarne Jese
nice, v prejšnjih letih. Odobrena posojila bodo prijavljenci, 
k i j im je bilo dodeljeno, lahko koristili v letu 1972 in 1973 
kot je v predlogu navedeno. 

Ker stanovanjska komisija ni mogla dodeliti posojila v 
taki višini kot so posamezniki zaprosili, imajo le-ti možnost, 
da se v rednem prtožbenem roku (7 dni) do 5. februarja 1972, 
pritožijo na odbor za življenske pogoje in rekreacijo. Pritožbe 
se vlagajo v pismeni obliki na stanovanjsko komisijo žele
zarne Jesenice, k i j i h bo s svojo obrazložitvijo posredovala 
v rešitev imenovanemu odboru. 

Prosimo, da pritožitelji upoštevajo pritožbeni rok, ker po 
preteku tega roka pritožbe ne bomo upoštevali. 

Direktor kadrovskega sektorja 
Tomaž E r t l , dipl. polit. 

P R E D L O G R A Z D E L I T V E POSOJIL: 

H 
Priimek in ime Zaproš. posoj. Odobr. posoj. Koristi v 1. 

1972 1973 
Izpraz
ni sta
nov. 

POD TOČKO 1. O B J A V L J E N E G A RAZPISA: 
1. Gričar Franc 
2. Praprotnik Niko 
3. Noč Polonca 
4. Bohinc Angelca 
5. Šmid inž. Janez 
6. Junež Martin 
7. Mertelj Franc 
8. Kelvišar inž. A. 
9. Kra l j Janez 

10. Frelih Peter 
11. Dolinar Franc 
12. Pintar Božena 
13. Mlinar Matevž 
14. Rozman Valentin 
15. Anderle Alojz j 
16. Markež \^alefitTn 
17. Gasar Dita 
18. Janša Valentin 
19. Tavčar Franc 
20. Heine Vinko 
21. Pogačnik Franc 
22. Peternelj Janez 

23. E r t l Tomaž 
24. Ogriz Andrej 
25. Butinar Marko 
26. Marenk Mirko 
27. Lunder Anton 
28. Jakopič Bernard 
29. Anderle Boža 
30. Kapus Anica 
31. Miklič Jože 
32. Zaveljcina Lado 

20.000 20.000 20.000 
40.000 40.000 20.000 
30.000 10.000 10.000 
30.000 30.000 20.000 
50.000 40.000 10.000 
50.000 30.000 20.000 
40.000 30.000 20.000 
50.000 40.000 10.000 
30.000 30.000 10.000 
20.000 10.000 10.000 
50.000 30.000 10.000 
30.000 30.000 10.000 
50.000 40.000 20.000 
40.000 40.000 20.000 
25.000 30.000 20.000 
30.000 30.000 10.000 
15.000 20.000 10.000 
40.000 30.000 20.000 
20.000 20.000 10.000 
40.000 30.000 20.000 
30.000 30.000 10.000 
40.000 40.000 20.000 

20.000 20.000 20.000 
50.000 30.000 20.000 
60.000 40.000 20.000 
50.000 30.000 20.000 
20.000 10.000 10.000 
15.000 20.000 10.000 
50.000 30.000 20.000 
20.000 20.000 10.000 
50.000 30.000 20.000 
50.000 40.000 20.000 

20.000 — 

10.000 — 
30.000 — 
10.000 — 
10.000 — 
30.000 — 
20.000 — 

20.000 — 
20.000 — 
20.000 — 
20.000 — 
10.000 II-sob. 
20.000 — 
10.000 — 
10.000 — 
10.000 — 
10.000 — 
20.000 — 
20.000 III-sob. 

Jesenice 

10.000 — 
20.000 — 
10.000 — 

10.000 — 
10.000 — 
10.000 — 
10.000 — 
20.000 — 

Zanimiv posvet v Valjarnah 
Z namenom, da bi poživili 

in okrepili dejavnost sindika
ta v valjarnah na Javorniku 

.in na Beli so sklicali za če
trtek, 27. januarja posvetova
nje in povabili vse predsed
nike samoupravnih organov, 
sindikalnih odborov ter se

kretarja Z K . Sestanek je bil 
namenjen tudi dogovorom o 
nadaljnji strukturi sindikalne 
organizacije v valjarnah na 
Javorniku in na Beli , tako 
da bi v bodoče imeli sindi
kalne odbore v naslednjih 
oddelkih: HOP, bluming-šte-

kel, valjarna žice, površinska 
obdelava in bluming stekel 
adjustaža. Nato bi v posamez
nih obratih oziroma oddelkih 
formirali samoupravne orga
ne (komisije) kakršne obsto
jajo in delujejo v delovnih 
enotah. 

33. Rev Jože 40.000 30.000 20.000 10.000 _ 
34. Jančič Karel 50.000 30.000 20.000 10.000 
35. Noč Marija 30.000 10.000 10.000 
36. Brus Franc 20.000 20.000 10.000 10.000 
37. Smolej Janez 80.000 10.000 10.000 
38. Razinger Franc 100.000 40.000 20.000 20.000 
39. Kristan Marjan 15.000 20.00 20.000 
40. Oman Anton 50.000 30.000 10.000 20.000 
41. Ravnik Avrelij 50.000 30.000 20.000 10.000 
42. Klinar Jože 50.000 40.000 20.000 20.000 
43. Markež Lovro 75.000 30.000 20.000 10.000 
44. Ravnik Meta 40.000 40.000 20.000 20.000 
45. Vidic Anton 50.000 40.000 20.000 20.000 
46. Razinger Franc 40.000 40.000 20.000 20.000 I-sob. 
47. Klinar Jože 20.000 20.000 20.000 
48. Klinar Janez 30.000 30.000 20.000 10.000 
49. Kovač Alojz 60.000 40:000 20.000 20.000 
50. Modrijan Anton 20.000 20.000 10.000 10.000 
51. Perhaj Cir i l 60.000 30.000 20.000 10.000 III-sob. 
52. Rabič Mirko 30.000 30.000 10.000 20.000 
53. Tičar Janez 50.000 40.000 20.000 20.000 
54. Benet E m i l 10.000 10.000 10.000 
55. Razinger Ivan 30.000 30.000 20.000 10.000 
56. Merlin Franc 25.000 20.000 10.000 10.000 
57. Arih Janez 50.000 40.000 '20.000 20.000 
58. Kokalj Janez 10.000 10.000 10.000 
59. Oblak Stanko 30.000 10.000 10.000 
60. Mrak Mitja 50.000 40.000 20.000 20.000 
61. Blenkuš Marjeta 30.000 30.000 20.000 10.000 _ 
62. Smolej Miha 50.000 40.000 20.000 20.000 _ 

63. Jamšček Franc 25.000 30.000 20.000 10.000 
64. Dobrave Janez 50.000 40.000 20.000 20.000 
65. Tratnik Franc 40.000 30.000 20.000 10.000 _ 
66. Petrič Franc 30.000 30.000 10.000 20.000 
67. Kelbl Valentin 40.000 30.000 20.000 10.000 
68. Rot Bruno 20.000 20.000 10.000 10.000 
69. Begeš Stane 40.000 20.000 10.000 10.000 
70. Štupar Milan 40.000 40.000 20.000 20.000 
71. Burlačenko Stane 25.000 30.000 10.000 20.000 — 

Skupaj 'A !,710.000 2,040.0001,130.000 910.000 — 
POD TOČKO 2 O B J A V L J E N E G A RAZPISA: 

1. Tratnik Franc 10.000 10.000 10.000 , G 
2. Senčar inž. V. 50.000 40.000 30.000 10.000 III-sob. 
3. Brun Genovefa 60.000 40.000 30.000 10.000 III-sob. 
4. Žvegelj Franc 30.000 20.000 10.000 10.000 II-sob. 
5. Dolinar Franc 30.000 30.000 20.000 10.000 II-sob. 
6. Bizjak Justin 40.000 40.000 30.000 10.000 II-sob. 
7. Grintov Jože 50.000 40.000 30.000 10.000 II-sob. 
8. Klepac Branko 50.C00 40.000 30.000 10.000 II-sob. 
9. Arh Jože 40.000 40.000 30.000 10.000 I-sob. 

10. Culkar Franc 10.000 10.000 10.000 — III-sob. 
11. Lešnik Janez 50.000 40.000 30.000 10.000 II-sob. 

Skupaj 420.000 350.000 260.000 90.000 

POD TOČKO 3 O B J A V L J E N E G A RAZPISA: -

1. Stare Branko 50.000 30.000 30.000 
2. Drstvenšek Jože 50.000 30.000 30.000 — — 
3. Jelovčan Vida 20.000 20.000 20.000 — 
4. Markovič Alojz 50.000 30.000 30.000 — I I 
5. Jamar inž. Janez 50.000 30.000 30.000 — I I 
6. Arh Janez 40.000 30.000 30.000 — — 
7. Back inž. Dušan 40.000 30.000 30.000 — —'• 
8. Razpet Alojz 30.000 30.000 30.000 — — 
9. Cerar Vinko 50.000 30.000 30.000 — I I I 

10. Benedik Danica 50.000 30.000 30.000 — — 
11. Kleč Jakob 50.000 30.000 30.000 — —. 
12. Alič Vinko 50.000 30.000 30.000 — — 
13. Likozar Marija 50.000 30.000 30.000 — I I 
14. Plemelj Jože 50.000 30.000 30.000 — — 
15. Mežnar Srečko 50.000 30.000 30.000 — I 
16. Pikon Valentin 40.000 30.000 30.000 — I I I 
17. Bertoncelj Nataša 80.000 30.000 30.000 — — 
18. Vilman Marjan 20.000 20.000 20.000 — — 
10. Urh Joža 40.000 30.000 30.000 — — 
20. Podlesnik Peter 30.000 30.000 30.000 — — 
21. Kerštanj Alojz 40.000 30.000 30.000 — — 

Skupaj 930.000 610.000 610.000 — — 

R E K A P I T U L A C I J A 
Koristi v letu 

1972 1973 

Razdeljena posojila pod toč. 1.: 1,130.000 din 
Razdeljeno posojilo pod toč. 2.: 260.000 din 
Razdeljena posojila pod toč. 3.: 610.000 din 

910.000 din 
90.000 din 

— din 

Razdeljeno skupaj: 2,000.000 din 1,000.000 din 
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Seja kandidacijske konference pri SZDL Jesenice 
V petek, dne 21. januarja je bila seja kandidacijske konferen
ce pri občinski konferenci SZDL Jesenice. Na seji so .obravna
vali in glasovali o kandidatih za člane predsedstva skupščine 
SRS in o možnih kandidatih za predsednika IS skupščine 
SRS. Obravnavali so tudi predlog zaključkov in programskih 
izhodišč za delovanje Socialistične zveze v občini Jesenice v 
letu 1972. 

