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9. seja DS ZP Slovenske železarne 

Slovenske železarne 
v letu 1972 735.000 ton jekla 

V torek, 29. marca sklicuje predsednik dipl. politolog 
Tomaž E r t l 9. sejo delavskega sveta združenega podjetja Slo
venske železarne v š to rah . Poleg, pregleda izvrševanja sklepov 
delavskega sveta ZPSŽ in poročila o delu poslovnega odbora 
ZPS2 med obema sejama, predsednik predlaga zelo obsežen 
dnevni red. Na seji bodo obravnavali poročilo o poslovanju 
ZPSŽ v letu 1971 in gospodarski nač r t za leto 1572. Poleg tega 
bodo seznanjeni s problematiko nelikvidnosti in uskladili pra
vilnik o nadomestilu stroškov za službena potovanja in 
osebnih motornih vozil s samoupravnim sporazumom. V na
daljevanju bodo poslušali tudi informacijo o združevanju 
sredstev na nivoju ZPSŽ in informacijo o prekinitvi dela v 
železarni Ravne. Dnevni red seje vsebuje še obravnavo pred
loga o ustanovitvi mešane slovensko-nemške družbe za promet 
z jeklom v Dusseldorfu, nova delovna mesta v direkciji ZPSŽ 
in volitev novega člana poslovnega odbora ZPSŽ. Za večino 
obravnavane problematike, so pismeno gradivo člani delav
skega sveta in ostali vabljeni prejeli že z vabilom. V nadalje
vanju objavljamo v celoti poročilo o poslovanju slovenskih 
železarn v letu 1971 in grafični prikaz nekaterih najpomemb
nejših podatkov za leto 1971. 

Uspešen p o t e k r e m o n t a 
A S E A električne peči 

Kakor smo že poročali, že 
od 15. marca na Asea elek
trični peči izvajajo general
ni remont, že več kakor te
den dni je predvsem v jutra
njih urah ob peči pravo 
mravljišče, preden razdelijo 
delo in delavci ne odidejo na 
svoja področja dela. Vse do
sedanje delo poteka po pred
videnem programu, dovolj 
kvalitetno in zelo dobro. Vse 
vzdrževalne službe vključno 

z delavci Vatrostalne svoje de
lo dobro izvršujejo in v veči
ni primerov v krajših rokih 
od predvidenih. Delavci Va
trostalne so uspeli izvesti iz
kop v enem dnevu in pol, v 
enem dnevu pa so peč nano
vo obzidali. Rezultati priza
devanj vseh sodelavcev na re
montu pri dosedanjem delu 
kažejo najboljše. Na osnovi 
tega predvidevajo, da bo 
električna peč ponovno izro
čena obratovanju 32 ur pred 
predvidenih rokom. Na delo-
višču, kliub množici zaposle
nih vlada red in urejenost, 
delo pa poteka sinhronizira-
no med vzdrževalci in ostali
mi zaposlenimi v obratu. De

lovodje v obratu skrbijo, da 
se odvisen material sproti od
važa in sodelujejo z vodji re
monta glede koristenja žer
java, čenrav ga hkrati kori
stilo tudi v tekoči proizvod
nji. 

Tako skupno, skladno in 
programirano delo ob priza
devanjih vseh na remontu za
poslenih, se odraža tudi na 
rezultatih. Ob "trajnem po-" 
manjkanju jekla, vsaka ura 

skrajšanega remonta pomeni 
Uspeh za ves/kolektiv: Zato 
želimo vsem zaposlenim na 
remontu, da bi predvideva
nja uresničili in da ne b i 
prišlo do nepredvidenih te
žav. Najbrž pa bi v bodoče 
morali planerji remontov na 
električnih pečeh izbirati dru
gačen termin. Pr i tem misli
mo na obdobje skoraj rednih 
vsakoletnih omejitev elek
trične energije, ko bi b i l iz
pod proizvodnje jekla verjet
no manjši . 

O poslovanju 
slovenskih železarn 

v letu 1972 
Poslovno leto 1971 je bilo 

2.3. v se t r l slovenske železarne 
izjemno pomembno in sicer 
predvsem zaradi velikih spre
memb, k i so v ekonomskem 
položaju železarn v tem času 
nastopile. Pr i tem mislimo še 
posebno na velik premik v 
akumulativnosti poslovanja, 
ki je dovolj izrazit, da slo
vensko železarstvo do sedaj 
še nikoli ni doseglo tako vi
soke stopnje akumulativno
sti. Izboljšanje rentabilnosti 
pa seveda ne pomeni, da so 
slovenske železarne uspele 
istočasno urediti tudi druge 
svoje ekonomske probleme. 
Teh je namreč še vedno zelo 
veliko, med njimi pa je na 
prvem mestu akutno pomanj
kanje finančnih sredstev za 
financiranje razširjene repro
dukcije in tekočega poslova
nja. Posledica ne dovolj ve
likih finančnih sredstev se ka
že v izredno močni nelikvid-

(Nadalj. na 2. strani) 

N a g r a j e n a nova to r ja 
v va l ja rn i J a v o r n i k 

Predsednik komisije za racionalizacije in novatorstvo pri 
svetu D E javorniških valjam Branko Resman, je po večme
sečnem premoru (od 22. oktobra 1971), skupaj z obratovodji 
in šefom delovne enote ter člani komisije dobro pripravil 
drugo sejo komisije. Na seji so člani komisije skupaj s stro
kovnjaki in izvedenci za valjarstvo in vzdrževanje na osnovi 
pravilno sestavljenih prijav, ocen in pozitivnih priporočil 
ocenjevali dve tehnični izboljšavi, k i sta bi l i izvedeni in uve
deni v obratovanje v valjarni debele pločevine, člani komisije 
so pozitivno ocenili izboljševalna predloga št. 2034 in 2036. 
in avtorjema priznali dve spodbudni odškodnini v višini 
2000 din. -

Avtor prve tehnične izboljšave »Popravilo dveh hidravličnih 
ventilov v zbiralnem jašku in minimalnega ventila v strojnici 
valjarne debele pločevine za odbrizg kovarine« I V A N M E D 
V E D , strojnik, je samoiniciativno izboljšal tesnenje hidrav
ličnih, ventilov z ugraditvijo posebnih puš iz pokrom mate
riala. Ta izboljšava, k i je bila uvedena 5. maja 1970, prepre
čuje zelo pogoste kvare in zastoje na ventilih, k i so otežkočali 
redno in nemoteno obratovanje. Na osnovi prikazanih in 
potrjenih prihrankov in koristi, so člani komisije prizadev
nemu in uspešnemu avtorju tehnične izboljšave priznali en
kratno spodbudno odškodnino v višini 1000 din. 

Na tej seji je b i l pozitivno ocenjen in nagrajen z enkratno 
odškodnino v višini 1000 din tudi izbolj sevalni predlog avtorja 
JOŽA ZIDARJA, asistenta za vzdrževanje v valjarni debele 
pločevine. Avtor je izboljšal in omogočil nemoteno obratova
nje zračne zavese pri glavnih vhodnih vratih v valjamo debele 
pločevine. S to izvedbo, je avtorju uspelo znatno zmanjšati 
večkratne kvare na nujno potrebni zračni zavesi in zmanjšati 
porabo električne energije ter izboljšati delovno vzdužje v 
hali valjarne debele pločevine. 

Obema avtorjema nagrajenih tehničnih izboljšav česti tamo 
k doseženima delovnima uspehoma in priznanima ter izplača
nima odškodninama. ' 1 • 

E d i n s t v e n a p o g o d b a o s o d e l o v a n j u 
V četrtek, 16. marca, sta v 

imenu Filozofske fakultete iz 
Ljubljane, dekan fakultete 
dr. Dragutin Cvetko in v ime
nu Železarne glavni direktor 
mag. inž. Peter Kune, podpi
sala prvo tovrstno pogodbo 
V Jugoslaviji o medsebojnem 
sodelovanju. Pogodba o med
sebojnem sodelovanju je le 
samo še formalna potrditev 

že s.koraj dveletnega sodelo
vanja med Filozofsko fakulte
to i n našo železarno. Žele
zarna s tem dogovorom, da
je možnost š tudentom fakul
tete in njihovim strokovnja
kom opravljanja praktičnih 
vaj v podjetju na živih, vsa
kodnevnih pojavih in proble
mih, k i so j ih doslej oprav
ljali v svojih fakultetnih la
boratorijih. Filozofska fakul-

V četrtek 16. marca sta predstavnika Filozofske fakultete in železarne podpisala pogodbo o so
delovanju . -

teta pa se obvezuje, da bo s 
svojimi študenti ob prisotno
sti asistentov in profesorjev 
fakultete opravljala razna 
proučevanja v Železarni v 
okviru svojega študijskega 
programa in rezultate tega 
dala na voljo strokovnim 
službam Železarne, ki j ih bo
do lahko zelo koristno' upo
rabili pri svojih samouprav
nih oziroma poslovnih odlo
čitvah. 

Že v dosedanjem sodelova
nju je fakulteta s svojimi 
š tudenti in strokovnjaki opra
vila v podjetju nekaj r.izi-
skav, kot na primer prouče
vanje utrujenosti in nesreč 
pr i delu in rezultate dala na 
voljo ustrezni strokovni služ
bi . Železarna pa se je s tem 
dogovorom tudi obvezaia, da 
bo š tudentom ha prakt ičnem 
delu v železarni pokrivala mi
nimalne stroške njihovega bi
vanja na Jesenicah. 

Prvi tovarstni dogovor o 
medsebojnem sodelovanju 
med Filozofsko fakulteto i a 
Železarno v Sloveniji in Ju
goslaviji, je v bistvu uresni
čevanje že tolikokrat poudar
jene želje in zahteve tesnej
šega in konkretnejšega sode
lovanja med teorijo in prak
so oziroma med teorijo 
i n živimi vsakodnevnimi po
javi in problemi v našem go
spodarskem in družbenem 
razvoju. 

ŽELEZAR 



O pos lovan ju slovenskih železarn v letu 1971 
(Nadalj. s i . strani).,., .... 

že v izredno močni nelikvid
nosti vseh treh železarn k i v 
nekaterih pogledih hromi ce
lotno njihovo poslovanje. 

V poročilu smo se omejili 
na najbolj bistvene podatke 
oz,, najbolj pomembne ugo
tovitve o poslovanju železarn. 

I. PROIZVODNJA 
Skiipgi fizični obseg- proiz

vodnje "je b i l v letu 1971 v 
zdijiženem' podjetju za 4 % 
večji; ko l leto prej; blagovna 

•proizvodnja pa. se je povečala 
celo" za 7"%. Največji porast 
proizvodnje izkazuje železar
na Štore in sicer na račun ak
tiviranja proizvodnih zmog
ljivosti, k i j ih je gradila še 
po 47. natečaju. Žal so ugod
ni podatki o doseženi proiz
vodnji še vedno nižji od" ti-
.stih. količin, k i smo fin: pred
videli z gospodarskim načr
tom za leto 1971. V skupni 
proizvodnji zaostajamo za na
čr tom ža 4 %, v "blagovni prp-. 

izvodnji pa "za 2 %. Ta za
ostanek za načr tom je pred
vsem posledica velikih težav, 
k i smo j ih imeli pr i oskrbi z 
osnovnimi surovinami vsled 
pdmanjkanja finančnih sred
stev. " "'; 

Iz podatkov o doseženi pro
izvodnji niso razvidni premi
k i v strukturi proizvodnje 
predvsem glede na njeno 
stopnjo dodelave. Tudi v le
tu 1971 se je namreč nada
ljevala težnja po pospeševa
nju proizvodurje, k i zahteva -
weč vloženega dela i n se za-
Tadi tega na trgu tudi bolje 
vrednoti. Če b i uspeli . tudi 
te premike v proizvodnji šte
vilčno zajeti, b i se lahko pre
pričali , da so proizvodni us
pehi' slovenskih •železarn še 
nekoliko ugodnejši, kot pa to 
kažejo sami podatki o skup. 
n i oz. blagovni proizvodnji. 

II, PRODAJA IN IZVOZ 
S: prodajo svoje proizvod

nje na domačem trgu v slo
venskih železarnah v letu 1971 
nismo imeli posebnih težav, 
kar lahko pojasnjujemo pred
vsem z zelo visoko konjunk
turo celotnega jugoslovanske
ga gospodarstva. Ugodna pro
daja doma nas ni pretirano 
spodbujala, k izvozu in to je 
tudi eden izmed razlogov, da 
načrtov glede izvoza nismo 
dosegli n i t i količinsko ni t i -
vrednostno. N a naš zmanjša
n i izvoz je poleg tega vpliva
la'neke, vrste kriza, do kate
re je prišlo na področju črne 
metalurgije na svetovnem tr
gu, ZnanO je, da je pr i yseh 
glavnih svetovnih proizvajal
cih jekla proizvodnja v letu 
1971 upadla zaradi težav pr i 
prodaji, to pa je vplivalo tu r 

di na precejšnje znižanje sve
tovnih cen jekla. Za naše že
lezarne je zato izvoz b i l tudi 
iz -vidika rentabilnosti v letu 
1971 veliko manj zanimiv, kar 
je drugi razlog za padec naše 
udeležbe v mednarodni trgo
vini . ; " 

Vsled prve devalvacije di
narja spomladi leta 1971 in 
spričo sprejetega mehanizma 
oblikovanja domačih prodaj
nih cen, šo se naše poprečne 
prodajne cene v letu 1971 
precej dvignile. Globalni po
datki za združeno podjetje 
kažejo, da je bila poprečno 
dosežena prodajna cena v le
tu 1971 za 27 % višja kot leto 
prej. P r i tem pa je treba 
upoštevati , da je dejanski po
rast poprečnih prodajnih cen 
vendarle nekoliko nižji, saj 
povečuje globalni indeks po
rasta prodajnih cen deloma 
spremenjena struktura pro
izvodnje v korist bolje vred
notenih izdelkov, po drugi 
strani pa tudi dejstvo, da. 

' smo dosegu manjši izvoz in 
pr i izvozu so poprečne dinar
ske prodajne cene skoraj ob
vezno nižje kot na domačem 
trgu. 

III, ZAPOSLENI IN 
OSEBNI DOHODKI 
Poprečno število zaposlenih 

S se je v slovenskih železarnah 
' v letu 1971 malenkostno dvig

nilo (za l^/o). železarna Jese
nice izkazuje celo zmanjša-

nje- zaposlenih - (2%), pred
vsem železarna š t o r e pa-pre-
eejšen porast (6%). 

Fluktuacija delavcev je bi
la v letu 1971 nais tem nivoju 
kot leto prej in je torej raz
meroma močna. V-železarni 
Jesenice je kar 21 '%* popreč
no zaposlenih v letu 1971 pre
kinilo delovno razmerje. 

Poprečni osebni dohodek 
..na fizičnega delavca se je v 

združenem podjetju v letu 
1971 dvignil za 21%. Ce raču
nam© poprečje na osnovi op
ravljenih ur, je porast celo 
nekoliko višji in sicer 23%. 
Tja do oktobra meseca-je^hi-
lo naraščanje osebnih dohod
kov v železarnah nekoliko hi? 
tfejše, kot pa ga je bi|o opa
zi t i v poprečju v republiki 
Sloveniji- Zadnje mesece leta 
pa so v preostalem gospodar
stvu, predvsem pa izven go
spodarstva osebni dohodki 
naraščali v Sloveniji veliko 
hitreje kot v železarnah. Ne 
glede na to kažejo zbrani po
datki, da je bilo republiško 
poprečje osebnih dohodkov v 
letu 1970 za 10% višje kot v 
slovenskih železarnah, v letu 
1971 pa smo v železarnah do
segli republiško poprečje in 
smo prejemali skozi vso leto 
celo za 3 % višje, osebne do
hodke, kot je bilo poprečje 
v celem slovenskem gospo
darstvu. , 

IV. OSNOVNA SREDSTVA 
e : . Lj- ' ;;- : ;'; \ ~ _ : 

jo pštibvmh sredstev, i i je 
bila izvedena po stanju ha' 
dan 31. 12. 1971, potem lahko 
ugotavljamo, da se je nabav
na vrednost - vseh ""aktivnih 
osnovnih' sredstev v sloven
skih železarnah povišala ža 
13%, sedanja vrednost pa tu
di za enak odstotek. Pač pa 
se je znižala vrednost inve
sticij v pripravi do take me
re, , da je v skupna -sedanja 
vrednost vseh osnovnih sred-
_.ev v združenem podjetju na 

koncu leta za 2 % nižja kot 
na začetku. .To. dokazuje, da 
smo v letu. 1971- razmeroma 
malo investirali. Vseh : naložb 
v .osnovna, .sredstva je . sicer 
bilo 118 milijonov din, to pa 
je vendarle manj, kot je zna
šala celoletna amortizacija. 
Vrednostno, gledano torej na 
področju osnovnih sredstev 
v letu. 1971 nismo uspeli za
gotoviti enostavne reproduk
cije. Razmeroma nizek obseg 

'investicij lahko pojasnjujemo 
-seuno. z velikim, ^pnlanjka-
njem finančnih sredstev. 

Revalorizacija osnovnih 
sredstev je vnesla v celotno 
strukturo poslovnih sredstev 
slovenskih železarn pomemb^ 
ne uspehe. -Nabavna vrednost 
osnovnih-sredstev se je zara
d i revalorizacije povečala kar 
za 1.196 milijonov din • (56r%>, 
sedanja vrednost pa za 673 
milijonov d in (51%). V nei 
kem smislu pomeni zatorej 
revalorizacija ža slovenskd 
železarstvo močno dodatno 
obremenitev v smeri zniževa
nja dohodka. ' 

V . OBRATNA SREDSTVA 
V slovenskih železarnah ni

mamo zadovoljivo urejenega 
financiranja obratnih sred
stev, kar ima za posledico 
veliko nelikvidnost. Kljub te
mu pa lahko trdimo, da smo 
vsaj znotraj podjetja v letu 
1971 na področju obratnih 
sredstev dosegli velik napre
dek. To lahko dokažemo že 
z nekaj podatki. Vsa angaži
rana obratna sredstva (zalo
ge, terjatve, ostala obratna 
sredstva) so se v združenem 
podjetju v teku celega leta 
povišala za 21 % oz. za 277 
milijonov din, pri tem pa sč» 
se samo poslovne terjatve po
večale za 276 milijonov din. 
To pomeni, da smo v sloven
skih železarnah z izjemo ter
jatev ostala obratna sredstva 
znižali, kar je ogromen uspeh 
še posebno, če upoštevamo. 



da se je nominalna vrednost 
zalog in drugih obratnih 
sredstev vsled inflacije povi
šala. 

Zelo 2animive so tudi spre
membe v strukturi financira
nja obratnih sredstev. P r i 
bližno 50 •% dodatnih angaži
ranih obratnih sredstev v že 
omenjenem znesku 227 mil i 
jonov din financiramo z last
nim poslovnim skladom (109 
milijonov din), medtem ko 
smo svojim dobaviteljem več 
dolžni samo 67 milijonov din 
in kreditov imamo na koncu 
leta samo 24 milijonov več 
kot na začetku. Preostalo ju
goslovansko gospodarstvo 
dolguje slovenskim železar
nam na koncu leta 1971 210 
milijonov din več sredstev 
kot na začetku in pretežni del 
te povečane razlike krijemo 
v slovenskih železarnah z 
lastnim poslovnim skladom 
oz. drugimi lastnimi sredstvi. 
Slovenske železarne so posta
le na tak način, sicer proti 
svoji volji, pomemben finan-
cer preostalega jugoslovan
skega gospodarstva in same 
to neprostovoljno financira
nje tudi zelo drago plačuje
jo predvsem v obliki lastne 
nelikvidnosti. 

31. 12. 1971 so imele vse t r i 
železarne blokirane svoje ži
ro račune v skupnem zne
sku 210 milijonov din. Ta 
blokada nam povzroča 
ogromne težave in veliko eko
nomsko škodo. Dodati pa je 
treba še to, da moramo po 
sili zakona do 30. 6. 1972 po
stati likvidni, sicer bomo pri
siljeni osebne dohodke krep
ko znižati. Reševanje nelik
vidnosti bo zato v letu 1972 
osrednja poslovna naloga slo
venskih železarn, k i j i bomo 
morali v veliki meri podre
diti celotno poslovno politi
ko.- Priznati si moramo, da 
znotraj podjetja na vseh pod
ročjih še nismo storili vsega 
možnega, kar nam bi likvid
nost olajšalo, in zato nas vse 
v tem pogledu v naslednjih 

mesecih Čaka še ogromno de
la. Po drugi strani pa vsi na
ši podatki dokazujejo, da 
svoje nelikvidnosti samo z 
lastnimi silami ne bomo mo
gli sanirati in si bomo zato 
morali zagotoviti pomembna 
dodatna finančna sredstva 
predvsem v obliki kreditov. 
V interesu celotnega sloven
skega in jugoslovanskega go
spodarstva je, da v združe
nem podjetju nelikvidnost 
likvidiramo in zato lahko 
upravičeno pričakujemo, da 
nam to pot ne bo izostala 
potrebna pomoč poslovnih 
bank in širše družbene skup
nosti. 

V I . C E L O T N I D O H O D E K 
I N N J E G O V A D E L I T E V 
Zaključni podatki za leto 

1971 kažejo ugoden porast 
celotnega dohodka in ti
stih elementov njegove de
litve, k i pomenijo materi
alno jačanje slovenskega 
železarstva. Predvsem že
limo opozoriti na izreden 
porast bruto akumulacije 
(seštevek amortizacije in do
bička), k i je znašala 287 mi
lijonov din, kar je enkrat več 
kot leta 1970 in 16-krat več 
kot leta 1968. 

Na ugoden porast celotnega 
dohodka in skladov je brez 
dvoma v precejšnji meri vpli
val porast prodajnih cen. Pre
tirano skromni "bi pa vendar
le bili,- če b i vse boljše rezul
tate v delitvi celotnega do
hodka pripisovali višjim pro
dajnim cenam. Boljša aku
mulacija slovenskih železarn 
je namreč v precejšnji meri 
tudi rezultat višje produktiv
nosti, bolj ekonomičnega ko
riščenja poslovnih sredstev: 
in drugih sprememb, k i j ih , 
v združenem podjetju zavest
no in načr tno izvajamo z na
menom, da tudi dolgoročno 
saniramo ekonomski položaj 
slovenskega železarstva. 

V I L ZAKLJUČEK 
K o ocenjujemo poslovanje 

solvenskih železarn v letu 

Deleži posameznih železarn v ZPSŽ 
v letu 1971 

1971, lahko kot zaključek mr 
? čemo naslednje;: 

1. Slovenske železarne so v 
letu 1971 dosegle pomemben 
napredek v obsegu in kvali
teti proizvodnje. Proizvodnja 
b i lahko bila še večja, če je 
ne b i zavirala nezadostna 
oskrba s surovinami kot po
sledica pomanjkanja finanč
nih sredstev. 

2. Področje širjenja proiz
vodnih zmogljivosti je v letu 
1971 v celoti stagnirala, saj 
so vse investicijske naložbe 
v železarnah reducirane na 
tisti minimum, k i ga še do

pušča naš težak likvidnostni 
položaj. 

3. Združeno podjetje je v 
letu 1971 na področju obrat
nih sredstev doseglo pomem
ben napredek in sicer pred
vsem na mestih, k i so bila v 
dosegu naše lastne moči. ; 

Kljub temu pa se je nelikvid
nost železarn povečala in si
cer deloma zaradi izredno 
močnega porasta terjatev do 
kupcev, deloma pa vsled na
še nemoči, da bi si z večjimi 
krediti zagotovili dodatno po
trebne vire financiranja ob
ratnih sredstev. 

4. V pogledu celotnega do
hodka in akumulacije so slo
venske železarne v letu 1971 
izredno napredovale. Delno 
je to rezultat višjih prodaj
nih cen, v precejšnji meri pa 
tudi efekt notranjih ukrepov, 
k i j ih na vseh nivojih izva
jamo z namenom, da se tudi 
dolgoročno sanira ekonomski 
položaj slovenske črne me
talurgije. 

Večji ustvarjeni dohodek je 
omogočil tudi porast oseb
nih dohodkov. Tja do zadnjih 
mesecev leta 1971 so osebni 
dohodki v slovenskih železar
nah rastli hitreje kot v pre
ostalem gospodarstvu, med
tem ko v najnovejšem času 
opažamo zopet obratne ten
dence. Glede na pogoje dela 
so osebni dohodki v železar
nah še vedno razmeroma niz
k i in zato bo skrb za njihovo 
ustrezno rast v letu 1972 tudi 
ena osrednjih nalog samo
upravnih in vodstvenih struk
tur v združenem podjetju. 

5. Spričo procesa stabiliza
cije, k i ga celotna jugoslo- -
vanska družba intenzivno iz
vaja, moremo pričkovati, da 
se bo ekonomski položaj slo
venskih železarn v letu 1972 
precej poslabšal. To smatra
mo skoraj za nujno, saj b i 
bilo nerealno pričakovati, da 
b i se črna metalurgija lahko 
izognila svojemu prispevku k 
splošnim stabilizacijskim na
porom. V tej zvezi pa vseeno 
izražamo zaskrbljenost zaradi 
Upravičene domneve, da de
lujejo nekateri dosedanji 
stabilizacijski ukrepi v smer, 
k i bi utegnila ekonomski po-
žaj črne metalurgije ponovno 
nenormalno poslabšati . Pre
pričani smo, da to ne more 
biti v interesu preostalega go
spodarstva, niti ne more de
lovati stabilizacijsko v gospo
darstvu kot celoti. 

6. Učinkovitejšega reševa
nja že dalj časa osrednjega 
problema slovenskih žele
zarn, to je njihove likvidno
sti, v letu 1972 ne bo možno 
več odlagati. Slovenske žele-

zarne morajo postati do 30. 
6. 1972 likvidne. Da bomo ta 
izjemno zahtevni cilj lahko 
dosegli, se bomo morali te
meljito in načrtno lotiti do
datnih notranjih ukrepov, k i 
nam bodo zagotovili še racio
nalnejše poslovanje z obrat
nimi sredstvi, istočasno pa 
nam bodo morale poslovne 

banke in širša družbena 
skupnost zagotoviti pomemfc 
nejše nove kredite za finan
ciranje tekočega poslovanja. 
Pivdvsem pa ne moremo 
upati, da bi sanirali svojo 
lastno nelikvidnost, če se ne 
bo bistveno izboljšal sploini 
likvidnostni položaj jugoslo
vanskega gospodarstva. 

Obvestila kolektivu ® Obvestila kolektivu 
Dežurna služba telefon 

v pisarni doma 
SOBOTA, 25. marca: " 

Zvonimir L A B U R A , žebljarna 738 749 
N E D E L J A , 26. marca: 

inž. Alojz K A L A N , martinarna 360 81726 
P O N E D E L J E K , 27. marca: 

dr. inž. Marin GABROVŠEK, T K R 380 732 
T O R E K , 28. marca: 

Anton K O M L J A N C , profilarna 626 871 
SREDA, 29. marca: 

Zdravko ČRV, valjarna žice 852 760 
ČETRTEK, 30. marca 

inž. Boris B R E G A N T , TSNG 801 81628 
P E T E K , 31. marca: 

Franc GLOBOCNIK, plavž 340 740 
Dežurna služba traja od datuma nastopa od 7. ure do na

slednjega dne do 7. ure. Kol ikor 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 razglasnih deskah pri vseh vratarjih. 

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu ® 

O P O Z O R I L O 
Na podlagi sklepa odbora za splošne zadeve železarne 

Jesenice z dne 14. III. 1972 OPOZARJAMO ČLANE K O 
L E K T I V A ŽELEZARNE J E S E N I C E , da se od 3. IV . 
dalje prepoveduje vhod in izhod na signalnem bloku. 
To velja za čas ob zaključku odnosno pričetku dnine, 
ker je zaradi prometa in proge ogrožena varnost posa
meznikov. 

•i 
Vse kršilce tega opozorila bodo kontrolorji spi. var

nostne službe dosledno zavračali, v slučaju izsiljevanja 
pa se bodo obravnavali po pravilniku o odgovornosti 
delavcev na delu v ŽJ. 