člani volilne konference so 
v razpravi kritično ocenili 
postopek evidentiranja mož
nih kandidatov zaradi izred
no kratkega časa. Predsednik 
delovnega predsedstva je ob
razložil postopek in razpravo 
na sestanku v Ljubljani. Ce
lotni postopek evidentiranja 
in razprav na kandidacijskih 
konferencah naj bi trajal 
manj kot mesec dni. Iz pri
loženega materiala je bilo 
razvidno, da je bilo kljub 
kratkemu času skupno evi
dentirano petnajst možnih 
kandidatov. Od teh pa kar 
devet ni dalo pristanek na 
kandidaturo, tako je ostalo 

samo še šest možnih kandi
datov, k i so s kandidaturo 
soglašali. Koordinacijski od
bor za kadrovska vprašanja 
in IO republiške konference 
SZDL Slovenije sta izbrala 
dva potencialna kandidata ter 
j ih predložila občinskim kan
didacijskim konferencam SZ 
DL v obravnavo s pripom
bo, da imajo možnost in pra
vico razpravljati, ter glasova
ti tudi o ostalih predlogih 
za možne kandidate, ter pred
lagati tudi druge možne kan
didate. Ker pa postopek za
hteva, da more vsak na novo 
predlagani možni kandidat 
dobiti skupno podporo vsaj 

v dvajsetih občinah, j e to v 
izredno kratkem času skoraj 
nemogoče. Tako so občinske 
kandidacijske konference po
stavljene pred dejstvo, da 
pregledane možne kandidate 
samo potrdijo oziroma o njih 
glasujejo. S tem pa je seveda 
demokratičnost samo formal
no zajamčena. Tudi samo po
jasnilo, da nekateri predlaga
ni možni kandidati niso spre
jel i kandidature, zaradi 
morebitne profesionalizacije 
predsedstva, ni najbolj pre
pričljivo, saj je od petnajstih 
predlaganih že sedaj kar tri
najst profesionalcev v raznih 
družbeno političnih organih. 
Po širši razpravi je kandida
cijska konferenca potrdila 
predlog, ter glasovala za 
Zdravka Krv ina in Romana 
Ogrina; oba predloga sta do
bila potrebno število glasov. 

Nadalje je konferenca raz-

Priprave na letne skupščine ZZB NOV in ZVVI 
Krajevne organizacije ZZB 

NOV občine Jesenice bodo 
imele letne skupščine v fe
bruarju in v začetku marca. 
Občinski odbor ZZB NOV je 
s tem v zvezi poslal vsem or
ganizacijam teze za pripravo 
poročil in splošna navodila za 
izvedbo letnih skupščin. Le
tos na skupščinah ne bodo 
volili novih organov, opravili 
pa bodo nujno potrebne ka
drovske spremembe. V navo
dilih je izražena želja, naj se 
na skupščinah da poudarka 
sedanjim političnim dogod
kom, obenem pa naj se kri
t ično oceni uspehe in napake 
pri delu v lastni organizaciji. 
Občinska zveza želi, da bi or
ganizacije ZZB NOV in Z V V I 
zopet našle svoje pravo me
sto in vlogo v sedanjem poli
tičnem življenju. 

Občinski odbor je predla
gal naj krajevne organizacije 
po končani skupščini, po 
možnosti pripravijo' lovariško 
srečanje. Vsem krajevnim 
organizacijam bodo za izved
bo skupščin, za kritje stroš
kov za uporabo prostorov in 
podobno dali finančno pomoč 
in sicer 2 din na vsakega 
člana. 

Krajevne organizacije ZZB 
NOV in Z V V I imajo v tem 
času seje, na katerih se že 
dogovarjajo o pripravah na 
letne skupščine. Krajevni od
bor na Plavžu na Jesenicah 
je imel po tem vprašanju 
sejo v ponedeljek, 24. januar
ja . Sklenili so, da bodo imeli 
letno konferenco predvidoma 
v soboto, 26. februarja ob 
17. ur i popoldne v sejni dvo
rani občinske skupščine, za 

Pihalni orkester jeseniških 
železarjev v letu 1971 in 1872 

Pihalni orkester je izredno 
aktivna glasbeno kulturna 
organizacija v občini. V njej 
deluje' 68 aktivnih godbeni
kov, poleg teh pa glasbena 
šola za potrebe orkestra vzga
j a še 15 mladih godbenikov. 
Godbeniki imajo vsak teden 
dvakrat po dve ur i redne 
vaje. Poleg tega pa se med 
letom zvrsti še veliko število 
raznih nastopov. 

Iz poročila za leto 1971 je 
razvidno, da so godbeniki 
imeli 72 vaj po dve uri . Iz
vedli pa so še 39 raznih na
stopov to je: koncertov, pro
slav, sprejemov, budnk in 
tako dalje. Poleg tega pa so 
že 46-krat sodelovali na po
grebih. Skupaj so imeli 157 
vaj ih nastopov ali poprečno 
13 nastopov in vaj na mesec, 
to je skoraj, vsak drugi dan. 
V tem je izražena izredna 
prizadevnost in zavest godbe
nikov — Jeseniških žefcszar-
jev, k i v svojem prostem 
času žrtvujejo veliko ur za 
glasbeno kulturo. Največje 
priznanje za njihov trud je 
zlata plaketa; k i so j o prejeli 

na tekmovanju pihalnih or
kestrov Slovenije v Kopru. 

Za leto 1972 pa imajo pred
videnih veliko različnih pri
reditev za razvedrilo našim 
železarjem in občanom. Od 
tega bi navedel samo nekaj 
najvažnejših nastopov: 

Promenadne koncerte v ra
znih krajih občine Jesenice 
in v "krajih, kjer stanujejo 
naši železarji. Sodeloval bo 
na vseh proslavah državnih 
praznikov in proslavah kra
jevnih organizacij. S sindikal
nimi odbori Železarne bo 
priredil glasbeno zabavne ve
čere s špor tno humorist ičnimi 
tekmovanji. 

»Damska« kapela pihalnega 
orkestra pa bo na pustni to
rek, k i bo letos na sredo, 15. 
februarja ob 16. uri , nasto
pila po dolgih letih na čelu 
karnevalske povorke na Jese
nicah. 

Ob bežnem pregledu dela 
in načrtov pihalnega orkestra 
pa nismo navajali množice 
organizacijskega dela, k i ga 
tako pogostni nastopi in delo 
godbenikom na t r i izmene 
nalaga Ivan Žen 

tem pa tovariško srečanje v 
mali dvorani doma družbenih 
organizacij na Hrušici . Poro
čilo o delu organizacije bo 
skupno, ker bodo v njem za
jeli tudi delo vseh treh ko
misij . 

Na seji so tudi pregledali 
gibanje članstva in ugotovili, 
da šteje organizacija 536 čla
nov. V zadnjem letu so imeli 
5953 din dohodkov in 4986 din 
izdatkov, tako da je njihov 
saldo v tem času 967 din. Za 
gradnjo šole v Cerknem so 
odposlali 337 din prostovolj
nih prispevkov od članov, za 
delo lastne organizacije so v 
lanskem letu nabrali 708 din. 
Kot je bilo dogovorjeno so za 
vence in ostalo potrebno ob 
komemoraciji za 1. november 
1971 prispevali krajevna orga
nizacije ZZB NOV Podmežak-
l ja 100 din, K O Sava 200 din, 
krajevna skupnost in krajev
ni odbor SZDL Plavž pa po 
100 din. 

V zvezi s pripravami na 
Kur i r sk i smuk na Pristavi so 
sklenili, da je treba krajevne
mu odboru ZZB NOV Javor
nik — Koroška Bela takoj 
predati prehodni pokal, k i ga 
je lani za odbor ZZB NOV 
Plavž osvojil Srečko Talar. 

B . 

pravljala tudi o možnem kan
didatu za predsednika izvrš
nega sveta skupščine S R S . 
Kot možni kandidat je bil 
predlagan od republiške kon
ference SZDL samo doseda
nji predsednik Stane Kavčič. 
Na seji kandidacijske konfe
rence je bilo v razpravi po
udarjeno, da bi bil tudi do
sedanji podpredsednik izvrš
nega sveta Vinko Hafnar, 
lahko možen kandidat. Ker 
po postopku, ki ga je določil 
izvršni odbor republiške kon
ference S Z D L Slovenije, ob
činske kandidacijske konfe
rence o tem samo razpravlja
jo, je pri razpravi tudi osta
lo. 

V nadaljevanju konference 
so govorili o predlogu za
ključkov m programskih iz
hodišč za delovanje Sociali
stične zveze v občini izobli
kovanih na osnovi poročil in 
razprave na konstituantni se
j i konference SZDL. Predsed
nik občinske konference je 
na kratko razložil glavne zna
čilnosti zaključkov m pro
gramskih izhodišč, katera naj 
bodo napotilo za delo SZDL 
v letu 1972. Dejal je, da bo
mo morali v bodoče pritegni
ti k aktivnemu delu organi
zacij Socialistične zveze po
sebno člane Z K ter poživiti 
delo krajevnih organizacij 
SZDL. Poudaril je tudi, da 
kljub temu, da imamo pre
cejšnje število članov Z K po 
terenu, zelo težko dobimo 
ljudi, k i bi bili pripravljeni 
delati v raznih odborih. 

V razpravi je bilo iznešenih 
več vprašanj, med drugim tu
di, da moramo okrepiti po
vezavo s Slovenci v zamej
stvu. Predlagano je bilo, da 
se v letošnjem letu pobrati
mo z mestom Valjevo v Sr
bij i . To pobratenje naj bi da
lo meščanom Valjeva prizna
nje za njihovo gostoljubnost, 
k i so jo izkazovali našim iz
seljencem med vojno. Na 
konferenci so protestirali 
proti krivičnemu procesu 
proti slovenskemu študentu 
Marjanu Š turmu v Avstriji. 

Po precej razgibani razpra
v i , je konferenca potrdila za
ključke in programska izho
dišča za delo S*ZDL v letu 
1972. 

Stane Torkar 

Zaposlenost v občini 
Po predvidevanjih se bo 

število zaposlenih v jeseniški 
občini letos povečalo za okoli 
270 delavcev v gospodarstvu. 
Največ j i h bodo zaposlili v 
gostinstvu — 110, v obratu 
I skre na Blejski Dobravi — 

40 in v obratu Planike — 50. 
Tako se bo število zaposlenih 
v gospodarstvu povečalo za 
2,5 odstotka, medtem ko bo 
število zaposlenih v negospo
darstvu ostalo nespreme
njeno. —aj 

Na cesti nisi sam 
Na zadnji seji komisije za 

vzgojo in varnost v prometu 
na Jesenicah so ocenili po
tek akcije Na cesti nisi sam 
in ugotovili, da zadovoljivo 
poteka. V akcijo so vključili 
pregled motornih vozil po 
podjetjih, k i se ukvarjajo s 
prometom, najbolj množično 
pa bodo v akciji sodelovati 
učenci jeseniških šol, k i bodo 

pisali spise o prometu, k i j ih 
bodo pozneje ocenili in na
gradili. Šolska mladina bo v 
okviru akcije Na cesti nisi 
sam tekmovala tudi v pozna
vanju cestno-prometnih pred
pisov. Tekmovanje bodo pri
pravili najprej po posameznih 
šolah, najboljši se bodo po
zneje udeležili republiškega 
tekmovanja. — a j 

Stališča ZKP0 
Na petkovi seji predsedstva 

Zveze kulturno prosvetnih 
organizacij občine, so poleg 
letnega finančnega načr ta in 
programa dela, obravnavali 
tudi tekoče naloge Zveze, naj
več časa pa so posvetili vpra
šanjem nadaljnjega usmerja
nja kulture v občini in nače
lom za njeno financiranje. 
Svoj finančni načrt, k i so ga 
že predložili kulturni skupno
sti, so podrobno utemeljili s 
programom dela in z vsebin
sko usmeritvijo. Poleg pospe
ševanja kakovostne amater
ske kulturne dejavnosti, bo
do največ pozornosti posveti
l i glasbeni in likovni vzgoji 
mladih in ostalih občanov. 
Dosedanji dosežki na teh po
dročjih namreč kažejo, d a je 
ob dobri organizaciji lahko 
najbolj masovni odziv mla
dih in ostalih občanov in da 
so naložbe v tovrstno dejav
nost bogato naložene. Na seji 
so sprejeli tudi konkretne na
loge za mesec januar in fe
bruar med katerimi je pred
viden obisk članov predsed
stva v vseh društvih v občini, 
izvedba seminarja za vodstva 
društev, izvedba tečaja oziro
ma seminarja za režiserje in 
organizatorje raznih proslav 
in drugih občasnih prireditev 
ter izvedba dveh koncertov 
in sicer v začetku februarja 
koncert moškega komornega 
zbora iz Krope in 23. februar
j a koncert harmonikarskega 
zbora iz Šentvida. Na seji pa 
so sprejeli tudi naslednja sta
lišča, k i so j ih posredovali 
kulturni skupnosti občine: 

Predsedstvo Zveze kulturno 
prosvetnih organizacij ugo
tavlja, da Kulturna skupnost 
občine pr i svojem delu nima 
dovolj izoblikovanih idejno-
poktičnih in programskih 
osnov iz katerih bi lahko izo 
blikovala ustrezna merila in 
kriterije pri usmerjanju m 
financiranju kulture v občini. 
Dosedanja delitev dohodka 
kulturnim organizacijam ima 
v bistvu še vedno administra-
tivno-proračtmski značaj m 
je še vedno preveč odvisna 
od ozkih interesnih vplivov 
in zahtev. Ob dejstvu, da je 
potrebno kulturo snovati na 
izhodiščih, da jo kar najbolj 
približamo širokim -delovnim 
množicam, bo potrebno 
ludi na tem področju zagoto
viti večji vpliv delavskega 
razreda, k i zagotavlja mate
rialno osnovo za razvoj kul
ture. Občmska Zveza kultur-
no-prosvetnih organizacij za
hteva, da Kulturna skupnost 
občine v teh pogledih te
meljno spremeni svojo politi
ko in se bolj usmeri navzven. 

Predsedstvo občinske Zveze 
kulturno-prosvetnih organiza
cij , k i je vsa povojna leta 
združevala, povezovala in po
speševala dejavnost amater
skih kulturnih organizacij i n 
društev v občini, ne more do-
voljevati, da bo odrinjena od 
sedanjega oblikovanja in 
usmerjanja kulture v občini 
in da se njen glas ne bo 
upošteval pri pomembnih 
odločitvah. Najmanj pa lah
ko soglaša z brezidejnim, ne-



programskim, parcialnim in 
površnim reševanjem vpra
šanj na področju kulture. 
Prav tako pa ne more sogla
šati, da se zelo pomembne 
stvari rešujejo nedemokra
tično v ozkih interesnih kro
gih, ne da b i se k odločanju 
o teh stvareh pritegnilo vse 
za nadaljnji razvoj kulture v 
občini zainteresirane in odgo
vorne dejavnike. 

Predsedstvo ZKPO zahteva 
tudi sestanek vseh komuni
stov, k i delujejo na področju 
kulturnega snovanja v občini 
in k i so zainteresirani za na
daljnji razvoj kulture v obči
ni. 

Nesprejemljiv je sedanji si
stem delitve dohodka kultur
nim organizacijam in društ
vom, zato predsedstvo Z K P O 
zahteva, da se uveljavi deli
tev dohodka po delu. To po
meni nagrajevati delo, ne pa 
vnaprej zagotavljati osebni 
dohodek zaposlenim neodvis
no od opravljenega dela. Za
hteva, da se uvedejo natanč
ni pogodbeni odnosi in da se 
redno kontrolira izvajanje 
pogodbenih obveznosti. 

Predsedstvo ZKPO zahteva 
tudi večjo javnost dela tako 
Kulturne skupnosti, kakor 
tudi vseh kulturnih organiza
cij in društev, k i j i h financi
ra Kulturna skupnost. 

Zahteva tudi široko in jav
no razpravo o ureditvi kul
turnega centra Jesenic in o 
nadaljnih naložbah za mate
rialno rast kulture v občini. 
P r i tem podpira in.se zavze
ma za že pred leti osvojeni 
program, da se na trikotu 
med gimnazijo, osnovno šolo 
in gledališčem izoblikuje kul
turni center. Le-ta naj bi po
leg navedenih zgradb z novo
gradnjo paviljonskih prosto 
rov za knjižnico in razstavne 
prostore, centralnim spome
nikom revolucije in hortikul-
turno ureditvijo predstavljal 
zaokroženo celoto mesta. 

S temi stališči in zahteva
mi želi občinska Zveza kul-
turno-prosvetnih organizacij 
prekiniti s sedanjo lenobnost
jo in neodgovornostjo na ne
katerih zelo pomembnih po
dročjih kulturnega dela, k i 
trosijo največ sredstev kultur
ne skupnosti. Zahteva jasno 
idejno-politično orientacijo 
na področju kulturnega deia 
t občini in večjo javnost in 
demokratičnost dela. Člani 
predsedstva so bili ceio mne
nja, da če. bi se stvari kljub 
takim zahtevam in stališčem 
ne spremenile, da bodo javno 
zahtevali odstop vodilnih de
lavcev v nekaterih kulturnih 
organizacijah v občini s pro
fesionalnim kadrom. Dejstvo 
je namreč, da se na nekatere 
stvari v občini že leta in leta 
opozarja pa vendar ni nare
jen nikakršen premik. P r i 
taki oceni, so se člani pred
sedstva zavedali, da je k ta
kemu stanju precej pripomo
gel tudi sedanji sistem delit-
ve dohodka, ki je zagotavljal 
osebne dohodke zaposlenim 
ne glede na opravljeno oziro
ma neopravljeno delo. S spre
jet imi stališči i n zahtevami, 
bodo seznanili tudi občinsko 
konferenco SZDL in občin
sko skupščino. 

Novosti v jeseniški knjižnici (7) Zakaj se bom vključil v TRIM ? 
159.9 
R 0 S T 0 H A R Mihajlo. Mihajlo Rostohar: Psihologija. Ljub

ljana 1966. 226 str. 
Vsebina: Prvi del. 1. Psihologija kot veda o psihični naravi 

človeka. — 2. Stroka psihologije. — 3. Živčni sestav in njegove 
funkcije. — 4. Fiziološke osnove p s i h č n i h pojavov. — 5. No-
etična načela psihologije in njene metode. — 6. Metode psiho
logije. — 7. Občutek in čutna zaznava. — 8. Struktura čutnega 
zaznavanja. — 9. Predmet kot produkt predmetotvorne funk
cije. — 10. Psevdoskopični pojavi kot tvorba celotnega zazna
vanja. — 11. Geometrični l ik i kot tvorbe celostnega zaznava
nja. — 12. Akustični l ik i kot tvorbe celostnega zaznavanja. — 
13. Predstavljivost in predstava. — 14. Pomnjenje in spomin. 
— 15. Spomin in reprodukcija psihičnih pojavov. — 16. Na
stanek in razvoj pojma. — 17. Domišljija. — 18. Misel in 
sodba. — 19. Čustvo inemoci ja ali ganjenje. — 20. Razvoj 
socialnih emocij. — 21. Etične emocije. — 22. Estetska čustva 
in emocije. — 23. Verska čustva in emocije. — 24. Nagoni ah 
instinkti. — 25. Nagonske težnje in stremljenja. — 26. Volja. 
— 27. Osebnost. — 28. Anomalije osebnosti, — 29. Psihično 
pomanjkljive ali defektne osebnosti. — 30. Defektnost inteli
gence ali slaboumnost. — Drugi del — v istem zvezku — 
obravnava psihologijo otroka in ima 26 poglavij. 
C L A R I D G E Gordon. Gordon Claridge: Drugs and Human 
Behavior. London 1970. 226 str.' 
Delo obravnava nekatera pomembna poglavja iz psihofarma-
kologije: o vplivu drog na budnost in spanje, na spominjanje 
in učenje; o zvezi med jemanjem mamil in duševnimi bolez
nimi, o psihodelični umetnosti, o mamilih v vsakdanjem živ
ljenju itd. 

159.9 <022) 
T R S T E N J A K Anton. Anton Trstenjak: Oris sodobne psi

hologije. I I . . Uporabna psihologija. Maribor 1971. 790 str. 
V drugem zvezku svojega obširnega dela obravnava avtor 

naslednje panoge uporabne psihologije: 1. Razvojno psiho
logija. — 2. Pedagoška psihologija. — 3. Klinična psihologija. 
4. Industrijska psihologija. — 5. Socialna psihologija. — 6. 
Forenzična psihologija. — 7. Trgovinska psihologija, v dodat
ku »Na robu psihologije« pa še: 1. Sugestija. — 2. Hipnoza. 
— 3. Parapsihološki pojavi. 
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POIŠČI S I PROSTOR, K J E R BOŠ UMRL 
Po dežju pride sonce. T a izrek bom malo obrnil in ga 

zapisal takole: po soncu pride dež. Ce še ne veste v kakšni 
zvezi sta sonce in dež s tole kritiko, naj vam takoj pojasnim: 
sonce, to so dobri filmi (konkretno mislim na film prejš
njega tedna Odiseja v vesolju), dež, to so pa slabi. Pod besedo 
»dež« mislim tudi film, k i ga bom zdaj ocenjeval: Poišči 
si prostor, kjer boš umrl. 