Splošna varnostna služba 
železarne Jesenice 
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Z K S in njeni organi so že večkrat opozarjali na dej
stvo, da organizacija ne more bit i avantgarda, napredna 
in pripravljena za vsakdanji boj, če v njej ni revolucio
narnih in usposobljenih članov. Zato se postavlja v ospred
je vprašanje vsebine in organizacije dela, nasploh organi-

, ziranosti Zveze komunistov in njene usposobljenosti za 
vsakdanje, včasih navidezno nepomembne bitke, k i j ih je 
treba izbojevati predvsem v konkretnih življenjskih sredi
nah, kjer komunisti delajo in živijo. 

Med temi vprašanji je dobilo pomembno mesto A'k3ju-
čevanje v Z K , predvsem neposrednih proizvajalcev i n 
mladih. To pa predvsem zato, da bi se Z K ne odtujila od 
delavskega razreda, kar se v nekaterih sredinah že dogaja 
in'zato, da bi v njo vnesli več revolucionarnosti, poleta in 
usposobljenosti. Pr i tem je treba poudariti ugotovitev, da 
je Z M zanemarila celo generacijo, zato je tudi njena po
prečna starost čez 40 let, kar nam pove, da so na vodstve
nih položajih ljudje, k i so bil i v Z K sprejeti že pred 30 
ali več leti. Tudi v naši občini smo v Z K sprejeli v zadnjih 
letih odločno premalo mladih. 

Pred dvema letoma se je v Sloveniji začel proces usta
navljanja aktivov mladih komunistov. Splošna osnova za 
njihovo delo je bila podana, organiziranih je bilo več po
svetov, vendar so aktivi le malokje zaživeli in odigrali 
svojo vlogo. Ponekod so delovali le kot izobraževalna obli
ka, drugje kot način organiziranosti. Pravega mesta i n 
prave vloge pa aktivi niso našli. Aktiv mladih komunistov 
pr i občinski konferenci Z K S , je vključeval mlade komuni
ste do 27. leta starosti, imel je izdelan program, izvedel pa 
je tudi nekaj seminarjev. Vendar menim, da n i uspel p r i 
tem, da bi slehernega mladega komunista angažiral v kon
kretni sredini — šoli, delovni organizaciji, Z M , interesnih 
mladinskih organizacijah. V ta namen so b i l i predvideni 
razgovori po področjih (šport, kultura, šolstvo), vendar do 
tega ni prišlo. Zato se večina članov aktiva n i nikjer kon
kretno angažirala, zato tudi posamezniki kot člani Zveze 
komunistov niso odigrali svoje vloge. 

Ci l j , bistvo in namen aktiva mladih komunistov je v 
tem, da mlade člane Zveze komunistov usposobi za kon
kretno delovanje v osnovnih organizacijah Z K in na vseh 
področjih, kjer morajo kot člani Z K delovati, predvsem 
pa v Zvezi mladine in interesnih mladinskih organizacijah. 

Poleg praktičnega, vsakodnevnega usposabljanja ob 
izvajanju nalog, je potrebno poskrbeti še za stalno načr tno 
izobraževanje mladih članov Z K . To usposabljanje ima 
namen, da mladega člana čimprej in čimbolje usposobi za 
vsakdanje naloge. Aktiv bo moral v ta namen organizirati 
študijske nazprave, debate, predavanja in seminarje; vse 
te oblike naj bi mlade spodbujale k samostojnemu raz
mišljanju, k samostojnemu delovanju na vseh področj ih. 
Zavedati se moramo, da je danes komunistu potrebno 
predvsem znanje, razgledanost i n usposobljenost. Program 
izobraževanja bo treba prilagoditi strukturi članstva, ta 
pa je takšna, da zajema mlade od poklicne šole do visoke 
izobrazbe. Zato bo treba p r i sestavljanju programov s tem 
računati . 

Aktivi mladih komunistov morajo sicer odigravati po
membno družbeno izobraževalno funkcijo, ne smejo pa 
bit i samo izobraževalna oblika. V aktivih se morajo mladi 
člani Z K dogovarjati za določena stališča, izmenjavati 
izkušnje, ne smejo pa se v aktivu izolirati, zato ostaja 
njihovo področje delovanja šola, osnovna organizacija, 
interesne organizacije in predvsem Zveza mladine. 

Vsekakor lahko mladi člani Z K največ naredijo med 
svojo generacijo, med mladino in vrstniki in sicer kot 
aktivisti najrazličnejših interesnih organizacij, kjer se 
mladina združuje. Teža njihove politične aktivnosti naj bo 
usmerjena v to področje. V njem morajo razvijati aktiven 
odnos do najširših družbenih vprašanj i n se do njih opre
deliti ter se v te akcije vključevati. Mladi komunisti so 
tudi dolžni skrbeti za vključevanje mladih v vse oblike 
družbenega delovanja, tudi v samo Z K . Cilj vsega pa naj 
bo, da mladi komunisti postanejo najbolj usposobljeno, 
osveščeno in aktivno jedro Zveze komunistov. 

Mladi moramo delovati preko meja 
Prejšnji teden je bi l V Bistrici pri Pliberku na avstrij

skem koroškem enotedenski mednarodni mladinski semi
nar, k i ga je organiziral deželni mladinski sekretariat p r i 
koroški deželni vladi. Seminarja so se udeležile delegacije 
Julijske krajine in Benečije, Koroške in Slovenije. V slo
venski delegaciji so bi l i predstavniki republiške in občin
skih konferenc Zveze mladine, predvsem obmejnih .in 
tistih, k i imajo že navezane stike z mladimi v zamejstvu, 
predstavniki študentov in republiške konference klubov 
OZN. 0 

V začetku seminarja so mlade pozdravili konzuli ome
njenih dežel ter organizator seminarja, med seminarjem 

je udeležence sprejel tudi deželni glavar za Koroško, Hans 
Sima." 

Program seminarja je obsegal področje dela mladih v 
posameznih deželah, njihovo organiziranost i n cilje,, kul
turno dejavnost in možnosti za sodelovanje, probleme šol
stva in izobraževanja ter delovanja mladinskih organizacij 
na šolah, o sodelovanju univerz Ljubljana, Trst in Celovec, 
zadnji dan pa je b i l posvečen dogovoru o nadaljnjem sode
lovanju med mladimi treh dežele. 

Poleg nekaterih konkretnih dogovorov o sodelovanju 
na posameznih področjih, je b i l na pobudo koroške dele
gacije sprejet sklep, da se ustanovi ogran, k i b i stalno 
skrbel za stike mladinskih organizacij treh dežel, vanj naj 
b i vsaka dežela imenovala nekaj, predstavnikov. 

Seminar je b i l odlično organiziran, za udeležence je 
bilo organiziranih vrsto zanimivih prireditev, vseeno pa 
je ostalo nekaj odprtih vprašanj , posebej s področja polo
žaja manjšin. Udeleženci seminarja so menili, da ne more 
b i t i iskrenega in odprtega sodelovanja, dokler vsaka de
žela teh vprašanj ne reši. Kljub temu so menili, da je b i l 
seminar potreben, saj je b i l eden od prispevkov k boljše
mu sodelovanju dežela in prispevek mlade generacije k 
reševanju odprtih in nerešenih vprašanj . 

Za lažje razumevanje teh vprašanj moram dodati še 
nekaj podatkov o položaju naše manjšine v Italiji i n 
Avstriji ter o nekaterih aktualnih vprašanjih odnosov z 
obema državama. 

Ob nedavnem sojenju študentu Marjanu Šturmu zaradi 
slovenskih podnapisov na tablah s krajevnimi imeni, se je 
slovenska javnost spet zavedela odprtih in nerešenih vpra
šanj . Slovenska manjšina v Avstriji je področje, na kate
rem morata državi sodelovati, se dogovarjati in doseči 
popolno uveljavitev mednarodne obveznosti Avstrije, k i je 
zapisana v 7. členu državne pogodbe. N i še urejeno vpra
šanje dvojezičnosti v šolah in uradih, še vedno ni sloven
skih napisov v slovenskih krajih, pritisk na Slovence je 
prisoten vseskozi, kar smo opazili tudi v času seminarja. 
Zlasti je neugoden slab materialni položaj področja, kjer 
slovenska manjšina živi. 

V boljšem položaju je sicer manjšina v Italiji, vendar 
še vedno ne v takšnem, kakršnem je italijanska manjšina 
v Sloveniji. Slovencev je v Italiji približno 140.000, pred
vsem živijo v tržaški, videmski in goriški pokrajini, v 
vsaki od teh pokrajin je njen položaj drugačen. Že nekaj 
let izvajajo neofašistične organizacije na Slovence ogromen 
pritisk, nerešenih pa je še vrsto drugih vprašanj . 

Bob r i odnosi, k i se razvijajo med Jugoslavijo in obema 
državama v zadnjih letih, bodo torej morali prispevati 
tudi in predvsem k reševanju položaja manjšine tako v 
Italiji kot Avstriji . 

Položaj slovenske mladine v obeh deželah je nezavid
ljiv. Na Koroškem deluje Zveza slovenske mladine in dijaš
ka zveza, k i dobivata podporo pr i socialistični mladini. V 
Italiji se slovenska mladina vključuje v vse obstoječe 
stranke, deluje pa tudi na športnem, kulturnem in drugih 
področjih. Zato je tudi razumljivo, da sodelovanje mladih 
ne more sloneti na idejnih osnovah, temceč predvsem na 
izrazitih interesih mladih, k i se odražajo v športu, kulturi, 
izletih in podobno. 

Republiška konferenca ZM o mesecu 
mladosti 

Republiška konferenca ZMS je letos dokaj zgodaj začela 
s pripravami za praznovanje meseca mladosti. Na zadnji 
seji predsedstva republiške konference Z M so sklenili, da 
bo letos slovenska mladina še posebej slovesno praznovala 
dan mladosti, saj bo počastila osemdesetletnico predsed
nika republike. Letošnja štafeta mladosti bo potovala skozi 
Slovenijo od 14. do 18. maja. Na R K ZMS so se odločili, 
da le-ta obišče manjše število občin, kjer pa naj bi se 
dalj časa zadržala. Poseben poudarek naj b i b i l na obči
nah, kjer se je tov. Tito mudil v obdobju med letoma 
1931 in 1940, ko je prišel v Slovenijo. To je Posavje, Ob-
sotelje, Gorenjska, Štajerska in Ljubljana. 

V zaključni prireditvi na dan mladosti bo na beograj
skem stadionu JLA sodelovalo tudi 50 mladincev iz naše 
republike, k i naj b i s podobno vajo kot je bila lansko 
leto — ko je navdušila tisoče gledalcev — prikazali sposob
nost, moč i n spretnost mladine. Tradicionalna prireditev 
25. maja nosi letos naslov: »Mi smo pomnik sedanjosti«. 

Predsednika Tita bo iz Slovenije obiskalo 150 mladink 
i n mladincev, ter mu v imenu vseh voščilo vse najboljše 
ob njegovem 80. rojstnem dnevu. Ta skupina pa bo komaj 
desetina vseh mladincev iz države, k i bodo obiskali svo
jega velikega vzornika. 

Razen številnih proslav i n prireditev, k i j ih pripravljajo 
občinske mladinske organizacije, bo R K ZMS ob letošnjem 
dnevu mladosti nagradila 20 najprizadevnezših mladinskih 
mentorjev, posebna priznanja pa bodo prejeli tudi najbolj 
delavni družbeni delavci iz vrst mladinskih aktivistov. 

Seja sekretariata 
TKZM 

V ponedeljek, 20. tm., je 
sekretarka T K Z M S Ivanka 
Špehonja sklicala sejo sekre
tariata. Glavna tema seje je 
bila priprava, praznovanja 
meseca mladosti in akcije 
T K Z M v prihodnjem me
secu. 

Enotni so bi l i v tem, da je 
treba vse akcije v občini v 
mesecu maju povezati v ce
loto in določiti terminsko kje, 
kdaj in kako bodo te akcije 
potekale. Glede na to, da je 
letošnje praznovanje še bolj 
svečano kot ostala leta, b i 
morali ne samo v Z M , ampak 
v vseh družbeno-političnih or
ganizacijah (taborniki, T V D , 
športna in druga društva, 
itd.), skleniti skupen dogovor 
o organizatorju oz. nosilcu 
akcije in financerju le-te. Te
ga pa do danes še nismo sto
r i l i . Izražena je bila tudi mi
sel, da je mogoče napaka v 
tem, ker v občini nimamo ne
kega koordinatorja vseh ak
ci j , k i bi le-te znal usklaje
vati, organizirati. 

Okvirni program prireditev 
ob mesecu mladosti je že na
rejen in sprejet. Program sam 
je dokaj bogat in vključuje 
vse interesne sfere mladih. 
Največje prireditve v mesecu 
mladosti bodo vsekakor zače
tek meseca mladosti, kjer bo 
nastopil pihalni orkester JLA 
iz Ljubljane, množičen pohod 
občanov na Pristavo in pa 
zaključna prireditev — bak
la da, za katero pa še ni iz
delan dokončen program. Po
stavlja pa se vprašanje koli
ko zamišljenih akcij bo mo
goče izvesti s sredstvi s kate
r imi razpolaga občinska kon
ferenca Z M namensko za ta 
mesec. 

V nadaljevanju seje je se
kretariat sprejel akcije dru
štvene in športne komisije za 
sledeči mesec in j im določil 
tudi datume. Omenim naj le 
srečanje mladih železarjev z 
graničarji, katero bo 8. aprila 
in pa seminar za mlade kultur
ne delavce 22. aprila, katerega 
prirejata društvena in ideolo
ška komisija pri T K Z M . 

Na koncu seje so podprli 
predlog, da bi T K Z M bila 
prireditelj srečanja mladine 
gorenjskih delovnih kolekti
vov. Srečanje naj bi bilo 2. 
maja v Završnici povezano z 
raznimi športnimi panogami 
in zabavo s plesom. Sekreta
riat je zadolžil društveno in 
športno komisijo, da pripra
vita program srečanja ter ga 
posredujeta na enih prihod
njih sej predsedstva T K Z M . 
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Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 



Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

26. seja odbora za plan in finance 
predsednik odbora za plan in finance inž. Janez Komel je 
sklical 26. sejo odbora v sredo, 15. marca 1972. Na seji so 
obravnavali mesečno poročilo direktorja za proizvodnjo in 
uspehe proizvodnje v I. dekadi marca. 