Fi lm je ameriško-italijanska koprodukcija. Tako sodelo
vanje pa ni prineslo prav nobenih sadov. Vseskozi sem bil 
pod vtisom »špageti-westerna«. Vse je bilo standardno, prav 
banalno in vodeno. Zgodba je bila približno taka: 

Mož in žena sta se odpravila iz New Orleansa v bližino 
Orlovega gnezda (to je bilo mestece z nekaj hišami), da bi 
v gorah kopala zlato. No, tega sta srečno dobila in že sta se 
hotela vrniti, ko j u je napadla razbojniška tolpa. Možek in 
ženka sta se hitro znašla in sta j ih pregnala kar z dinamitom 
in kar naenkrat so vsi odšli rakom žvižgat. Toda, ta nesrečni 
dmamit je bil dvorezen meč: čeprav sta zakonca pregnala 
bandite, je^-ditiamit povzročil rušenje sten in ubogega mo-
žička j e d o pasu zakopalo, žena -pa, ne bodi lena, brž odjezdi 
v Oriovo gnezdo po pomoč. Seveda je tam našla samo sko-
rumpirance in pohlepneže po zlatu. Toda bila je vse prelepa, 
da bi se j i mogli upreti. Zbrala je nekaj mož in j im za plačilo 
obljubila zlato, k i ga imata z možem v kolibi. K o so torej 
prijezdili na kraj -nesreče, je bil mož že mrtev. Ja , pa ne 
naravne smrti. Seveda je »ušiva banda« izvohala zlato in moža 
so mučili, da bi j im povedal, kje je. K o so ga le našli, so ga 
pa ubožčka ubili. Toda nikar se preveč ne bojte za ženičko, 
saj je še vsa lepa in krepostna. Moža je hitro prebolela in se 
vrgla v naročje ameriškemu naredniku, k i j i je pomagal najti 
zlato. Še danes sta srečna, če že nista umrla! 

Kajne, kako leya pravljica. Pa ko bi bila vsaj malo bolje 
realizirana . . . Posnetki so bili taki, da te je kmalu začela 
boleti glava: kamera je bila zelo nemirna, barve pa talce, 
kot na kričečih italijanskih puloverjih. Režiser Anthonv Ascot 
je hotel film reši t i z igralci, a tudi ti so razočarali; edino 
Jeffenv Hufiter je b i l soliden (to bi bil pa tudi jaz, ko bi 
igral v tisoč in eni kavbojki). Novo odkrita zvezda, sicer 
francoska popevkarica Pascale Petit pa je res razočarala. 
Pokazala je le dve strani: da zna jokati in da se zna slačiti. 

Ka j naj sploh še napišem o tako slabem filmu? Ne morem 
razumeti ustvarjalcev takih filmov: ah so norci ali pa imajo 
nas za norce. I n kako da se še niso naveličali snemati filme, 
k i so s i podobni kot jajce jajcu? No ja , pametnejši odneha. 
Ce oni ne bodo, bomo pa mi, gledalci, kajne? J i h bo že 
minilo. 
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V zadnji številki železarja 
smo našim bralcem na sploš
no predstavili pomen in- po
goje za osvojitev T R I M 
ZNAČKE in T R I M ŠPORTNE 
ZNAČKE. Ker bo osnovna 
organizacija sindikata Žele
zarne, v prvi fazi svojih pri
zadevanj, posvetila največ 
pozornosti vključevanju čla
nov kolektiva v gibanje za 
osvojitev T R I M ZNAČKE, 
danes nekaj besed o pomenu 
tega gibanja, k i se na Slo
venskem odvija pod geslom 
ŠPORT ZA VSAKOGAR. 

Najbrž ste že iz našega pr
vega sestavka razbrali, da je 
poglavitni namen te akcije, 
da spodbuja delovne ljudi k 
raznim športnim — rekrea
tivnim aktivnostim v pro
stem času. Hitre in pomemb
ne spremembe ob vsestran
skem razvoju industrializaci
je in urbanizacije, napredek 
v pogledu življenjskega in 
družbenega standarda, so po
vsem spremenili tudi način 
našega življenja. Kljub pove
čanemu prostemu času, se 
zaradi motorizacije, večjih 
prevoznih možnosti, prodoru 
tehnike v gospodinjstvo itd., 
mnogo manj gibljemo kot 
včasih. Mnogokrat se ob 
vsem tem sprašujemo, kako 
je v sedanjem času mnogo 
več srčnih infarktov kakor 
včasih, več drugih obolenj, 
telesnih okvar in podobno. 
Na vseh področjih se mani
festira tudi poslabšanje te
lesnih in psihofizičnih spo
sobnosti ljudi itd. itd. Za
skrbljeni ugotavljamo, da že 
pri najmanjšem vzponu po
stajamo zasopli, da nam kri
lo in hlače postajajo pretes
ne, da se hitreje utrudimo, 
da se slabše počutimo, da 
težje prenašamo psihične na
pore . . . 

VAŠE Z D R A V J E I N 
POČUTJE J E V NAŠIH 
R O K A H 
To ni izmišljena trditev, to 

trdijo zdravniki in športni 
strokovnjaki, ker so na pri
mer ugotovili: 

— da pri voznikih london
skih avtobusov, ki so stari 35 
do 40 let, nastopi srčni in
farkt osemkrat pogosteje kot 
pri sprevodnikih enonad-
stropnih avtobusov, ki teka
jo po stopnicah gor in dol; 

— da je pri poslovnem in 
vodilnem osebju, pri sodni
kih in odvetnikih prezgodnja 
smrtnost na 10,000 prebival
cev 5,7 krat pogostejša kot 
pri gradbenih delavcih, pla
nincih in kmetih; 

— da smučarski tekači na 
Finskem živijo poprečno 7 let 
dlje kot drugo prebivalstvo. 

To je le nekaj primerov 
kakšnega izrednega pomena 
je redno dnevno gibanje, red
na dnevna športna rekreativ
na aktivnost. Ne slučajno gi
banje, ampak zavestno oprav
ljanje aktivnosti za izboljša
nje vaše telesne kondicije, za 
Tazvedrilo in sprostitev. 

B O L J K O BOSTE S R C E 
AKTIVIRALI , BOLJ BO 
ZDRAVO 
Strokovnjak je takole opi

sal verižne posledice neza-

dostnega gibanja: »Kdor se 
premalo giblje, poje več, kot 
mu je tneba. Posledica take
ga nesorazmerja je prevelika 
zamašcenost, k i dviga krvni 
pritisk. Oba pojava skupaj 
pa zmanjšujeta potrebo po 
gibanju. Veriga se sklene s 
srčnim infarktom, začetkom 
konca.« 

NE POSPEŠUJTE 
LASTNEGA PROPADANJA 
ZARADI PREMALO 
GIBANJA 

Ker je sedenje tipično za 
sodobno življenje vam svetu
jemo V S T A N I T E ! Prenehajte 
»gojiti« šport samo ob tele
vizorju, z branjem športnih 
rubrik in z navijanjem na 
tribuni. Vključite se tudi vi 
zavestno v gibanje ŠPORT 
ZA VSAKOGAR in vaša prva 
in zavestna naloga naj bo: 
osvojitev značke T R I M . 

KAKO OSVOJITI ZNAČKO 
TRIM? 
V letu dni morate opraviti 

150 aktivnosti, kar pomeni po
prečno trikrat tedensko po 
pol ure intenzivnega gibanja, 
čeprav strokovnjaki to pri
poročajo vsak dan. Pri refe
rentu za rekreacijo boste do
bili ustrezni evidenčni kar
tonček, kamor boste vpiso
vali opravljene aktivnosti, se
veda take, k i j ih boste za
vestno opravljali za izboljša
nje telesne kondicije, za raz
vedrilo, zdravje in sprostitev. 
Vanj lahko vpišete tudi pe
šačenje, tek ali kolesarjenje 
na poti v službo in domov, 
če to delate zavestno v inte
resu rekreacije. Navajamo 
nekaj primerov, ki pomenijo 
eno aktivnost: 

— 10 minut teka ali telo
vadbe doma; 

— 20 minut hoje v hrib, 
gimnastike, ju ra , drsanja 
ipd.; 

— 30 minut športnih iger, 
sankanja, namiznega tenisa, 
kolesarjenja, badmintona ipd. 

— 45 minut hitrejše hoje, 
vrtnega dela itd. 

— 60 minut sprehoda v na
ravo, balinanja, minigolfa, 
ribolova, lova itd. 

— 2000 m smučanja oziro
ma 400 m brez žičnice; 

— 200 m plavanja, keglja
nja 50 lučajev, streljanje 25 
strelov itd. 

Aktivnosti lahko tudi sami 
dopolnjujete, v vašem last
nem interesu skrbite za pri
merno pestrost, da se bo va
še telo vsestransko primerno 
razvijalo. Vsekakor pa mo
rate ob koncu vsakega tedna 
zabeležiti po tr i aktivnosti v 
poprečnem trajanju po pol 
ure. Evidenco boste seveda 
vodili pošteno, ker vaš cilj n i 
le osvojitev značke, ampak 
to, da se boste vsak dan čim
več gibali v interesu vašega 
zdravja dobrega počutja in 
zunanjega videza! 

Ne odlašajte in prijavite se 
pr i svojem referentu za re
kreacijo. 
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mladinsko sankaško prvenstvo Tržič in Sora XVII. evropsko 
V idiličnem mestecu Kuf-

steinu, na Tirolskem — Av
strija je bilo od 17. do 23. 
januarja X V I I . evropsko 
mladinsko sankaško prven
stvo na umetnih progah. So
delovali so tekamovalci iz 
Italije, Avstrije, Poljske, 
Francije, Norveške, Švedske, 
Finske, NDR, ZRN, CSSR, 
Lichtensteina in Jugoslavije. 
Pod vodstvom Janeza Hrova-
ta so se od naših prvenstva 
udeležili Brane Štefelin S K 
Jesenice, Drago Česen T V D 
Partizan Tržič in Marjan Pe-
telinkar TVD Partizan Sora. 