Mesečno poročilo o proiz- treba opremiti toliko, da bo 
vodnji v februarju izkazuje 
zelo dobre rezultate zlasti za
to, ker je februar zimski me
sec s številnimi težavami in 
mesec z najmanj delovnih 
dni. Kljub temu je plan skup
ne proizvodnje dosežen 98,7 
odstotno, plan blagovne pa 
100,7 %• Skupaj so v tem me
secu odpravili 30.872 ton bla
ga. Tudi finančna realizacija 
proizvodnje je ugodna, saj 
je nekaj večja od 108 milijo
nov dinarjev. Uspehi bi b i l i 
vsekakor boljši, če v tem me
seca ne bi prišlo do okvare 
na blumingu, če ne b i bilo 
omejitev električnega toka v 
elektro jeklarni in če se ne 
bi pokvarila vodikarna, zara
di česar je izpadlo nekaj pro
izvodnje v hladni valjarni. 

Ko pa so pregledali proiz
vodne uspehe po posameznih 
obratih, so ugotovili večjo 
porabo koksa na plavžih, 
predvsem kot posledico ne
normalnega dela aglomeraci
je zaradi okvare mlina za ap
nenec in elevatorja za koks. 
Menili so, da bi morali za 
normalno preskrbo plavžev 
z aglomeratom čimprej uve
sti v aglomeraciji tretjo iz
meno. Tudi aglomeracijo bo 

sposobna pripraviti kvaliteto, 
kakršna se od nje pričakuje. 

Pr i obravnavi proizvodnih 
uspehov v I. dekadi marca, 
so prav tako ugotovili zelo 
dobre rezultate, saj je skup
na proizvodnja dosežena 94,2 
odstotno, blagovna 99,2'%, 
odprava pa kar 98,2%. Po
sebno visok procent odprave 
v tej dekadi je razveseljiv, 
saj je za več kot leto nazaj 
dosežen največji odstotek od
prave v I. dekadi, za katero 
je vedno značilna majhna od
prava. Nekoliko slabši rezul
tati so doseženi le v nasled
njih obratih: 

— na plavžu zaradi manjše 
ohladitve v notranjosti peči, 

— v martinarni zaradi tri
dnevnega obratovanja samo 
s tremi pečmi, ker je kvalite
ta opeke za peči zelo slaba, 

— v novi profilarni zaradi 
težav s pogostimi menjavami 
programa, 

— v jeklovleku zaradi drob
nih dimenzij in prestavitve 
prve delovne sobote, 

— v hladni valjarni zaradi 
okvare vodikarne in 

— v elektrodnem obratu 
zaradi pomanjkanja rutila. ' 

S III. kongresa sindikata delavcev 
industrije in rudarstva Jugoslavije 

5. seja komisije za proizvodnjo 
valjarne Bela 

V torek, 14. marca je bila 
peta seja komisije za proiz
vodnjo " pr i svetu delovne 
enote valjarne Bela. Najprej 
so pregledali izpolnjevanje 
sklepov sprejetih na četrti 
seji. Ponovno so naročili, naj 
obratovodstva prek delovnih 
skupin opozorijo delavce na 
pravilno ravnanje s stroji in 
napravami, da ne bo okvar, 
opozorijo pa naj tudi na ka
kovostno delo. Vzporedno s 
tem je treba delavcem prika
zati posledice, k i nastanejo, 
če delo ni opravljeno kako
vostno oziroma, če je zasto
jev preveč in če ravnanje za
poslenih s stroji in napra
vami ni najbolje. 

Šef delovne enote inž. Per-
ne je obrazložil proizvodno 
problematiko za mesec febru
ar po posameznih oddelkih 
valjarne in povedal, da je 
bila proizvodnja tako v de
lovni enoti valjarne Bela kot 
tudi v Železarni v februarju 
zadovoljiva. Plan v marcu je 
v primerjavi s februarjem 
večji ker je tudi več delov
nih dni. Proizvodni načrt je 
dosegljiv z dobrim delom in 
v primeru če ne bo večjih 
okvar. Inž. Perne je po posa

meznih oddelkih obravnaval 
proizvodno problematiko v 
prvi polovici marca in pove
dal, da imajo težave zaradi 
pomanjkanja valjev na blu
mingu. Primanjkuje tudi 
sklopk, k i j ih dobivajo iz 
Litostroja, težave pa imajo 
prav tako zaradi zaloge va
ljev za stekel. 

V razpravi sta sodelovala 
tudi tov. Jereb in tov. Rabič. 
Ob koncu seje so se dalj 
časa zadržali pri proizvodni 
problematiki Javornika I. Že 
lani je bilo predvideno, da bi 
obrat prenehal z obratova
njem. Pozneje se je pokazalo, 
da železarni Ravne in Štore 
še ne moreta oskrbovati z 
ustreznim vložkom. V Rav
nah in Štorah tudi nimajo 
na razpolago dovolj kapaci
tet. To so razlogi, da bo tre
ba obratu Javornik I prihod
nje posvetiti večjo pozornost, 
poskrbeti za potrebne delav
ce na brusilnih strojih in v 
adjustaži, da bo jeklovlek 
pravočasno oskrbovan z ustre
znim vložkom. Šefu delovne 
enote so naročili, naj ustrez
no problematiko posreduje 
kadrovskemu sektorju in kva
litetni kontroli. 

Generalni remont ASEA električne peči poteka po predvidenem programu 

S sej s i n d i k a l n i h o d b o r o v 

V dneh od 15. do 17. marca 
se je v Opatiji zbralo na III. 
kongresu sindikata delavcev 
industrije in rudarstva Jugo
slavije okrog 300 delegatov. 
Sindikat industrije in rudar
stva Jugoslavije združuje 
okrog 1.500.000 delavcev. Re
ferat na kongresu je prebral 
predsednik Milan Rukavina-
Sajn, delegatom III. kongre
sa pa je spregovoril tudi 
predsednik Zveze sindikatov 
Jugoslavije Dušan Petrovič-
Sane. Razprava je bila zelo 
obširna, med razpravljalci 
pa je bilo tudi več delegatov 
iz Slovenije, med njimi pred
sednik sindikata iz ravenske 
železarne Ivan Kugovnik. Go
voril je o minimalnih oseb
nih dohodkih in o življenj
skih stroških delavcev, pred
vsem s stališča stalnega na
raščanja cen življenjskim po-

V petek, 10. marca, je bila 
v delavskem domu pr i Jelenu 
seja predsedstva tovarniške
ga odbora osnovne organiza
cije sindikata Železarne. Na 
seji sta bila navzoča tudi Du
šan Stare, sekretar podjetja 
'n Tomaž Er t l , direktor ka
drovskega sektorja. Razen 
članov predsedstva.so bi l i na 
seji tudi člani komisije za 
oddihe in izlete pri TO 0 0 
sindikata Železarne ter pred-

trebščinam. V razpravi je 
poudaril, da za takšno sko
kovito naraščanje cen ne 
moremo prenesti celotno bre
me le na delovne organiza
cije, pač pa bi morala sama 
družba poskrbeti glede mini
malnih osebnih dohodkov, po 
drugi strani pa tudi ustrezno 
ukrepati glede samih cen 
najosnovnejših življenjskih 
stroškov. V nasprotnem pri
meru bo naša bazična indu
strija pri osebnih dohodkih 
še bolj osiromašena. 

Tretjemu kongresu sindi
kata delavcev industrije in 
rudarstva Jugoslavije v Opa
ti j i je poslal pozdravno pi
smo tudi tovariš Tito, dele
gati kongresa pa so se pri
družili predlogu naj b i tova
rišu Titu za njegovo 80-Iet-
nico že drugič podarili odli
kovanje narodnega heroja. 

sedniki koordinacijskih odbo
rov sindikata v delovnih eno
tah. Direktor kadrovskega 
sektorja tov. E r t l je posre
doval informacijo o doseda
njem poteku razprave, o 
medsebojnih odnosih Železar
ne in GPŽ. Celotna problema
tika, k i obravnava že omenje
ne odnose bo prek odbora za 
življenjske pogoje in rekrea
cijo posredovana delavskemu 
svetu Železarne. 

Meni l i so, da je treba po
sebej poudariti i n opozoriti na 
nevarnost, da bo martinarna 
večkrat obratovala samo s 
tremi pečmi, ker je kvaliteta 
opeke, k i jo dobavlja Magno-
hrom zelo slaba, zlasti č rna 
opeka in je vzdržnost peči 
majhna. To lahko bistveno 
ogrozi možnost izpolnitve 
proizvodnega plana v marti
narni, k i je v letošnjem letu 
začela zelo dobro obratovati. 
Predlagali so, da se s posre
dovanjem pr i V A T R O S T A L N I 
in z nakupom kvalitetne ope
ke pr i zunanjem proizvajal
cu zagotovi martinarni prek 
vsega leta delo na štirih pe
čeh. Predvsem je treba ostro 
posredovati pri VATROSTAL
NI , kajti s tem našim doba
viteljem Železarna nima no
benih finančnih obveznosti in 
je eden med redkimi, katere
mu tekoče poravnavamo dol
gove. Menili so, da upraviče
no pričakujemo takšen odnos 
tudi z njihove strani proti 
Železarni, prav zaradi teh 
razlogov. 

VALJARNA 2400 
V soboto, 26. februarja, je 

bila v sejni sobi OTOP v va
ljarni 2400 12. seja sindikal
nega odbora. Dnevni red je 
obsegal štiri točke. Navzoči 
člani sindikalnega odbora so 
se strinjali s predlaganim na
činom praznovanja dneva že
na, nato pa so se dalj časa 
zadržali pr i kategorizaciji de
lovnih mest. Člani kolektiva: 
skladiščnik rezervnih delov, 
vodja dvižnih miz, prvi reza-
lec na čelnih škarjah, žerja-
vovodja na žerjavu št . 7 ter 
rezalec in zarisovalec v 
OTOP-u imajo več pripomb. 
Člani sindikalnega odbora 
menijo, da so njihove pri--
pombe utemeljene in bo ce
lotna problematika posredo
vana komisiji za nagrajevanje 
v obratu. Na seji so obrav
navali tudi delovno mesto 
»pomočnik Custodis peči-<. 

Mnenja so, da je kategorija 
v skladu s popisom delovne
ga mesta, vseeno pa bodo tu
di to problematiko odstopili 
v nadaljnjo razpravo komisiji 
za nagrajevanje v obratu. 

V komisijo za nagrajevanje 
so kooptirali Marjana Valen-
tinčiča in Stankota Ferjana. 

LIVARNE 
Sindikalni odbor livarne se 

je sestal 3. marca. Na seji so 
prebrali okrožnico tovarni
škega odbora osnovne orga
nizacije sindikata Železarne 
o enotnih kriterijih za praz
novanje dneva žena in naro
čili predsedniku sindikalnega 
odbora, da bodo tudi tri de
lavke zaposlene v livarni upo
števane pr i predlaganem na
činu praznovanja. 

Člani sindikalnega odbora 
so bili seznanjeni z analizo 
predpisov — pravilnikov, ki 

urejajo določena področja v 
sistemu nagrajevanja ter s 
predlogi za bodočo ureditev. 
Razpravljali so o vsaki točki 
posebej in bil i enotni, da ;e 
treba povečati osnovo, v 
manjši meri pa dodatke. Na
šteli so tudi več točk v teh 
pravilnikih kjer imajo dolo
čene pripombe. 

Ob koncu seje je predsed
nik tov. Torkar posredoval 
poročilo glede avtobusnih 
prevozov in glede rešitve 
prošnje svetu D E talilnic. 
Povedal je tudi, da je za l i 
varno odobrenih 3.840,00 di
narjev namenjenih za zimske 
športne igre in izlete. Obra-
tovodstvu so naročili, naj 
uredi vse potrebno, da bo po
trjena deseta kategorija l i 
varjev v zvezi z beneficiranim 
stažem. Ob koncu seje so re
šili nekaj prošenj za denarno 
pomoč. 

Seja predsedstva TO OO sindikata 
Železarne 



Sestanki delovnih skupin 

13. 3. — PLAVŽ — VOGA — RUOARNA — Ob
širneje so govorili o novem predlogu ustvarjanja 
in delitve osebnih dohodkov. Dobili so tudi odgo
vor na vprašanje, k i je bilo postavljeno na prejš
njem sestanku. 

14. 3. — PLAVŽ — VOGA — I. FAZA — Raz
pravljali so o nagrajevanju ter o varnosti pri delu. 
Vzdrževalce opozarjajo, da ob vzdrževalnih delih 
namestijo opozorilne napise na stikala. V nasprot
nem primeru lahko pride do hude poškodbe vzdr
ževalcev. Urediti bo treba tudi zvočne signale, ker 
ne delujejo tako kot bi bilo potrebno. 

13. 3. — PLAVŽ — ZGONC — A P N E N I C A — 
Seznanjeni so bil i s proizvodnjo plavžev in apne-
nice v februarju. Na apnenici so pri apnu načr t 
izpolnili stoodstotno na plavžu pa s 93,07 %. Do
bava kamenja iz Brezovice je v marcu zadovoljiva. 
Imeli so nekaj pripomb k predlogu sektorja za 
ekonomiko v zvezi z novim sistemom nagrajevanja. 

14'. 3. — PLAVŽ — K O K A L J — Razpravljali so 
o novem sistemu oblikovanja osebnih dohodkov. 

14. 3. — MART INARNA — K O L O M A R — LIV-
N A JAMA — Dalj časa so se zadržali pri pisanju 
ur za manjkajoče delavce. Kadrovskemu sektorju 
predlagajo, naj poskrbi da bo normativ delavcev 
izpopolnjen. Imeli so tudi pripombo k vzdrževanju 
žerjavov, kar še posebej velja za 10-tonski žerjav 
in žerjav št. 3. Vprašujejo, kdaj bodo začeli s po
pravljanjem livnih voz v hali stare valjarne žice. 
Tudi vzdrževanje peči ne ustreza. Remonti večkrat 
niso pravočasno zaključeni in zato obratujejo le s 
tremi pečmi, kar vpliva na izpopolnjevanje proiz
vodnega načrta. Žerjavovodje zanima, če bodo 
žerjavi do 1. maja opremljeni tako kot je pred
pisano. Postavljeno je bilo vprašanje, kdaj bodo 
popravljene mehanske kr tače za čiščenje koki l . 
Kritično so obravnavali predčasno zapuščanje de
lovnega mesta in tovarne. 

14. 3. — MARTINARNA — IV I Z M E N A PEČI 
— K predlogu sistema ustvarjanja in delitve oseb
nih dohodkov ni bilo bistvenih pripomb. Vprašu
jejo zakaj imajo vzdrževalci v obratih, kjer so 
slabi delovni pogoji, z isto skupino večji osebni 
dohodek. Baje j im je priznan otežkočen dodatek, 
kar pa ne velja za delavce, k i so tam zaposleni. 

13. 3. — M A R T I N A R N A — B A U M A N — L I V N A 
JAMA — Dalj časa so se zadržali pri obravnavi 
predloga za ustvarjanje in delitev osebnega dohod
ka, k i ga je obrazložil inž. Skube. Žerjavovodje 
so kritično obravnavali vprašanje manjkajočih, 
ker morajo že več let nazaj nositi glavnO breme, 
zato je treba tudi to vprašanje čimprej urediti. 

15. 3. — J A V O R N I K I — BENEDIČIČ — ABJU-
STAŽA — Strinjali so se z obravnavano analizo 
predpisov o nagrajevanju. K predlogu sistema po 
posameznih delovnih mestih so imeli več pripomb. 
Ob koncu sestanka so razpravljali o dopustih za 
regres, k i naj se spremeni in sicer šest dni za 16, 
ne za 14 dni letnega dopusta. 

15. 3. — J A V O R N I K I — Z U P A N — ADJUSTAŽA 
— Delovna skupina je predlagala v direktno po
prečje adjusterjev-več delovnih mest. V celoti so 
se strinjali s predlagano ukinitvijo premiranja. 
Sodijo, da je povišanje osnove za 25 % prenizko, 
ker ne zagotavljajo zamenjave za enoto proizvoda. 
Glede obveznega dopusta, ki opravičuje regres pa 
predlagajo spremembo šest dni za 16, ne pa za 
14 dni. 

16. 3. — J A V O R N I K I — MEŽNARC — L A H K E 
PROGE — Razpravljali so o novem sistemu ustvar
janja in delitve osebnih dohodkov, kakor tudi o 
normah. 

15. 3. — J A V O R N I K I — M A R K E L J — L A H K E 
P R O G E — Z doseženimi rezultati v februarju so 
zadovoljni. Tudi zastoje so znižali, v prihodnje 
pa bi j ih lahko že v večji meri, če bi bi l na raz
polago vložek. Glede plana za marec pripomb niso 
imeli. Razpravljali so še o nagrajevanju ter o var
nosti pri delu, zlasti je vodja delovne skupine opo
zoril na uporabljanje zaščitnih sredstev pr i delu. 
Na znanje so vzeli tudi informacijo o zaključkih 
sprejetih na seji sveta delovne enote. 

H . 3. — V A L J A R N A ŽICE — K L I N AR - V fe
bruarju je bila dosežena rekordna proizvodnja 
10.788 ton in plan izpolnjen s 116%. Tudi podatki 
za njihovo izmeno so razveseljivi — 145 ton na 
dnino. S predlaganim sistemom ustvarjanja in 
delitve osebnih dohodkov se ne strinjajo in ugo
tavljajo, da bi imeli po novem izračunu manj 

denarja. Prav tako se ne strinjajo z ukinitvijo 
stimulacijskega dodatka in menijo, da je treba 
vzroke za dosežene. uspehe v valjarni žice iskati 
tudi pr i stimulaciji. Ne morejo se strinjati z nobe
nimi novimi predpisi, k i b i ne bi l i spodbudni za 
direktne proizvajalce. Našteli so več vprašanj , k i 
naj j ih uredi sektor za ekonomiko. 

11.3. — V A L J A R N A ŽICE — V I L M A N — Meseč
na proizvodnja v februarju je bila zadovoljiva, 
prav tako tudi doseženi odstotek valjavskih zasto
jev in dobit (izplen) za patentno žico. Obširneje 
so razpravljali o novem predlogu sistema ustvar
janja in delitve osebnih dohodkov. Pripombe so 
imeli tudi k objavljenemu gradivu v Železarju, k i 
govori o priviligiranih obratih. Pripominjajo, da je 
valjarna žice dosti pripomogla k večji realizaciji 
podjetja prav na osnovi progresivne stimulacije 
proizvodnje. Zato menijo, da takšne informacije, 
niso resnične in j ih ne bi objavljali v tisku brez 
predhodnega dogovora. 

13. 3. — STRUGARNA V A L J E V — S V E T I N A — 
B E L A — Najprej so poslušali poročilo vodja od
delka o doseženi produktivnosti in o osebnih do
hodkih v januarju. Glede nagrajevanja so imeli 
več pripomb, prav tako ni pravilno, da delovno 
mesto transportnega delavca ni v direktnem po
prečju norme, z ozirom na značaj samega delov
nega mesta. Vodja delovne skupine je prisotne 
ponovno opozoril na dosledno uporabo zaščitnih 
sredstev. 

11. 3. — V A L J A R N A ŽICE — GROHAR — 
Z doseženimi rezultati v februarju so zelo zado
voljni in želijo, da bi bilo tudi v bodoče tako. 
Obširneje so govorili o nagrajevanju in premijah. 
Menijo, da predlog za ukinitev premij na proiz
vodnjo, zaradi priviligiranega položaja ni umesten. 

10.3. — V A L J A R N A B E L A — LOGAR — PRO-
F I L A R N A — Proizvodni načrt zaradi premeščanja 
strojev iz valjarne Bela na Javornik ni bil dosežen. 
Delno plan ni b i l dosežen tudi zaradi pomanjkanja 
vložka. Tudi pr i kakovosti in dobitu (izplenu) ni 
bilo doseženo lansko poprečje in je za to več vzro
kov. Tudi disciplina v zadnjem času ni na ustrezni 
ravni. Prisotni so bih opozorjeni na bolj vestno 
in resno delo, da b i dosegli kvalitetno proizvodnjo. 
Delovni čas je treba koristiti v največji možni 
meri, bolj dosledno pa bo treba uporabljati za
ščitna sredstva in upoštevati predpise o redu in 
čistoči. Sicer bo treba ostreje ukrepati. Ob koncu 
sestanka je bila posredovana še informacija o ob
računskih postavkah. Z obračunskimi postavkami 
se niso strinjali in zahtevajo obračunske postavke, 
k i j ih je odobril organizacijski biro. Strinjali so se 
s predlogom, da se odvaja za potrebe sindikalne 
organizacije 1 % od osebnih dohodkov. 

8.2. — STROJNO VZDRŽEVANJE — B E R N I K 
— INSTALACIJA J A V O R N I K — Dnevni red je ob
segal osem točk. Primanjkuje j i m delavcev, menijo 

pa, da b i morali imeti na Be l i stalno skupino i$ 
instalaterjev, k i pa j i h ne morejo namestiti zaradi i;} 
neurejenih pogojev (garderobe). Zavzemali so se 
za bolj intenzivno koriščenje delovnega časa in bik 
tako pripomogli k večji produktivnosti in boljši^ * 
osebnim dohodkom. Ob uvajanju modernizacije je t 
nujno, da se poveča delavnica vzdrževanja hidrav.' 
ličnih naprav. Delavnico naj bi razširili v prostore, .. 
k i j ih sedaj uporabljajo za skladiščenje cevi. Opo! 
zorili so na večji red, k i je potreben v delavnici. 
Znova so bil i opozorjeni na dosledno uporabo 
zaščitnih sredstev, nato pa so bi l i seznanjeni še 
s kadrovskimi spremembami. Po odhodu tov. šo-
larja je njegovo delovno mesto dodeljeno tov.-
Burgarju, vodja instalacijske delavnice na Javor-
niku pa bo tov. Bernik. Ob koncu sestanka so 
poudarili, da bi bilo treba vsa instalacijska dela, 
k i j ih izvajajo zunanja podjetja kontrolirati. 

15. 3. — HVŽ — K L I N A R — ŽIČARNA II — Na I 
znanje so vzeli poročilo o izpolnjevanju proizvod
nega načrta v februarju. K informaciji iz poslov
nega poročila Železarne za leto 1971 so imeli pri
pombo v zvezi z izplačilom osebnih dohodkov. 
V poročilu je rečeno, da jc žicama za 173 dni pod 
poprečjem Železarne in zato predlagajo, da se v 
letu 1972 osebni dohodki v žičarni popravijo vsaj 
na poprečje Železarne. Obravnavali so še nekatere 
druge probleme, k i so j ih posredovali delavci zapo
sleni na Herbom in Gerhardi strojih. 

16. 3. — HVŽ — K O B L A R — ŽIČARNA — 
Razpravljali so o izpolnjevanju plana žičarne v 
februarju. Obravnavali so tudi podatke o doseženih 
rezultatih po posameznih oddelkih. Imajo vse po
goje, da bi plan izpolnili tudi v marcu. Seznanjeni 
so bi l i tudi s podatki, k i j ih vsebuje poslovno 
poročilo Železarne za leto 1971. 

13.3. — HVŽ — P O K L U K A R — ŽIČARNA — 
Delovna skupina jc bila informirana o doseženih 
uspehih v februarju ter o vzrokih, k i so vplivali, 
da so proizvodni načrt tudi presegli. Podrobneje so 
bi l i seznanjeni tudi z nalogami, k i j ih bo treba 
opraviti v marcu. V kolikor bodo imeli ustrezen 
vložek, bodo plan tudi izpolnili. Sledila je infor
macija o poslovnem poročilu Železarne za leto 
1971. Pripombe so imeli zakaj dostavljamo material 
nerednim plačnikom. Vprašujejo, če se bo od 
ustvarjenega dobička nekaj namenilo tudi za OD. 
Z zadovoljstvom so sprejeli na znanje informr.cijo 
o tem, da nimamo več izgube iz prejšnjih let. Želi
jo odgovor na vprašanje, zakaj je v enem letu 
zapustilo podjetje kar 1205 delavcev. 

16. 3. — HVŽ — K R A L J — POCINKOVALNICA 
— Delovna skupina je bila seznanjena z doseženim 
planom v februarju, kakor tudi s podativi za žičar-
no in patentirnico. Da v pocinkovalnici plan ni bil 
dosežen je treba iskati vzrok na remontu pocinko-
valne linije III. Da je b i l sedemdnevni remont 
v predvidenem roku opravljen, imajo zasluge tudi 
delavci, k i so zaposleni na pocinkovalni l inij i . S 
planom za marec se strinjajo, vendar j im tanka 
žica zmanjšuje dnevno proizvodnjo na liniji III. 
V Železarni nam je uspelo pokriti izgubo iz prejš
njih let, kar pa daje spodbudo za delo v pri
hodnje. V bodoče se bo treba prizadevati za 
zmanjšanje fluktuacije delavcev. 

Potisna peč v valjarni na Beli 



Dimenzi je cestnega transporta v tovarni 
V zadnjih letih smo pr iča 

naglemu uvajanju moderne 
tehnologije transporta v de
lovne procese tovarne. »Mo
derne« v primerjavi s pode
dovanimi težavami zaradi po
stopnega razvoja tovarne in 
»moderne« glede na ekono
mičnost proizvodnega proce
sa. Poenostavljeno bi lahko 
rekli, da sta opazna dva bi
stvena elementa teh spre
memb: 1. ukinjanje ozkotir
nega železniškega transporta 
in 2. močna razširitev inter
nega cestnega prometa in 
transporta. Prvi element v 
varstvenem pogledu pomeni 
odpravo mnogih virov ne
zgod in poškodb, kar je prav
zaprav splošna zakonitost pr i 
ukinjanju starega in zastare
lega v tehniki. Drugi element 
pa v varstvenem pogledu po
meni možnost novih virov 
nezgod in poškodb, posebej 
še kadar uvedba novih sred
stev ni spremljala z ustrezni
mi organizacijskimi in ka
drovskimi ukrepi za zagoto
vitev višje stopnje varstva 
pri delu. 

Pomanjkljivosti varstva pr i 
delu v zvezi z internim cest
nim transportom so delavci 
službe za varstvo pr i delu 
(SVD) spoznavali že p r i uva
janju viličarjev v interni 
transport posameznih obra
tov (hladna valjarna, žičarna, 
žebljarna ipd.). Spoznanja na 
tem področju so samo pospe
šila dogovor (januarja letos) 
med predstavniki D E trans
port, oddelka za organizacijo 
cela In službe za varstvo pri 
<iw.lu *> menovanju strokovne 
komisij j za izdelavo interne
ga praviinika oz. organizacij
skega predpisa, k i naj b i že 
do konca aprila pripravila 
osnuic.;. 

Yso~:na internih predpisov 
o varstvu pri delu v zvezi z 
opravljanjem cestnega trans
porta v tovarni naj bi zaje
mala naslednja področja: 1. 
ceste, 2. prometni znaki, 3. 
prometni predpisi, 4. organi
zacija cestnega transporta, 5. 
vozila, 6. vozniki in 7. ukrepi 
pri izrednih dogodkih. 

V tem sestavku bom prika
zal nekatere izmed dilem oz. 
nerazčiščenih problemov cest
nega transporta v tovarni, k i 
bodo predmet strokovne ob
delave komisije za pripravo 
internih predpisov. 

SPLOŠNO O C E S T N E M 
TRANSPORTU V T O V A R N I 

L Za začetek lahko rečemo, 
da bomo površine, po katerih 
se opravlja promet v tovarni 
imenovali »ceste« (tč. 2 čl. 10 
temeljnega zakona o varnosti 
cestnega prometa: »cesta« je 
vsaka javna cesta ali druga 
površina, po kateri se oprav
lja promet). 