Kljub vsem težavam smo 
na prvenstvo odšli že v sredo 
19. januarja zgodaj zjutraj. 
Neprespani in utrujeni smo 
v Kufstein prispeli malo pred 
treningom. Vodstvo tekmova
nja je dovolilo našim fan
tom sistematični trening, 
kljub temu, da so ga ostali 
udeleženci že opravili. Štefe
lin, Česen in Petelinkar ob 
prvih vožnjah niso imeli naj
bolj prijetnih občutkov — saj 
so prvič vozili na umetni pro
gi. Poleg tega pa na Tirol
skem ni bilo snega in je bila 
vožnja po betonski progi, k i 
jo je prekrival led, med drev
jem in štori res nevarna. Na
ši k sreči niso nikoli padli, 
zato pa so videli veliko pad
cev drugih udeležencev, k i so 
se običajno končali z drse
njem tekmovalca brez sank 
po poledenelem žlebu včasih 
tudi do 200 metrov daleč, k 
sreči brez večjih poškodb. Od 
naših je bil že na treningu 
niajboljši Brane Štefelin, k i 
je že v četrt i vožnji do-

Letošnjo zimo poteka stro
kovno delo v Smučarskem 
društvu Jesenice v zelo do
brih okoliščinah. Snežne raz
mere so dobre ves čas od 
zadnjih dni novembra, ko je 
zapadel prvi sneg. Ob sobo
tah in nedeljah vadijo vsi 
oddelki v glavnem na smuči
ščih na Črnem vrhu, delno 
pa tudi v Kranjski gori. Tek
movalci, k i pridejo v poštev 
za nastop naslednjo nedeljo 
pa vadijo tudi med tednom. 
Za prevoze na treninge in na 
tekmovanja ima društvo last
no desetsedežno vozilo. 

Za zimske počitnice je dru
štvo organiziralo tečaje za 
vse tekmovalce in tudi za za
četnike. Najštevilnejši so od-

Krajevna skupnost in TVD 
Partizan Hrušica sta organi
zirala v nedeljo, dne 23. ja
nuarja sankaško tekmovanje. 
Organizatorji so odlično pri
pravili progo za vasjo tako, 
da je bila varnost tekmoval
cev zagotovljena. Na startu 
se je zbralo 50 tekmovalcev 
z navadnimi sanmi ter dva 
»trisedna boba«, kar je bila 
prava poslastica za številne 
gledalce, pji so se zbrali na 
cilju ter bučno bodrili vsa
kega tekmovalca. 

segel poprečno hitrost okrog 
70 km/h, to pa je že kar pre
cej, saj so poprečne hitrosti 
na naših tekmovanjih na na
ravnih progah le okrog 
50 km/h. Drago Česen ni do
sti zaostajal za njim, medtem 
ko je precej več težav imel 
Marjan Petelinkar, predvsem 
zaradi previsoke zadnje preč
ke pri sankah. Tudi drugi, 
oziroma zadnji dan treninga 
so naši dobro izkoristili, 
prireditelji pa so j im dovo
li l i eno vožnjo več kot osta
lim. Kljub temu pa so opra
vil i le polovico treninga, med
tem ko so ostali, poleg tega 
da že več let vozijo na umet
nih progah, opravili vsega. 

Tekmovanje, k i se je začelo 
v soboto zjutraj, je dopoldan 
motil sneg, k i je pričel pa-
dita že ponoči. Tekmovanje 
so zato morali večkrat pre
kinjati. T a . dan so bil i ria 
programu trije teki enosedov 
— dva dopoldan in eden po
poldan. V nedeljo pa je bil 
na programu še četrti tek 
enosedov in oba teka dvose
dov. 

Pr i mladinkah je nastopilo 
27 tekmovalk iz 7 držav. Ev
ropska mladinska prvakinja 
pa je postala Wernike Eva-
-Maria članica ekipe NDR s 
skupnim časom 2.33.01. 

Pr i mladincih je nastopilo 
55 tekmovalcev iz 12 držav. 
Evropski mladinski prvak je 
postal prav tako član ekipe 
NDR Hahn Bernd s skupnim 
časom 2.44.66; drugi je bil 
VVinkler Anton ZRN s časom 
2.45.43; tretji je bil VVinkler 
Hans-Heinrich NDR s časom 

delki pionirjev in cicibanov. 
V te je vključenih 43 dečkov 
in 21 deklic, k i so razdeljeni 
v šest vrst. Upravičeno je 
upanje, da bo društvu uspelo 
vzgojiti iz tega števila mla
dih zadosti tekmovalcev in 
tudi tekmovalk, k i bodo z 
uspehom zastopali barve SD 
Jesenice tudi v bodoče. Re
zultati dela na tem tečaju se 
bodo prvič pokazali že to 
nedeljo, ko je na sporedu 
tekmovanje na Pristavi v spo
min padlih kurirjev v Med-
jem dolu. 

Tudi za vse ostale smučar
je je odlično poskrbljeno, 
saj so steptane vse proge, k i 
so vrisane na orientacijski 
tabli na spodnji postaji žič
nice. T. š . 

Rezultati po kategorijah so 
naslednji: 

Vrtec: 1. Darja Klinar , 2. 
Miha Klinar . 

Od 1. do 4. razreda: 
dečki: 1. Boris Kobentar, 2. 

Tine Peternelj. 
deklice: 1. Bojana Koben

tar, 2. Darinka Bizjak. 
Od 5. do 8. razreda: 
dečki: 1. Janko Pintar, 2. 

Darko Jonke. 
deklice: 1. Irena Simonetič 

2. Jblanda Klinar . 

2.46.12 itd. Naš najboljši je 
bil Brane Štefelin, k i je za
sedel 43. mesto s skupnim ča
som 2.52.55, torej z zaostan
kom za zmagovalcem samo 
7.89 sekunde; na 49. mestu je 
bil Marjan Petelinkar s ča
som 2.59.68; na 51. mestu pa 
Drago Česen s časom 3.03.80. 

V dvosedih je nastopilo 22 
parov iz 9 držav. Tudi v tej 
kategoriji sta evropska prva
ka postala člana ekipe NDR 
Rihnn H.—Hahn N. s časom 
1.16.04. Naši v tej skupini ni
so nastopili, ker nimajo po
sebnih sank. 

Reprezentance pa so se 
uvrstile takole: na prvem me
stu je NDR s 424,5 točke, 
druga je Poljska s 370,5 toč
ke, tretja je Avstrija s 289,5 
točke, Jugoslavija je zasedla 
10. mesto s 54 točkami. 

I n še o nastopu naših. Za 
razred boljši od ostalih dveh 
je bil vsekakor Brane Štefe
lin, posebno na tekmovanju, 
saj je že v prvem teku izbolj
šal svoj najboljši čas s tre
ninga kar za sekundo in pol. 
Uvrstitev sicer ni najboljša, 
vendar pa je zaostal za zma
govalcem samo 7,89 sekunde. 
Že samo z drugačnimi sanka
mi bi lahko zasedel 20 do 25. 
mesto. Kondicijsko je bil od
lično pripravljen, hitro se je 
navadil na drugo tehniko vož
nje, imel je najboljši start 
od vseh tekmovalcev. Vendar 
pa sanke s katerimi je tek
moval, točneje drsne ploskve 
sank — to so sanke za na
ravne proge — nimajo prave
ga nagiba na podlago, tako 
da s preveliko površino drsi
jo po ledu, to pa povzroča 
večje trenje in s tem manjšo 
hitrost. Marjan Petelinkar je 
za Štefelinom zaostajal zara
di slabšega starta pa tudi 
njegova tehnika vožnje ni bi
la najboljša — zaradi ravne 
zadnje prečke pri sankah ni 
mogel dovolj ležati. Drago 
Česen pa je zaostajal v glav
nem le zaradi starta — ker je 
fizično šibak se ni mogel do
volj odgnati s startnega me
sta, tz 

Krajevni odbor ZZB NOV, 
Jav.-Kor. Bela, k i organizira 
Kur i r sk i smuk v počastitev 
petih padlih kurirjev, je bil te 
dni obveščen, da pokrovitelj
stvo nad X I V . kurirskim 
smukom, k i bo v nedeljo 30. 
januarja, ob 10. ur i na Pri-

Hrušici 
Tekmovalci do 35 let: 1. 

Rajko Kavalar, 2. Vojko Bo
žič. 
Tekmovalci nad 35 let: 1. An

drej Klinar, 2. Ci r i l Kl inar . 
Najboljši čas dneva je do

segla mlada tekmovalka Ire
na Simonetič. Udeležba na 
tekmovanju in zanimanje lju
di zanj dokazuje, da moramo 
taka in podobna tekmovanja 
še prirediti, saj niso vezana 
z velikimi stroški, temveč le 
z nekaj dobre volje ljudi, k i 
j i m moramo dati vso pohva
lo za njihovo delo. — anc 

Na sankaški progi v Pod-
Ijubelju je sankaška sekcija 
TVD Partizan Tržič izvedla v 
nedeljo svoje I I I . mednarod
no sankaško tekmovanje. Ob 
rekordni udeležbi so morali 
tekmovalci iz devetih doma
čih in avstrijskih klubov pre
voziti 1.100 m dolgo progo s 
poprečnim padcem 13% na 
Reberski gori pri enosedih 
dvakrat, pri dvosedih pa en
krat. 12-članska ekipa sanka-
škega kluba Jesenice je na 
tem tekmovanju dosegla svoj 
največji letošnji uspeh, saj so 
se med prvo desetorico pri 
članih uvrstili štirje Jeseniča
ni, čeprav so za posamezna 
mesta odločale desetinke se
kunde, pri mladincih pa tri
je Jeseničani. 

Tržiška podjetja so za to 
tekmovanje pokazala mnogo 
posluha in razumevanja. Pri
spevala so številna darila od 
vetrovk, čevljev in aktovk v 
splošno zadovoljstvo vseh 
številnih tekmovalcev na raz
glasitvi rezultatov in pode
litvi priznanj. 

R E Z U L T A T I : 
Članice: 1. Tišler Barbka — 

Tržič, 2.56.3. 
Mladinke: 1. Perko Zorka 

— Tržič, 3.01.4. 
St. člani: 1. Milan Miklav-

čič — Idrija, 2.52.0, 2. Ivo Mi-
klavčič — Idri ja, 2.55.1, 3. 
Drago Doki — Jesenice, 2.55.9. 

Člani: 1. Julij Ulčar — Je
senice, 2.32.7, 2. Albert Perko 
— Tržič, 2.36.2, 3. Maks K l i 
nar — Jesenice, 2.40.1 . . . 8. 
Marjan Štefelin — Jesenice, 
2.47.1 . . . 10. Franc Rihtar — 
Jesenice, 2.47.7. 

Ostali rezultati jeseniških 
tekmovalcev: 24. Jakob Štalc, 
3.05.2, 42. Peter Danilovič, 
4.22.3 (padec). 

Mladinci: 1. Siegfried Trip-
polt — ASKO Celovec, 2.34.2, 
2. Marjan Meglic — Jesenice, 
2.51.5, 3. K a r i VViedl — ASKO 
Celovec, 2.52.7. • 

Ostali rezultati jeseniških 
tekmovalcev: 8. Miha Peter-
nel, 3.07.5, 9.—10. Mirko K l i -

stavi, prevzame založba Par
tizanska knjiga v Ljubljani. 