2. Iz čl. 1 temeljnega zako
na o varnosti cestnega pro
meta (v nadaljevanju: TZ) ni 
razvidno, da b i določila tega 
zakona in na njegovi osnovi 
izdelanih predpisov morala v 
celoti veljati tudi za cesto v 
tovarni. Kljub temu pa je 
smotrno, da se zaradi vse 
hitrejšega širjenja cestnega 

prometa v tovarni še nadalje 
skušamo čimbolj ravnati po 
teh predpisih. Taka usmeri
tev v tovarni je v skladu z 
zahtevo v 2. odst. 2. čl. TZ, 
k i določa, da se morajo de
lovne organizacije (ni precizi
rano katere?!) pri aktivnosti 
in ukrepih za večjo prometno 
varnost ravnati skladno s si
stemom ukrepov, ki jih dolo
čata ta zakon in na njegovi 
podlagi izdani predpisi. 

3. Po cestah v tovarni se 
ne opravlja le promet, tem
več transport. Pr i tem za za
četek lahko rečemo, da pod 
»prometom« razumemo bolj 
vožnjo motornih vozil, pod 
»transportom« pa tudi premi
kanje in prenašanje oz. pre
kladanje tovora (bremen). 

4. Poleg omenjenega TZ se 
urejevanje transporta v to
varni skladno z dnevnimi 
predpisi zahteva še: 

— v »Pravilniku o varstvu 
pri vzdrževanju motornih vo
zil in prevozu z motornimi 
vozili«, k i v 2. odst. 18. člena 
določa, da morajo biti po 
dvoriščih delovne organizaci
je in delovnih prostorih, po 
katerih se premikajo vozila, 
postavljeni znaki, k i ustreza
jo veljavnim predpisom za 
promet po javnih cestah. 

V čl. 2 tega pravilnika pa 
je določeno, da vse v tem 
pravilniku predpisane ukrepe 
in normative za varstvo pr i 
delu izvajajo tudi tlelovne or-' 
ganizacije; ... . 

— v »Pravilniku o varstvu 
pri nakladanju in razklada
nju motornih vozil«, k i v ČI.T 
določa, da so s tem pravilni
kom predpisani ukrepi in 
normativi za varstvo delav
cev, k i nakladajo tovorna mo
torna i n priklopna vozila. 
Pod tovornimi motornimi vo
zil i pa so mišljenja navadna, 
posebna (!) in delovna (!) to
vorna motorna vozila. V čl. 3 
pa je določeno, da ukrepe in 
normative za varstvo pri de
lu iz tega pravilnika izvajajo 
tudi delovne organizacije; 

— v »Pravilniku o varstvu 
pri gradbenem delu«, k i v čl. 
236 določa, da za prevažanje 
gradbenega materiala s tovor
nimi motornimi vozili na 
gradbiščih veljajo določbe 
obeh predhodno citiranih 
pravilnikov. 

SPECIFIČNOSTI PRI 
CESTNEM TRANSPORTU 

V TOVARNI 
5. Ceste v tovarni nimajo 

izrazitega vozišča v smislu tč. 
5 čl. 10 TZ, to je nimajo cest
ne površine, k i je namenjena 
predvsem (!) za promet vozil. 
Ceste v tovarni pretežno ena
kovredno uporabljajo (kori
stijo) tudi pešci — delavci, 
ker zanje praviloma ni poseb
nih dohodov do obratov oz. 
delovnih mest in posrednih 
prehodov. 

6. Ceste v tovarni so: na 
odprtih površinah, med indu
strijskimi zgradbami (halami) 
in v industrijskih zgradbah 
(halah). • 

7. Praviloma se cestni pro
met v tovarni izvaja le na ti
stih cestah, k i izpolnjujejo 
tri pogoje, t. j . , ki po svoji 
gradnji lahko služijo temu 
namenu, ki so stalno vzdrže

vane in ki so opremljene s 
predpisanimi prometnimi zna
ki. Izjemoma se promet izva
ja lahko tudi po ostalih po
vršinah, vendar le po odobrit
vi odgovornega vodje na tem 
področju. 

8. V neposredni bližini cest 
v tovarni pa tudi nad njimi 
(predvsem v industrijskih 
zgradbah) so delovne pripra
ve in naprave v gibanju oz. 
v obratovanju ter delavci pri 
svojem rednem delu. Med 
upravljalci cestnih vozil in 
med druguni delavci oziroma 
upravljalci delovnih priprav 
v neposredni bližini cest ob
stoja medsebojno ogrožanje. 
To dejstvo je tudi glavni raz
log, da služba za varstvo pri 
delu šteje delavce cestnega 
transporta v kategorijo zapo
slenih s posebnimi pogoji (s 
povečano nevarnostjo), ker so 
sami močno ogroženi in moč
no ogrožajo druge delavce. 

9. Tovarna opravlja trans
port tovora s svojimi motor
nimi vozili ter z motornimi 
vozili drugih delovnih organi
zacij in zasebnikov (usluge 
drugih). Poleg tega pa se v 
tovarni uporabljajo še motor
na vozila, ki so namenjena 

za promet tovora izključno 
po cestah na teritoriju tovar
ne (večina viličarjev, električ
ni vozički ipd.). 

10. Način cestnega prometa 
in transporta v tovarni je — 
glede na ceste, motorna vozi
la in režim dela — najtesneje 
prilagojen tehnologiji proiz
vodnega dela in optimalnim 
možnostim na posameznem 
območju teritorija tovarne. 
To dejstvo je odločujoče pr i 
tempu in uspešnosti urejanja 
internega cestnega transporta 
skladno z državnimi predpisi 
o »varnosti cestnega prometa. 

11. Po temeljnem zakonu o 
varstvu pr i delu je delovna 
organizacija osnovni nosilec 
vseh dejavnosti, s katerimi se 
delavcem zagotavlja varstvo 
pri delu. Obseg in vrsta de
javnosti in ukrepov za zago
tovitev varstva pr i delu za
visi predvsem od ekonomske 
zmogljivosti delovne organi
zacije. Zato je tudi stopnja 
urejenosti cestnega transpor
ta v tovarni v sorazmerju z 
rizikom, ki ga je delovna 
skupnost pripravljena spreje
ti i n za katerega se je odlo
čila po samoupravni poti. 

dipl. inž. Peter Polak 
(Nadaljevanje prihodnjič) 

Številne naloge oddelka 
za organizacijo dela SEOP 

Oddelek za organizacijo de
la sektorja za ekonomiko in 
organizacijo podjetja ima ve
l iko pomembnih nalog v ob
ravnavi in delu. V sodelova
nju z drugimi pristojnimi 
službami pripravlja novo or
ganizacijo gospodarsko-račun-
skega sektorja. V izdelavi je 
organizacija prodajnega sek
torja, pripravljajo pa tudi iz
hodišča za- sodelovanje s 

partnerji, k i bi se želeli zdru
žiti z našo delovno organiza
cijo ali pa še dogovoriti o 
poslovnem sodelovanju. 

Zelo pereče vprašanje je 
tudi kako bolj enakomerno 
i n tudi bolje koristiti delovni 
čas. V zvezi š tem bo ome
njeni oddelek pripravil pose
ben sistem organizacijskih 
ukrepov, k i bodo ugodno 
vplivali na rešitev te proble-

Kandidati za premikače, ki v tem času obiskujejo ustrezen tečaj 

matike. V obdelavi je zelo 
obsežno področje i n sicer 
prenosa evidence ter skrbi za 
rezervne dele v center za ob
delavo podatkov. Delavci tega 
oddelka že dalj časa sistema
tično delajo na urejanju skla
dišči Vsekakor je pri tem 
eden glavnih problemov skla
dišče žice v predelovalnih 
obratih, skladiščenje nekate
r ih izdelkov valjarne 2400 i n 
skladišče končnih izdelkov 
nove profdlarne na Javorniku. 

Nadalje je v obravnavi ce
lotno gospodarjenje z mate
r ia l i kot j i m rečemo »petice« 
i n izdelkov »šestice«. 

Kot ena večjih nalog je tudi 
obdelava prodajnih naročil. 
Poleg omenjenega se sproti 
rešujejo nekateri tekoči pro
blemi, kot urejanje skladišč 
prostih zalog, usklajevanje 
dovoza surovin, vodenja pre
gleda nad enakomernostjo 
odprave izdelkov, urejanje 
telefonskega imenika, dopol
njevanje šifer za fakturne 
račune in podobno. Poleg 
številnih krajših organizacij
skih predpisov je oddelek za 
organizacijo dela v zadnjem 
času pripravil osnutek navo
dila za varno delo z žerjavi, 
k i je že uveljavljeno, osnutek 
prometnega pravilnika naše 
industrijske železnice, ki je v 
drugi razpravi, pripravljajo 
pa še navodilo za opravljanje 
cestno-transportne službe v 
Železarni. 

B . 
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Hodil-a sem po Železarni in razmišljal- a 
Danes nadaljujemo z objavo nagrajenih pismenih izdelkov 
učencev 7. in 8. razredov osnovnih šol jeseniške in radovljiške 
občine na naslovno temo, ki jo je razpisal kadrovski sektor 
Železarne 

Težko sem pričakovala So
boto. To ni bila navadna so
bota, kot vse druge. Ta dan 
se mi je uresničila ena iz
med želja. Prvič sem videla 
notranjost Železarne. Do tega 
dne sem si jo lahko le pred
stavljala. Toda vedela sem, 
da resničnost pokaže drugač
no sliko. 

Vesela sem bila, ko sem 
videla kaj delajo dn kako 
ustvarjajo železarji. Njihovo 
delo je težko in vanj vlože 
mnogo truda. Kljub temu pa 
radi in z veseljem delajo, da 
bi lahko čim bolj koristili 
svoji domovini. 
- Kar sem videla^ bom opi

sala preprosto. Mnogo je lju
di v Železarni, toda malo j ih 
je, k i bi znali povedati in 
opisati vse železarske obrate 
in naprave in njih delovanje. 
Tako velika je Železarna in 
le razumni dn učeni ljudje 
lahko opravljajo tako tovar
no. 

Najprej smo si ogledali 
kavperje. To so 25 do 40 m vi

soki stolpi, v katerih se ogre
va zrak. Da lahko poteka pro
ces ogrevanja zraka nemote
no, morata biti pr i vsakem 
plavžu dva kavperja. Poleg 
kavperjev pa potrebujejo še 
napravo s pomočjo katere se 
vpihava v talilnik zrak in še 
druge priprave. 

To bi lahko razumel vsak. 
Toda kako so naprave med' 
seboj povezane, kako poteka
jo procesi v plavžu, to nam 
ne bi šlo v glavo. Le kako? 
Lahko bi mesece in mesece 
hodili po Železarni, si ogle
dovali, spraševali, toda ver
jetno b i vse pomešali med 
seboj. 

Res, mnogo se morajo uči
ti ljudje, k i želijo upravljati 
Železarno. Kajt i , le majhna 
napaka in lahko bi nastala 
velika škoda. 

Mnogi so hiteli naprej češ, 
da j ih to ne zanima. Raje b i 
si ogledali še kaj drugega. 
Toda jaz nisem bila takih 
misli . Še in še bi stala in 
strmela v naprave. Potem 

smo videli merilno postajo 
plavžev. V merilni postaji, 
kot nam že ime pove, merijo 
temperaturo v plavžih. 

Na vrsto je prišel plavž. 
Ko sem stala pred to veliko 
napravo sem se globlje zami
slila. Včasih so za pridobiva
nje surovega železa imeli eno
stavne peči. Izkopali so ja
mo, natrosili na dno lesno 
oglje, nanj pa železovo rudo. 
Danes pa je tp veliko bolj 
zapleteno delo. Peča so velike 
in povezane z neštetimi na
pravami. Največji plavži so 
visoki tudi do 50 metrov. Kar 
sama se ti ponujajo številna 
vprašanja. Le kako so nare
dili tak plavž? In bolj važno, 
kdo ga je naredil? Ljudje, 
k i to znajo. Sliši se prepro
sto, čeprav v zvezi s plavžem 
to~ne drži in ni tako pre
prosto. 

Na vrsti je bil ogled mar-
tinarne. Dolga dvorana. V 
njej delajo izkušeni stari de
lavci, med katerimi je tudi 
mnogo mladih. 

V martinarni je sedem S M 
peči, obratujejo pa le štiri. 
To so velike peči, s težo šar-
že 60 do 90 ton. Ogrevajo jih 
z mazutom, za pospeševanje 

procesa pa uporabljajo tudi 
kisik. Za vložek uporabljajo 
surovo železo iz plavžev, sta
ro železo in apno. Po osmih 
do desetih urah taljenja lah
ko jeklo vlijejo v kalupe ime
novane kokile. 

V livnih jamah pa odlivajo 
skozi lijak 8-tonske brame in 
šest tonske ingote. Te pripe
ljejo skupaj s kokilami v va
ljamo na Beli . 

Ves proces taljenja lahko 
opazujemo skozi vijoličasto 
steklo. To je prava paša za 
oči. 

Tako vidimo železo sivka-
sto, žlindro pa belo. K o jeklo 
preneha teči v ponvico, zgra
b i le-to ogromen žerjav in jo 
odnese do koki l . 

Vsa martinarna je obsijana 
z bleščečo svetlobo. Povsod 
je vroče, čeprav so velika 
vrata na stežaj odprta. Loko
motiva ves čas dovaža v halo 
vagone polne starega železa 
za pridobivanje jekla. 

Še mnogo, do sedaj sko 
raj neznanega smo videli v 
železarni na Jesenicah. 

Ogledali pa smo si tudi 
nove obrate Železarne. 

Tu so, po našem prvem 
spoznanju, povsem drugačni 

pogoji za dobro delo. Na
prave so nove in moderne. 
Ko smo hodili po ozkem 
hodniku, smo samo strmeli 
v žarečo žico. Vsak trenutek 
se je zapodil žareč kos izpod 
valja. Na drugam koncu je 
postal tenak in siv. žica je 
bila gotova in zvita v kolo
barje, k i se mojrajo še ohla
diti. Še in še smo gledali 
kako nastaja žica. Kar nagle-
dati se nismo mogli. 

Tam na koncu ob kolobar
j ih žice pa je stal delavec. 
Da, tudi on prispeva svoje 
sile za nekaj, kar bodo upo
rabljali njegovi bratje in se
stre, vse ljudstvo. 

Nekateri šepetajo med se
boj. Kako more delavec vzdr
žati pri takem zraku? Zakaj 
ne zapusti Železarne in si ne 
poišče zaslužka drugje? 

Tudi jaz bi rekla tako. To
da, Železarna je tovarna, k i 
potrebuje mnogo delavcev.. 
Delavcev, k i radi delajo, k i 
se vesele ob delovnih uspe
hih. K o zapuste Železarno, 
j im je hudo. Pogrešajo de
lovnih tovarišev. Tistih, s ka
terimi so se skupaj veselili 
in žalostih. 

Delavec, k i dela v Železar
ni, k i se zavzema za svoje 
delo, je vreden posebne po
hvale. Vedo, da tudi Železar
na terja svoje. Tudi v Žele-

V Rateških gorah 

Anica Kalan Pod gozdom 16 je leta 1948 dobila majhno palmo 
od Karla Jošta. Nekaj časa je zanjo skrbela ona, največ pa 
njen brat Mirko, ki je bil zaposlen pri nas na prometu, sedaj 
pa je upokojen. Letos čez zimo je to palmo pred mrazom 
spravil v dvorano doma upokojencev na Jesenicah. Pred dob
r im mesecem je iz njene sredine pognalo, kot vidimo na sliki, 
tole visoko stebelce, iz katerega so prejšnji teden zrasli beli 
cvetovi, kot j ih ima veliki zvonček. Pravijo, da palma po 
cvetenju odmre. Bomo videli, če bo tudi v tem primeru. 

Dalj časa je vabila Petra 
lepa gorska dolina Planica in 
strma Rateška Ponca na 
obisk. Bi la je lepa jesenska 
sobota, ko je potoval sam 
prav počasi v njen objem, 
sam, da b i ga ne motil prav 
nihče pri občudovanju nara
ve, k i je posebno jeseni tako 
lepa in pestra. Zamaknil se 
je v izvir Nadiže, k i se poča
si premika po skalovju v do
lino, kot debela žalostna sol
za po uvelem licu, k i žaluje 
za svojo mladostjo: Ta potok 
ponikne- v dolini na prodna
tih kotanjicah, ko napravi ne
kaj plešočih kolobarjev in se 
potem pojavi pr i Podkorenu 
kot izvir Save-Dolinke. 

Temno in svetlosivo so ble
stele na treh straneh trdnjav-
ške stene Planice. Na desni 
raj da Ponc, v ospredju viso
ka prepadno izklesana stena 
mogočnega Jalovca, iznad ka
tere se ponosno dviga njegov 
ostri ošiljeni vrh. Ob levi za
pirajo pogled visoke, od tal 
do vrha navpične stene Šit 
in Travnika prav tja do pri
jazne Mojstrovke. Zaključek 
napravi prepadna stena Sle
mena. Prevzame naš občutek, 
da smo prišli na konec sveta, 
kjer n i več izhoda, ujeti "v 
ogromno trdnjavo, umik je 
mogoč le nazaj. — A ni tako! 
Če smo iznajdljivi, se bomo 
pognali skozi divji, strmi in 
zasneženi ali poledeneli ozeb-
nik ob Jalovcu. Na vrhu nas 
bo objelo toplo trentarsko 
sonce. Oko bo začudeno be
galo nad krasnih razgledom 
na Prisojnik, Razor, Triglav 
Kanjavec in vse obširno po
gorje za Trento. Od jutra do 

poznega večera obseva sonce 
prodnato, travnato in strmo 
pobočje od Pelcev, Velikega 
Ozebnika mimo Jalovca, prek 
Šit in Travnika tja do Moj
strovke. Globoko v dolini pa 
nas pozdravlja ljubka Zgor
nja Trenta Tudi prijetne god
be ne bomo pogrešali. Nad 
Trento privre iz skalnih glo
bin na dan v ubranih akor
dih naša" Soča. Kot srebrna 
struna se vleče in brni po do
lini Trente mimo domačij 
zgodnjih gorohodcev in slav
nih gorskih vodnikov. 

č e - s e - p a podamo ob steni 
Jalovca in po zavarovani po
ti prek Velikega Ozebnika, 
pridemo do Koče pod Špičko, 
kjer bodo iznenada od nekod 
veselo priskakljali tropi tren
tarskih ovac in koz ter nam 
delali kratek čas in nas 
spremljali po nadaljni poti 
kjer kmalu zagledamo dolino 
Bavščico. Od njenega začet
ka nas desno vodi med čudo
vit imi prepadnimi stenami 
dobro zavarovana pot v res 
lepo dolino Loško Koritnico. 

Peter je zašel v mislih in 
spominih predaleč iz Tamar
ja. Zmotila ga je lepota on
stran Planice. Še ena lepa 
vrata iz tamarske trdnjave. 
Četrt ure pred kočo v Ta
marju zavijemo na levo po 
daljšem prodišču skozi Grlo. 
Strm, širok žleb nas v pol 
ure pripelje na vrh. Od Grla 
vodi pot proti Slemenu, kjer 
bomo poleti občudovali edin
stvena planinska očesca (to 
so večji tolmuni z vodo). Pri
hiteli nas bodo spet pozdra
vit tropi rateških ovac. Spo
mladi bomo hodili skozi ču

dovite poljane rdečega sleča. 
Če nismo preveč glasni se bo
mo srečali tudi z gamsi. V 
dobri pol uri pridemo s Sle
mena na Vršič. 

Koča v Tamarju. Mrak je 
legal na dolino Planice. Peter-
se je sprehajal okrog koče 
in ogledoval prepadne stene 
Rateških Ponc ter ugibal kod 
bi se najlaže prišlo na vrh, 
Zjutraj je še v temi odšel 
svojemu cilju naproti. Nero
den vstop ob strmi grapi je 
bi l kmalu za njim. Pod širo
kim prodiščem sredi Ponc je 
prepodil trop gamsov. Poiskal 
je markacije in se pognal v 
strmino. Prečkanje g,adkih 
kamnitih grap, ki strmo pa
dajo navzdol, je le zahtevalo 
nekaj previdnosti. Nad seboj 

je zagledal na visokem kuclju 
gamsa-stražarja, ki je stal po
nosno in nepremično ter 
omalovažujoče gledal Petro
vo premikanje. Šele, ko se 
mu je približal, je dal znak 
svoji čredi, k i se je pognala 
pogumno prek sten ter žela 
Petrovo občudovanje. Še ne
kaj grebenčkov in strma 
prodnata grapa, pa je stopil 
po dveh urah in pol na gre
ben srednje Rateške Ponce. 

Užival je brez oblačen raz
gled. Prehodil je greben, se 
usedel na večjo skalo in se 
zamaknil v čar bližnjih in 
daljnjrh gora. Tik ob njem se 
je vzpenjal ponosni Mangrt 
s svojo navpično severno ste
no. Ob njegovem vznožju sta 
blesteli Belopeški jezeri z ze
lenima tratama. Vleklo ga je, 
da b i ju obiskal. Lepa steza 
bi ga kmalu pripeljala do 
nju. Oči so mu začele begati 
za stezami in iskati pristop 
na visoki, lepi Mangrt. Ob
čudoval je raj do Visokih Tur, 
pod njimi pa zagledal očeto
vo rodno domovino sloven
sko Koroško. 
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ZM čaka delo, mnogo dela. 
trn delavca, k i bo to delo 
uMn0 opravil. To pa je 
lak samo delavec, k i ve, 
djiez Železarne marsičesa 

videla to, kar 
nM bilo. 

selsi že dolgo želela. 
TiADA STRGAR, 
|>sn. šola A. T. Linhart, 
Radovljica 

i 
ta 
Pr 
sli 
US 
do 
ni 
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di: 

Ijzarna na Jesenicah daje 
veliki množici ljudi, 

iz našega kraja je ve-
judi zaposlenih v Žele-
Zato ni čudno, da je 
pogovorov največkrat 

Železarna. Veliko sem 
o njej in sem si o nji 
i l neko določeno po-
Toda v Železarno še 
zašel. Velikokrat sem 
Jesenicah in sem videl 

Žalrno le od zunaj. Visoki 
• k i , ki bruhajo črni dim 

vi; > pod nebo in ropot, k i 
pr a iz Železarne, daje 
sv rstno podobo Jeseni-
ca Sedaj sem spoznal del 
že me tudi od znotraj. 

ado na glavi, z odprtimi 
oč in ušesi smo začeli pot 
po rarni. Prišli smo v pro
sti kjer se surovo železo 
sp in j a v jeklo — v mar-
tii o. Zagledali smo velike 
pe / teh pečeh je vse vrelo 
inlelo. Takoj, ko sem za

gledal te peči, sem si ustva
r i l novo podobo martinarne, 
čisto drugačno. Nikjer ni 
bruhal iz peči ogenj, kakor 
je upodobljeno na mnogih 
slikah. Predstavljal sem si, da 
bo taka vročina, da ne bo mo
goče vzdržati. Toda vročina le 
n i bi la taka, pa tudi nikjer ni
sem videl obnemoglih delav
cev, k i j i h tako rade opisu
jejo knjige, k i posegajo malo 
v zgodovino. Kmalu pa sem 
spoznal, kdo lajša delo delav
cem. To je stroj. Stroj je ti
sti, k i je mnogo spremenil in 
še spreminja delo v vsej Že
lezarni. V Železarni težijo za 
tem, da b i večino dela oprav
ljali s stroji. Saj ravno stroj 
v veliki meri spreminja to
varno in delo postaja varnej
še. Delo postaja mikavnejše. 
V valjarni na Beli smo lah
ko sami opazili, kaj vse lah
ko opravlja stroj. Kol iko 
truda bi bilo potrebno, da bi-
delavci vzdignili železno plo
ščo, menda je sploh ne bi 
mogli, a to delo opravi stroj. 

K o smo zapuščali tovarno, 
sem b i l bogatejši za dve 
stvari. Videl sem, kako si 
človek služi svoj vsakdanji 
kruh in spoznal sem, da mo
ra vsaka stvar iti s časom, 
če ne, jo čas prehiti. 

C V E T O BJZJAK, 
osn. šola Bled 

mirni se je iz sanj in pre-
vzla je pogled na Julijce, 
kilse kopali v svojem sre-
b A vrstili od Jalovca tja 
dolkrlatice in še naprej. 
O H je prijetne spomine 
n A pota in vrhove, k i j ih 
je! oblezel. B i l i so lepi, 
S O B , poletni pa tudi ne-
pMii deževni in snežni 
z'M dnevi. Vrstile so se la-
goBin tudi težke ter napor-
nme, a vse so bile lepe in 
naftbne. 

• l a ga je mogočna, raj da 
gcMh vrhov, k i so se vr-
stBred njim ob Mangrtu 
tj»oti Jalovcu. Pogumno 
j o ! mahnil s Srednje na 
Zal) Ponco in kmalu pri
šel! Rdečo škrbino ter se 
pol i iz nje ha ozki greben 
Stm kjer so' zijali na obeh 

stm? P r e P a d i (O s e Jc mo-
ralbro oprijemati za raz-
t r l jekleno vrv, k i je bi-
laBpeljana nekoliko pod 
grlom. Hitel je naprej 
prl/evnici. Hodil je počasi 
inl"azgledovaI, saj je ura 
ka l šele poldan. Čudovito 
jelvl jal , ko se mu je od-
pi i la vse strani nov gor-
sklet, saj je hodil prvič 
tOV je stopil na vrh Vev-
ni# opazil, da se na Ko-
Tom zbirajo temni oblaki 
i n l l u je nekajkrat zamol-
klftrmelo. Pospešil je ko-
raln pohitel proti Koto-
ve«edlu. Nevihta se je hi-
trolžala, nastal je močan 
vellPrišel je na Kotovo se-
dlol v neposredni bližini 
je ihotno zagrmelo in vlila 
seluda ploha. Zatekel se 
je I previsno steno. Zagle-
dafcečjo kamnito duplino 
i n B p l vanjo. Nevihta je 
k i l [ Ponehala. Posijalo je 
zoM°iice in prijetno ogre-. 
vaBilajeno ozračje. Gore, 
k i«Je neurje pomilo, pa 

so še lepše zablestele v son
cu. ' ;•_ - • i | 

Obširna, lahkotno padajoča, 
planota, nagrmadena s skal- : 

natimi bloki se je raztezal^, 
pred Petrom. Na desni so se 
poganjali, v nebo veličastni 
skladi Jalovca.; Hodi l -je po
časi, nikamor se mu ni mu
dilo, ni hotel prehitro za
pustiti čudovitega gorskega 
sveta, dasi se je sonce že na
gibalo. Prišel je do strmo pa
dajočega pobočja in zagledal 
je znana melišča,. k i se ste
kajo s snegovi pod Jalovcem. 

Zaslišal je pod seboj gla
sove in ko se je ozrl proti 
dolini je zagledal čuden spre
vod. Dva planinca sta me
njaje nosila na ramah pone
srečenca, za njima pa sta 
stopali dve ženski. Prijela ga 
je radovednost, kdo se je po
nesrečil in spustil se je v di
ru navzdol. Povedali so mu, 
da ima ponesrečenec zlomlje
no nogo pod kolenom. Peter 
je zvedel tudi potek nesreče. 
Poškodovanec je šel v družbi 
dveh planink skozi ozebnik 
na Jalovec. Hodil i so prvič 
in zgrešili pot. Z vrha ozeb-
nika so takoj odšli po steni 
na vrh. Nazaj si niso upali. 
K sreči sta priplezala po se
verni steni na vrh dva alpi
nista, k i sta prestrašene pla
nince spravila z Jalovca. Pod 
Jalovčevim ozebnikom na str
mem prodišču je dregnil po
nesrečenec večjo skalo, k i se 
je premaknila in pomišljala 
ali bi se spustila v dolino 
ali ne. Brezskrbno je šel na
prej, skala pa za njim in mu 
zlomila nogo. 