Na ponedeljkovi razširjeni 
seji krajevnega odbora ZZB 
NOV so obvestilo o pokrovi
teljstvu Partizanske knjige z 
veseljem sprejeli, saj to po
meni dragoceno priznanje za 
večletni trud in prizadevanja, 
da se ohrani tradicionalno 
tekmovanje. 

Med tednom so predstav
niki krajevnega odbora ZZB 
NOV obiskali založbo Parti
zanska knjiga v Ljubljani, k i 
je že za letošnje tekmovanje 
odobrila večje število knjiž
nih daril, k i j i h bodo prejeli 
najbolje uvrščeni tekmovalci 
na Kurirskem smuku. Založ
ba Partizanska knjiga bo tudi 
v prihodnje po svojih močeh 
pomagala pri izvedbi kurir
skega smuka na Pristavi s 
tem, da je pripravljena na
tisniti bilten, k i ga krajevni 
odbor ZZB NOV vsako leto 
izda pred samim tekmova
njem. Istočasno nameravajo 

nar, 3.11.0, 16. Marjan Jamar, 
3.23.6. 

Dvosedi: 1. Zupan Š. — 
Lombar M. — Begunje, 122.8, 
2. Ulčar J . — Danilovič P. — 
Jesenice, 1.23.5, 3. Zupan J . — 
Resman P. — Begunje, 1.26.5. 

Ostali rezultati jeseniških 
tekmovalcev: 6. Klinar M. — 
Rihtar F . , 1.31.9, 8. Štefelin 
M. — Meglic M., 1.39.6. 

Na novi 700 m dolgi sanka
ški progi Brsnik v Sori pri 
Medvodah pa so imeli tekmo
valci s športnimi sankami 
svoje republiško prvenstvo. 
Prvenstva se je med štirimi 
klubi udeležila tudi 4-članska 
ekipa sankaškega kluba Jese
nice v sestavi: J . Meglic, V . 
Razinger, D. Soklič in J . Ja-
len. 

Dobro se je uspelo uvrstiti 
le Razingerju, k i je med st. 
člani zasedel drugo mesto, J . 
Meglic, k i je v tej skupini 
branil naslov republiškega 
prvaka, je v prvem teku pa
del in zasedel' šele peto me
sto. Med člani je bil D. Sok
lič deseti, J . Jalen pa je bil 
diskvalificiran. Med 12 dvo
sedi je bil dvosed Soklič — 
Jalen sedmi, dvosed Meglic 
— Razinger pa je bil diskva
lificiran. 

Ker je za nedeljo, 29. 1. 
razpisano republiško prven
stvo v sankanju s tekmoval
nimi sankami, zaradi tehnič
nih težav preloženo na kas
nejši datum, prav tako pa je 
ponovno-preloženo zaradi po
manjkanja snega tudi, med
narodno tekmovanje v Salz-
burggu, se bo šest najboljših 
tekmovalcev jeseniškega klu
ba udeležilo 29. in 30. 1. 1972 
testnega tekmovanja za I I I . 
evropsko prvenstvo v sanka
nju na naravnih progah v 
Welsbergu, Italija. Ekipo bo
do sestavljali: Maks Klinar , 
Franc Rihtar, Marjan in Bra
ne Štefelin ter Marjan Meg
lic. Stroške udeležbe bodo 
delno finansirali tekmovalci 
sami s samoprispevkom v vi
šini 1/3 stroškov. J . J . 

o Kurirskem smuku na Pri 
stavi objaviti ustrezen repor
tažni zapis v časopisu Naša 
obramba. 

Priprave za izvedbo nedelj
skega tekmovanja so v glav
nem zaključene. Na ponedelj
kovi seji so uredili le še ne
katere manjše podrobnosti, 
smučarski učitelj Zoran 
Šporn pa bo s svojo ekipo 
do nedelje pripravil obe pro
gi za tekmovanje. Na zadnji 
seji pred Kuri rskim smukom 
so povedali, da pričakujejo 
večjo udeležbo na tekmova
nju, saj bodo sodelovali tudi 
pripadniki teritorialnih enot 
Jeseniško-bohinjskega odreda, 
Koroškega odreda in Škofje
loškega odreda, k i so že pri
javi l i svoje tekmovalne eki
pe. Prireditelji štirinajstega 
Kurirskega smuka računajo, 
da se bo v nedeljo dopoldan 
zbralo na Pristavi več kot 300 
tekmovalcev in drugih ljubi 
teljev smučarskega športa. 

Ugodne perspektive 

50 tekmovalcev na 

»Par t i zanska kn j i ga« pokrovitel j Kur i r skega s m u k a 



Kaj bomo gledali v kinu 
Kino RADIO 
29. januarja ameriški film 

STANLIO I N O L I V DEŽELI 
SMEHA, v režiji Gus Meins, 
Sharles Rogers, v gl. vlogi 
Stan Laurel, Oliver Hardy, ob 
15. ur i . 

29. in 30. januarja amer. 
barvni fi lm P E K L E N S K I KO-
MANDOSI, v režiji Henry 
Manckiewicz, v gl. vlogi Jack 
Palance, ob 17. in 19. urd. 

31. januarja italij .-španski 
barv. film S K R I V N O S T B E N 
G A L S K E G A GOZDA, v režiji 
Emilio Miraglia, v gl. vlogi 
VValter Pidgeon, ob 17. in 19. 
uri. 

1. in 2. februarja francoski 
barvni fi lm ZADNJI MOHI-
K A N E C , v režiji Jean Dreoil-
le, v gl. vlogi Helmuth Lan-
ge, ob 17. in 19. ur i . 

3. februarja amer. španski 
barv. film R E V O L V E R J I S E 
D E M VELIČASTNIH, v režiji 
Paul Wendkos, v gl. vlogi 
George Kennedv, ob 17. in 19. 
uri. 

4. februarja ital. francoski 
barv. film DVOBOJ PO S V E 
TU, v režiji Arthur Scott, v 
gl. vlogi Richard Harrison, 
obl7. in 19. ur i . 

5. februarja ameriški film 
B R U C I V OXFORDU, v režiji 
Aifred Goulding, v gl. vlogi 
Stan Laurel, Oliver Hardv, 
ob 17. in 19. ur i . 

5. februarja amer. barvni 
film D O B R I I N S L A B I FAN
T J E , v režiji Burt Kennedv, 
v gl. vlogi Robert Mitchum, 
ob 17. in 19. ur i . 

Kino PLAVŽ 
29. in 30. januarja francoski 

barvni film P O S L E D N J I MO-
H I K A N E C , ob 18. in 20. uri . 

30. januarja ameriški film 
STANLIO I N O L I V DEŽELI 
SMEHA, ob 10. ur i . 

31. januarja in 1. februarja 
amer. barvni film P E K L E N 
S K I KOMANDOSI, ob 18. in 
20. uri , 

2. februarja amer. španski 
barvni film R E V O L V E R J I 
S E D E M VELIČASTNIH, ob 
18. in 20. ur i . 

3. in 4. februarja ameriški 
barv. film B O J E V I T A D E 
K L I C A , ob 18. in 20. ur i . 

5. februarja nemški barvni 
f i lm ČUDEŽ L J U B E Z N I , ob 
18. in 20. ur i . 

Kino DOVJE 
29. januarja amer. CS barv. 

film L J U B E Z E N I S I D O R E 
DANKAN. 

30. januarja franc. barvni 
film R E K R U T . 

2. februarja amer. barvni 
film P E K L E N S K I KOMAN
DOSI . 

5. februarja amer. barvni 
fi lm B O J E V I T A D E K L I C A . 

Kino K R A N J S K A GORA 
29. januarja amer. barvni 

fi lm POIŠČI S I PROSTOR, 
K J E R BOS UMRL. 

30. januarja amer. mladin. 
film STANLIO I N OLIO V 
DEŽELI SMEHA. 

30. januarja amer. barvni 
film B O J E V I T A D E K L I C A . 

1. februarja italij . španski 
barvni film S K R I V N O S T 
B E N G A L S K E G A GOZDA. 

3. februarja franc. barvni 
film P O S L E D N J I MOHIKA-
N E C . 

5. februarja amer. barvni 
film P E K L E N S K I KOMAN
D O S I . 

Kino D E L A V S K I DOM 
J A V O R N I K 
29. januarja amer. mladin

ski film STANLIO I N OLIO 
V DEŽELI SMEHA, ob 17. 
ur i . 

29. januarja franc. barvni 
film R E K R U T , ob 19. uri . 

30. januarja italij . španski 
barvni film S K R I V N O S T 
B E N G A L S K E G A GOZDA, ob 
17. ur i . 

30. januarja amer. barvni 
film POIŠČI S I PROSTOR, 
K J E R BOŠ UMRL, ob 19. uri. 

2. februarja amer. barvni 
film B O J E V I T A D E K L I C A , 
ob 19. ur i . 

5. februarja amer. mladin. 
film B R U C I V OXFORDU, 
ob 17. ur i . ! 

5. februarja franc. barvni 
film P O S L E D N J I MOHIKA-
N E C , ob 19. ur i . 

P E K L E N S K I KOMANDOSI, je ameriški vojni film, Id je po 
presoji distributerjev odličen akcijski film. Ljubitelji vojnih 
filmov ne zamudite priložnosti. 

Z A H V A L A 
Ob boleči izgubi dragega 

moža, očeta, starega ata, stri
ca in bratranca 

LUDVIKA ZUPAN 
se iskreno zahvaljujemo 
vsem, ki so nam izrazili so-
žalje, se poslovili od njega, 
mu darovali. vence in cvetje, 
ter ga spremili na zadnji po
ti, posebno pa dobrim sose
dom za vso pomoč. 

Iskreno se zahvaljujemo 
dr. Milanu Cehu za dolgotraj
no zdravljenje, ter voznikom 
osebnih avtomobilov za pre
voz. 

Žalujoči: žena Angela, sin 
Dori, hčerke Tilka, Lenčka 
in Milka z družinami, se-
stritni Milka in Silva ter 
ostalo sorodstvo 

ZAHVALA 
Ob tragični in nenadni izgubi 
dragega sina in brata 

KONRADA ŠIVIC 
se iskreno zahvaljujemo vsem, 
k i so nam izrekli sožalje in 
ga spremili na njegovi zadnji 
poti. Zahvaljujemo se godbi 
in pevskemu zboru za žalo-
stinke ob odprtem grobu, 

žalujoči: oce Konrad, sestre 
Vida in Angelca, brat Vinko 
z družino 

Z A H V A L A 
Ob prerani in boleči izgubi 

našega dragega moža, očeta, 
brata in strica 

JAKOBA OMEJCA 
se prisrčno zahvaljujemo 
vsem, k i so nam v težkih 
dneh pomagali. 

Posebno zahvalo izrekamo 
dr. Markežu in strežnemu 
osebju internega oddelka bol
nice Jesenice za njihov trud. 
Iskreno se zahvaljujemo so
sedom, posebno še Miri Sok-
lič in Iv ic i Rev za nesebično 
pomoč in tolažbo. Hvaležni 
smo tudi pevcem za žalostin-
ke na poslednji poti in govor
niku tov. Baumanu za poslo
vilne besede ob odprtem gro
bu. 

Prisrčna hvala prav vsem, 
k i so z . nami sočustvovali, 
poklonili cvetje in vence i n 
se udeležili njegove zadnje 
poti. 

žalujoča žena Ivanka, sin 
Janez, hčerka Polonca, se
stra Marija ter ostalo so
rodstvo 

Z A H V A L A 
Ob izgubi drage žene, ma

me, babice in sestre 
C I L K E POHAR 

se iskreno zahvaljujemo vsem 
sosedom in sostanovalcem za 
njihovo pomoč, prijateljem 
in znancem, k i so jo spremili 
na njeni zadnji poti, darovali 
cvetje in sočustvovali z na
mi. Zahvaljujemo se dr. Če
hu za večletno zdravljenje, 
primariju dr. Brandstetterju 
in dr. Pogačniku ter bolni
škemu osebju za vso pomoč 
pri lajšanju trpljenja. 

Žalujoče družine: Pehar, 
Hribar, Mandeljc in drago 
sorodstvo 

ZAMENJANI PLASC 
V nedeljo 23. t. m. je nekdo v domu upokojencev na 

Jesenicah zamenjal moški zimski plašč. Prosimo tistega, 
k i je pomotoma zamenjal plašč, da ga prinese v dom 
upokojencev, kjer bo dobil tudi svojega. 

Dom upokojencev 

RAZGLAS 
Pozivam vse lastnike psov, starejših od 2 mesecev, 

k i svojih živali še niso prijavili zaradi evidence in 
cepljenja, da to store najpozneje do 10. februarja 1972. 

Hkrati so dolžni prijaviti tudi vse spremembe v 
lastništvu kot so: prodaja, pobeg, pogin ali ubitje, 
podaritev psa in podobno. 

Obvezno cepljenje psov proti steklini se bo izvršilo 
v mesecu februarju in marcu. 

Veterinarska inšpekcija SOb Jesenice 

RAZPIS 
Turnirja posameznikov Železarne v šahu 
1. Turnir bo izvedlo Šahovsko društvo Jesenice v 

dneh od 4. do 17. februarja 1972 v rednih igralnih dne
vih ir. sicer: torek in petek od 18. do 22. ure in nedelja 
od 9. do 13. ure v šahovskem domu. 

2. Pravico igrarja imajo vsi sodelavci železarne Je
senice. 

3. Igra se po skupinah. Skupine bodo formirane po 
številu prijav. Prijave se sprejemajo pred prvim igral
nim dnem. 

4. V finale se bodo uvrstili najboljši iz vsake sku
pine, po določenem ključu, ki ga bomo določili po 
številu udeležencev. 

5. Igra se na ure. Čas igranja za posameznika je 
20 mir.ut. Če se igra ne kor.ča v določenem času, zgubi 
tisti, k i mu preteče igralni čas. 

6. Končni vrstni red bo merilo za sodelovanje na 
vseh železarskih in sindikalnih turnirjih, k i se j ih 
bo udeležila naša ekipa. 

7. Kdor se ne more zaradi službene zadržanosti pri
javiti 4. februarja, se lahko predhodno pismeno prijavi 
v šahovskem domu pri tovarišu Hudolir.u. Prijav po 
4. februarju ne moremo upoštevati. 

8. Tekmovanje vodi tekmovalni vodja Martin Jan, 
namestnik Franc Hudolin. 

D E L A V S K A U N I V E R Z A J E S E N I C E 
vpisuje 

v nemški tečaj — prirejen za učence osnovnih šol. 
Tečaj je namenjen učencem od 10. do 15. leta starosti. 
Vpisujemo tudi v začetni strojepisni tečaj. 
Prijavite se do 10. februarja na delavski univerzi, 
pismeno ali po telefonu 81-072. 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru obrata 
Javornik I in tovarniškemu 
odboru osnovne organizacije 
sindikata Železarne se iskre
no zahvaljujem za denarno 
pomoč, k i mi je bila med bo
leznijo zelo dobrodošla. 

Jože Noč, Javornik I 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru P I V 

se iskreno zahvaljujem za no
voletno darilo. 

Stanko Kokal j , P I V 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru up

ravnih služb železarne se za
hvaljujem za denarno pomoč 
v času mojega bolovanja. 

Lepa hvala tudi uslužben
cem strojno energetskih ob
ratov za obisk na domu in 
darila. 

Marija Lešnjak, 
strugama valjev 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru in 

sodelavcem obrata transport 
se najlepše zahvaljujem za 
prejeto darilo ob novem letu. 

Janez Koren, 
transport 

ZAHVALA 
Vsem nekdanjim sodelav

cem inštalacijskega oddelka 
se zahvaljujem za pozdrave in 
denarno pomoč v moji težki 
bolezni. Želim j i m mnogo 
uspehov v novem letu. 

Lepa hvala. 
Anton Pristov, 
I l i rska 8, Jesenice 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru se 

najlepše zahvaljujem za de
narno pomoč in želim še 
mnogo uspehov v novem letu 
1972. 

Danijel Furlan 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru trans

portne službe se iskreno za
hvaljujem za denarno pomoč 
v času mojega bolovanja, k i 
sem jo prejel za novo leto. 

vozovna delavnica 
Ivan Avguštin, 

ZAHVALA 
Zahvaljujem s e sindikalne

mu odboru martinarne za de
narno pomoč, katera mi je 
bila izročena. 

Blaž Reškovac 

15 



Mladi za republiške naslove 
Od četr tka do nedelje, to 

je od 20. do 23. januarja je 
bilo na Golteh nad Mozirjem 
republiško prvenstvo mlajših 
mladincev in mladink v vseh 
treh alpskih disciplinah. Med 
skupno 45 mladinci in 27 mla
dinkami se je tekmovanja 
pod vodstvom Milana Vesko-
viča, Markota Žmitka in Ci-
r i la Čopa udeležila tudi 10-
članska ekipa smučarjev iz 
naše občine. 

Kljub temu, da naši niso 
osvojili nobenega prvega me
sta, pa smo z njihovim na
stopom vseeno lahko zadovolj
ni . Med mladinci je imel naj
več uspeha Matjaž Šoberl, k i 
b i z več treninga in nasto
pov, lahko v kakšni disciplini 
tudi zmagal. Med mladinka
mi se je z drzno vožnjo pred
vsem v smuku, kjer pa je tik 
pred ciljem padla, odlikovala 
Mojca Pole, kateri bi morali 
omogočiti več nastopov v 
močnejši konkurenci. Tudi 
vsi ostali zaslužijo pohvalo 
predvsem zaradi velike bor
benosti pa tudi v tehniki ni
so zaostajali za drugimi. 

Rezultati: 
SMUK: 

. . 8. Peskar 1,20,11, 12. 
1,21,95, 21. Smolej 

mladinci: 1. 
nar) 1,10,14, 2. 
ce) 1,11,84, 3. 

Hdlzel (Fuži-
Šoberl (Jeseni-
Križaj (Tržič) 

1,13,14, 4. Polajnar (Jesenice) 

1,13,25 . 
Pečar 
1,34,13. 

mladinke: 1. Čerpez (Bra
nik) 1,18,18, 2. Crešnar (Br.) 
1,22,48,... 6. Kerec (Jeseni
ce) 1,42,84. 

SLALOM: 
mladinci: 1. Magušar (Olim-

pija) 78,25, 2. Hdlzel (Fužinar) 
78,92, 3. Šoberl (Jesenice) 
80,31, 4. Polajnar (Jesenice) 
80,91, 5. Ogrin (Jesenice) 83,08, 
16. Pesjak (Jesenice) 94,45, 19. 
Smolej (Jesenice) 96,54, 30. 
Sluga (Jesenice) 111,36. 

mladinke: 1. Čerpez (Bra
nik) 81,14, 2. Črešnar (Branik) 
83,83... 8. Kerec (Jesenice) 
99,73, 11. Tavčar (Jesenice) 
105,82. 

V E L E S L A L O M : 
mladinci: 1. Holzel (Fuži

nar) 1,15,35, 2. Magušar 
(Olimpija) 1,15,48, 3. Šoberl 
(Jesenice) 1,17,00, 4. Ogrin 
(Jesenice) 1,17,39, 5. Polajnar 
(Jesenice) 1,18,21, 10. Pesjak 
(Jesenice) 1,23,44, 25. Sluga 
(Jesenice) 1,30,09, 26. Pečar 
(Jesenice) 1;30,87. . 

mladinke: 1. Čerpez (Bra
nik) 1,22,09, 2. Pole (Jesenice) 
1,26,70, 11. Kerec (Jesenice) 
1,34,86. 

Proge so bile precej zah
tevne, poleg tega pa je bilo 

tudi vreme, vse prej kot pri
memo. Tekmovalki Jesenic 
Metko Grilc in Dubrovko 
Tavčar je spremljala tudi 
smola, saj sta se lažje poško
dovali. 

Mladi smučarji so ves te
den počitnic izkoristili za 
trening na smučiščih Špano-
vega vrha. 

M. Ž. 

Razglasitev rezultatov medobratnih 
tekmovanj v športni rekreaciji za 1971 

V soboto,. 29. januarja bo ob 18. ur i v dvorani Delav
skega doma pri Jelenu razglasitev rezultatov medobrat
nih tekmovanj v športni rekreaciji za preteklo leto. 
K razglasitvi rezultatov vabijo vse športnike, k i so lani 
aktivno sodelovali in prispevali svoj delež k doseženim 
uspehom, kakor tudi vse ostale sodelavce in njihove 
svojce. 

Valjavci Javornika I. so sankali 
V nedeljo, 23 .t. m. smo se 

zbrali v Trebežu in se name
nili v Javorniške Rovte. Na 
seji sindikalnega odbora smo 
se namreč zmenili, da naredi
mo- ta zimski izlet in obenem 
organiziramo sankaške tek
me. 

V hladnem jutru se je po
časi a vztrajno pomikala ko
lona petdesetih ljudi, po le
po spluženi cesti proti Pri
stavi. Oster zrak je rezal v 
naša zaprašena pljuča. Z 
ivjem okrašeno, pod težo vi
sokega snega, na vse načine 
izkrivljeno drevje, nam je 
ponujalo prelepe poglede. Pri 
tem smo kar pozabili na ne
prijetne občutke, k i se pojav
ljajo v nogah, ob vzponu v 
hrib. Šele na Pristavi, v do
mu, ob toplem čaju so se 
potna čela osušila. 

Nadaljevanje zimskega prvenstva v košarki 
V tretjem kolu zimskega 

gorenjskega prvenstva v ko
šarki za članske ekipe so 
Jeseničani v nedeljo, 16. ja
nuarja igrali proti ekipi Go
renje vasi. 

Gostje našim nišo bili do
rasel nasprotnik tako, da so 
naši s polovično močjo pre
močno zmagali. 

Rezultat tekme je bil 120:45. 
Koše za Jesenice so doseg

l i Lozar 29, Noč 20, Sefšen 19, 
Vujačič 16, Čampa 10, Vauh-
nik 17, Jeršin 8, Bizjak 1. 

Že v ponedeljek:, 17. januar
j a pa so Jeseničani odigrali 
že četr to kolo. Na Jesenicah 
je gostovala ekipa Kroja iz 
Škofje Loke. Kroj je izredno 
moštvo za dvoboje v priprav

ljenem obdobju, kajti s svojo 
hitro igro je ena izmed naj
boljših ekip slovenske lige. V 
zimski gorenjski ligi so Lo-
čani na drugem mestu, izgu
bili so le tekmo s Triglavom. 

Naši so pričeli dobro in so 
vodili vse do desete minute, 
ko so gostje izenačili in po-
vedli s tremi pikami razlike. 
V drugem polčasu pa so naši 
precej popustili tako, da so 
gostje zlahka zmagali in do
segli tudi stotico. Rezultat 
tekme je bil 80:103. 

Tekma je -trenerju Kavčiču 
pokazala mnoge napake na-, 
šega moštva in je bila prav 
zato tudi izredno koristna, 
ker se napake lahko odstra
nijo, seveda če so pravočasno 

Nogometaši začeli s pripravami 
Na prvem letošnjem sestan

ku, so nogometaši N K Jese
nice pod vodstvom inž. Alibe-
goviča, pripravili načrt pri
prav za pomladansko sezono. 
V primerjavi s prejšnjimi se
zonami, bodo s treningi pri
čeli zelo zgodaj. Še toliko 
bolj, ker j im osmo mesto, ki 
so ga zasedli med dvanajstimi 
ekipami v jesenskem delu, še 
ne pomeni jamstva za obsta
nek v ligi. 

Trener inž. Alibegovič, je 
priprave razdelil na tr i faze. 
Prva faza je predvsem name
njena nabiranju in utrjeva
nju kondicije, druga tehnič
nim izpopolnitvam posamez
nikov in raoštva, tretja pa 
uigravaiiju moštva v prija
te l j ska tekmah. Do sedaj so 

znana že tr i moštva, s kate
rimi se bodo pomerili v pri
pravah in sicer: N K Tolmin, 
NK Vozila Nova Gorica in 
N K Triglav Kran j . 

Na sestanku je trener med 
drugim dejal: »Moja naloga 
je, da bo ekipa čimbolj pri
pravljena na pomladansko 
sezono. Po kadru in kvaliteti 
igralcev, nič ne zaostajamo 
za drugimi moštvi in se bo
mo obdržali v ligi. To zaslu
žimo in to je želja nas vseh.« 

Vodstvo ekipe računa z na
slednjimi igralci: Kunšič, Ku-
kec, Luračin, Pavlovič, K r a l j , 
Kačar, Rakovič E . , Komel, 
Sedlar, Dabižljevič, Karahod-
žič, Šenkinc, Ljušič, Hodzič 
Pavlic, Noč, Magolič, Panič. 
jerb. M. Cimirotič 

odkrite. To pa se je v našem 
primeru tudi zgodilo. 

Koše za Jesenice so doseg
l i : Čampa 21, Noč 10, Vauh-
nik 28, Seršen 8, Vujačič 6, 
Bizjak 2, Lozar 5. 

V torek, 18. februarja pa so 
Jeseničani stopili, že tretjič v 
tem tednu pod koše. Gosto
vali so v Kranju, kjer so se 
v borbi za tretje mesto po
merili z inozemsko ekipo. Na
šim se je poznala utrujenost 
od prejšnjih dveh tekem, ra
zen tega pa so zaradi šolskih 
obveznosti ostali doma neka
teri igralci. To so Kranjčani 
dobro izkoristili in premagali 
naše z rezultatom 68:74. 

Dva dni kasneje, v četrtek, 
so Jeseničani zopet nastopili. 
V predzadnjem kolu lige je 
na Jesenicah gostovala ekipa 
Krope. 

Zopet oslabljeni Jeseničani 
so se v prvem delu precej na-
mučili z borbenimi gosti. V 
drugem polčasu pa so konč
no zaigrali dobro in tako do
segli zmago. Rezultat tekme 
je bil 72:62. 

Koše za Jesenice so doseg
l i : Čampa 20, Franko 21, Jer
šin 12, Vujačič 10, Seršen 5, 
Bizjak 4 in Hrastar 2. 

Do konca gorenjske lige je 
ostalo še eno kolo. Naši so že 
osvojili 4. mesto, kar je glede 
na to, da se naše moštvo ni 
posebej pripravljalo na to 
tekmovanje, še kar dobra, 
uvrstitev. Priprave so namreč 
načrtovane tako, da bo mo
štvo dobro pripravljeno šele 
marca, ko se bo pričela re
publiška liga. B r 

Po krajšem oddihu, smo 
nadaljevali pot do tekmoval
ne steze. Strokovna komisija 
je odločila, da se tekmuje v 
skupinah, moški do in nad 
40 let, otroci in ženp. Jože in 
K a r i sta imela dosti dela, da 
sta na ozki poti razvrstila ne
strpne tekmovalce in uredila 
tiste komplicirane časomere. 
Že pionirčki, še bolj pa sta
rejši člani, so med tekmova
njem ugotovili, da proga ni 
najbolje izbrana, ker je imela 
tudi ovinke, sanke pa drsijo 
najraje.naravnost. Zaradi te
ga je na teh mestih običajno 
najavil prihod tekmovalca 
oblak snega iz katerega so 
se izmotale noge, za njimi pa 
še vse tisto kar sodi zraven. 
Srečo smo imeli, da je tudi 
sonce za nekaj časa spreme
nilo program in toplo obsija
lo zasnežene žene in može. 

Po težkem tekmovanju 
nam je naš bivši sodelavec 
Johan v domu na Pristavi 
postregel z okusnimi in za
jetnimi klobasami. Komisija 

pa je spet imela dovolj dela, 
da je izračunala čase in dolo
čila vrstni red, čeprav se je 
šlo le za skromne nagrade. 

V posameznih skupinah so 
zmagali: 

starejši člani: Aleksander 
Kogoj s časom 1.21 minut, 

mlajši člani: Ivan Kaset s 
časom 1.23 minut, 

žene: Olga Mežnarc s ča
som 1.39 minut, 

otroci: Bojan Mežnarc s ča
som 1.50 minut (na skrajšani 
progi). 

V nadaljevanju smo precej 
utrujeni v malih prostorih 
rekli nekaj robatih in zapeli 
še venček narodnih. Prehitro 
je prišel čas za slovo in po
samezne skupine sd se spu
ščale po izredno gladki cesti 
proti Trebežu. Tudi tu so 
imeli posamezni šampioni 
precejšnje težave, ker niso 
znali ah hoteli upoštevati pro-
jektantovih kapric. Vsekakor 
pa nam je dan minil v zelo 
prijetnem razpoloženju in ko
ristni aktivni rekreaciji. ZA 

Murova : Hajduk 5 : 2 
Mladi igralci v lanskem le

tu ustanovljene namiznote-
niške sekcije MLROVA, so 
se v torek, 19. januarja v pri
jateljskem srečanju pomerili 
z ekipo simpatizerjev HAJ
DUKA. 

Za ekipo simpatizerjev 
HAJDUKA so igrali Valentar, 
Rotar in Šoberl, za MUROVO 
pa Hafner, Ravnikar in 
Šranc. Po zelo dobri igri je 
zmagala ekipa MUROVE z 
rezultatom 5:2. Najboljša pri 
MUROVI sta bila Ravnikar 
in Hafner, pri ekipi HAJDU
K A pa Valentar. 

Vodstvi obeh ekip sta se 
dogovorili, da bi taki dvoboji 
morali postati tradicionalni. 

ker koristijo obema ekipama. 
Posebno pa ekipi Murove, k i 
jo čaka v začetku februarja 
zelo težko tekmovanje v go
renjski namiznoteniški ligi. 

Srečanje, ki je bilo vsesko
zi zelo zanimivo so odigrali 
v M I N I - H A L I na Murovi, k i 
čedalje bolj opravičuje svojo 
izgradnjo. Na žalost pa mo
ramo priznati, da še do da
nes po enem letu in pol, ni 
bilo na ogled nobenega šport
nega delavca, kljub večkrat
nemu povabilu naj si ogle
dajo športni objekt, ki ga je 
zgradila mladina sama brez 
kakršnekoli tuje finančne po
moči. Sprašujemo se zakaj? 

Petič za »Svinjsko g lavo« 
V predpustnem času zaba

ve in norčij bomo tudi letos 
organizirali v Črnem vrhu za
nimivo smučarsko tekmova
nje za trofejo Svinjska glava. 
Že petič se bodo za pravo 
pečeno svinjsko glavo in pa 
lično plaketo potegovali smu
čarji v pustnih maskah, kar 
je pogoj za udeležbo. Prire
ditelji vabijo k sodelovanju 
kar največ mask, saj bo pro
ga tako prilagojena, da jo bo 
zmogel vsak, še tako popreč
ni smučar. Posebna komisija 
bo kot vedno ocenjevala po
samezne maske in na koncu 
razdelila 20 vrednih nagrad. 

Da bo kar najbolj veselo, 
bodo poskrbeli poleg nasto
pajočih še Faanci in Tof, 
godba na pihala s Hrušice in 
drugi, v posebnem ceremoni
alu pa bodo izvolili tudi no
vega župana črnega vrha. Le
tos bodo bolje poskrbeli tu
di za gledalce, saj bosta go
stinsko podjetje Gorenj ka in 
trgovsko podjetje Rožca ure
dili kioska s pijačo in jedačo. 

Prireditev bo že v nedeljo, 
6. februarja, ob 11. uri pri 
srednji postaji žičnice v Špa-
nov vrh. In še to, da se ma
ske za tekmovanje prijavijo 
šele tik pred startom. 