Tako je Petra ob zaključku 
svojevrstne in nepozabne tu
re doletela še dolžnost, ki se 
jj je z veseljem odzval, da je 
pomagal nositi ponesrečnega 
planinca v kočo v Tamarju. 

Anton Blažej 

. "Kdaj se spet ddbivaPl-ji še donijo Henrikove 
poslovilne besede v ušesih, ko pride na zgornji 
kokrški most, koder čezenj vodi jezerska cesta. Spet 
naleti na stražo. 

Ker spet govori namenoma nenavadno., tekočo 
berlinščino, mislijo Nemci, da je pač njihova in 
so vkljudni do nje. 

Božena se posmiha, če se spomni, kako je še v 
mnogo bolj kočljivih zadevah ukanila uniformirane 
mogotce. " '• 

Enemu vojaku prihaja celo na misel, da b i se 
gospodični ponudil za oboroženo spremstvo. Hladno 
mu zagomezdi po hrbtu: Tam onstran Kokre je 
zlasti ponoči zelo kritično. 

Pred domačimi vrati pa — kot bi zrastla iz tal 
— stoji pred njo temna postava. 

Ustraši se za hip. 
Takoj si je svesta, da trepeta za Henrika. 
»Božena!« 

Valentin Polanšek 
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Po šepetu prepozna brata. B i l je preoblečen v 
butasto babnico. 

Plamen in takoj na vrh led začuti v prsih. 
»So straže kje blizu?« 
»Pri mostu j ih je več . . . « 
Težko govori. 
Neslišno vstopita in se previdno podata do njene 

sobe. 
»Ali bi očeta in mater zbudila?« 
Okno skrbno zastre in vidi svoj strah v lastni-

zrcalni-slikL r ~ ; • ... 
»Ne!« ' '• ." ' ." ' 
Brat se znebi svojih bab j ih cap, odpne pas'z 

ročnimi granatami, brzostrelko pa položi ria djvah,. 
s cevjo proti steni. - • - |~' '.. ~.' 

Mučen p remor . . . „.. . '. . • ' • 
Brat in sestra se gledata. " •" ; • 
Težka vprašanja med štirimi očmi, k i so Si' po

d o b n a — p o d o b n a tudi",'' k e r ' izražajo skupno slo
vensko bolečino teh dni. 

»Kako se imaš? —.Počakaj , najprej ti prinesem 
kaj iz kuhinje.« 

In že hi t i skozi duri. Rad b i j i ugovarjal. Pa 
ga spomni prazni želodec, da ima sestra prav. 

Spretno mu postreže. In še sama malce prigrizne. 
Brat se je omehčal ob jedi in sestrinih očeh. Njen 

glas je lep in vsega oboževanja vreden. 
Zato reče skoraj tako ob strani: »Zakaj ne ubo

gaš, Božiča . . . ?« 
Njegov glas zamre. Ona predobro ve, da išče 

primerne izraze za trda dejstva, da išče lepše be
sede za vse tisto, kar je tako čudno na svetu. Pred
stavlja si, kakšne žrtve doprinašajo brat in njegovi 
soborci. Zasmili se j i . Za drobec misli jo zapekli 
osramočenost. Osveži si ustne, k i imajo še opojen 
okus po Henriku. Sede bliže k bratu. 

»Vosovci nimajo kaj prida vesti o t e b i . . . in 
za . . . . « ' '• 

Sestra vidi, da govori brat z velikim naporom 
samopremagovan j a. 

»Kako? . . . In obveščevalci Kune na primer?« 
»Vem.« • "•: ' 
»Povej mi vse!« 
»Sama dobro veš, da je Bims vmes. Malo bo 

tudi ljubosumnosti z a r a d i . . . « " -
Spet se zatakne. 
Sestra dobro ve, da jo je Bims že od nekdaj 

oboževal. Da bi pa zaradi Henr ika . . . Ne, to ne 
more biti res. Vrhu tega Bimsu nikdar ni delala 
niti najmanjših upov. 

»Uradno se reče: Moja sestra se sprehaja lepo 
mirno skozi nacistični Krainburg z Nemcem.« 

Spet se obvlada. Nalog ima, da pove vso zadevo 
s poudarkom svojega komisarja. 

»To Bims prav tako ve — kakor vsi obveščevalci 
— da Henrik ni Nemec!« 

Za spoznanje se zaiskri v bratovih očeh, ko iz
govori sestra ime svojega ljubljenca. 

»Ko pa nosi nemško uniformo, nemško orožje, 
prebiva v nemški vojašnici — in hodi nas hajkat? 
— Kaj je potem to? — Mar ni naš sovražnik?« 

Brat začuti, da ne zna tako povedati kot b i 
moral. Težko mu postaja pri srcu. Nikdar še ni 
tako svoji oboževani sestri kaj trdo rekel. 

»Tudi dobro veš, kdo je Henrik . . . in celo Slo
venca ima za očeta. B i l je rudar v Šleziji in je že 
umrl.« 

- »Ko bi bi l zadosti z\ es t sin-svojega roditelja, b i 
moral sam vedeti, na kateri strani se je treba 
našemu človeku v tej prekleti vojni biti!« 

»Zakaj ne daste naloga prek kakšnega drugega 
človeka zanj,. da bi delal tako ali tako za nas . . . 
ali pa da ga mobilizirate? Jaz tega ne morem sto
riti! Jaz sem ženska. Jaz sem . . . 

Zdaj obtiči ona. Oči ima solzne. 
»Ti si zaljubljena . . .« 
»In to vendar ni kaj nečloveškega ali sovražnega 

v tem krutem času?« 
»In dobro je to, da Henrik, kljub temu, da je 

tudi zaljubljen vate, le ve . ..« 
»Kaj ve?« 
Sestra obtiči v novem strahu, živčno gladi po 

krilu, kjer jo negotovost zanese v nekako stanje 
med nebom in zemljo. 

» . . . da je treba ob vsej ljubezni storiti tudi to, 
kar terja od naprednega študenta neizprosen čas.« 

»Da brez moje vednosti dela z vami?« 
»Konspiracija . . . !« 
Sproščenost j i zapelje skozi napeto telo. 
»Zato je najbolje, da prideš ti prej k nam . . . 

On te ne more in tudi ne bo spravljal v hosto . . .« 
Sestra sede ob bratu. 
Potem kar na vsem lepem nanese beseda o parti

zanskem življenju. Iz bratovega pripovedovanja Bo
žena izve, da je veliko njenih bivših kolegic z uni
verze v partizanih. Koliko pa kolegov! Brat bi še 
rad omenil današnjo" doverzantsko polomijo pred 
Staro pošto, pa ^e spomni; da s tem nima sestrina 
javka fiob^he zveze. '_' -

. Zato se pomembno nasmehne in omeni jasminov 
grm tam .blizu tržaškega mostu. ". 

. »Kakšen jasminov grm?«.se začudi sestra. -
. ;"»NO takr'at,'ko!so učiteljiščhiki in folksšturmovci 
šli na strelne vaje.dol^a Savo ».-,« - . . - . -
. . . »Ti veš kaj-o-tem ?« ^ .' 

»Malo . . . Saj sem vaju videl.« " 
'•"' Oči še sestri razširijo. Do zadnjega he've, s čim 
bo prišel brat na dan. . ' ' ' ' ' ~• ~~ 

»Sam sem ;ga"bpažbval. skozi daljnogled, če tnemu 
ostrostrelcu sem jaz v zadnjem trenutku obranil, da 
še Henrika ni p res t raš i l . , . . ' « . 

Sestra je trda kot mrtvec. . 
»Videl sem kako sta srečna. Pa shio samo mladce 

prestrašili . Namenoma nismo zadeli. Bojan ostro
strelec je še dolgo godrnjal.« .', :, ^ r . 

Zunaj v poletni noči pa ves čas-v daljših presled
kih poka .. . . i' "'• ' 

»Zamenjal bi še perilo . . . « reče po daljšem pre
moru brat. Kako" se mu zahoče domačei postejje, k i 
stoji V sosednji sobi zraven. Nedotaknjena, . 

Kol iko časa že! ' J "• 
Po polnoči brat vstane. * . ' _ 
»Čas je!« " i.Z *s 

Do veznih "vrat ga pospremi sestra. V babjih 
capah zgine brat v noč. 

Samo pozdrave še naroči za vse domače — i n 
odda neko pošto za javko pr i črni poštni uradnici. 

Ostali del noči kolikor je še preostane, Božena ne 
more spati. Zamotava se v nove vozle in razrešiti j ih 
ne zna. Bolna vstane. 

SOnderfirer Henrik se poročniku v kasarni — in 
celo njegovemu šefu na vojaškem stanu zdi vedno 
bolj smel. Ukori ga ne ustrahujejo. Tudi prijateljski 
šefovi opomini ne. 

Gestapovski psi ga začenjajo zasledovati. . . 
In prihajajo poročila: 
Češko govori! 
S civilisti ima zveze! . . 
Zunaj mesta se nahaja, kjer je posameznim 

pripadnikom nemške vojske prepovedano! 
Ob letalskih alarmih se podaja neznano kam! 
In tako naprej! 
Henrikov šef ga brani, kolikor se da. 
Zagovarja njegovo študentsko sanjarsko pesniško 

naturo. 
Dviga njegovo znanje glede jezikovnih sposobno

sti v nebo. 

Božena ne more priti do nobene odločitve. Kadar 
je sama, kuje načrte, kako bi ukrenila. K o pa je z 
ljubljencem skupaj, so vsi drugi problemi splahneli 
— in se predaja sladki ljubezni — in živi kot v brez
skrbnem mladostnem snu. 
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Novice iz jeseniške občine 

V ponedeljek so se tudi v 
naši občini končali letošnji 
zbori volivcev, na katerih so 
občani razpravljali o predlo
gu smernic razvoja gospodar
stva občine, o predlogu pro
računa občine in pa o progra
mu komunalnih del v letoš
njem letu. Od skupno trinaj
stih sklicanih zborov voliv
cev je zaradi slabe udeležbe 
odpadel edino zbor volivcev 
v Ratečah, čeprav tudi v dru
gih krajih večinoma ni bilo 
posebno velike udeležbe. 

Prav gotovo v udeležbi ni
smo dosegli bistvenega na
predka, lahko pa ugotovimo, 
da so bile razprave bolj orga
nizirane in zato tudi bolj 
konstruktivne. Občani niso 
imeli pripomb na predlog 
smernic razvoja gospodarstva 
niti ne na predlog proračuna 

občine za letošnje leto. Veči
noma so govorili o programu 
komunalnih del za letošnje 
leto in v tem smislu o pro
blemih na posameznih po
dročjih. Kot kaže občane še 
vedno najbolj žulijo neureje
ne ceste, kanalizacija in vo
dovod. Zbora volivcev v Ra
tečah ne bodo ponovili. 

• O « 

O teh dokumentih o kate
r ih so razpravljali tudi obča
n i na zborih volivcev so 
razpravljali tudi izvršilni or
gani . političnih organizacij 
občine. Komisija za ekonom
ske odnose . pri občinskem 
komiteju Z K je pripravila za
ključke, s katerimi želijo da
ti tudi politično oceno pred
vsem smernic razvoja. V stali-

K a k o s e pripravljamo 
na čas v o j n e ? 

Dopomilni pouk za obram
bo in zaščito nerazporejenega 
prebivalstva za spomladan
sko obdobje je končan. Ob
segal je predavanje, ki naj 
bi prebivalstvo seznanilo m 
zbližalo z idejami in pripra
vami za splošni ljudski od
por, kot dopolnilo Vsemu pa 
je bil predvajan še barvni 
film Vas v narodni obrambi. 
Predavanje in film sta bila 
namenjena nerazporejenim 
prebivalcem; torej tistim, ki 
niso nikjer vključeni v pri
pravah za obrambo, k i pa bi 
v slučaju potrebe skupaj z 
JLA, teritorialnimi enotami, 
CZ in drugimi oblikami de
javnosti, predstavljali, jedro 
našega obrambnega sistema. 
Ta enotnost, ta celokupna in 
vsestranska dejavnost pravza
prav predstavlja in realizira 
bistvo ideje o splošnem ljud
skem odporu, kot edine spre
jemljive oblike borbe majh
nega naroda s težnjo po ne
odvisnosti, proti močnejšim 
vsiljivcem. 

Ko o tem razmišljamo in 
ob koncu predavanja gledamo 
število obiskovalcev, se lahko 
zamislimo in si postavimo 
vprašanje: »Kako mislimo 
na obrambo naše neodvisno
sti, kje so ideje nc.šsga vse-
Ijudskega odpora, kje je vsaj 
zanimanje tudi nerazporeje
nih za ideje naše obrambe? 
Kaj delajo tudi mnogi od ti
stih, ki jim je naša družba 
zaupala vodstvo priprav in ob 
resni situaciji tudi vodstvo 
splošnega ljudskega odpora? 
Kaj so storili odbori za SLO 
vsaj pri vzgoji prebivalstva?« 

Rezultati o dopolnilnem po
uku nam dajo odgovor. Pre
davanje s filmom je bilo pre 
bivalcem posredovano ošem-' 

'V. najstkrat na različnih krajih 
V občini. Vsaka družina je 
dobila pismeno vabilo z ob
razložitvijo, kdo je dolžan 
priti k pouku. Od 3920 po
slanih vabil se je pouka ude

ležilo 817 občanov ali 13,8%, 
pri tem pa moramo upošte
vati tudi dejstvo, da je bilo 
prisotnih več razporejenih, 
kot nerazporejenih in' da ve
čina tistih, ki niso vključeni 
nikjer, spet ni vložila niti 
osnovnega truda za pripravo 
na obrambo. 

Udeležba je bila takale: 
— Rateče 43 %, — Podkoren 

23 %, — Kranjska gora 17%, 
— Martuljk 12 %, — Mojstra
na 20 %, — Dovje 22 %, — 
Hrušica 26%, — Plavž (2 X ) 
8%, — Sava (2 X ) 4%, T -
Podmežaklja (2 X ) 11 %, — 
Javomik 7%, — BI. Dobrava 
21%, — Žirovnica (2 x) 12% 
— Planina 82 % 

Res je, da udeležba v Pla
nini pod Golico pa delno tudi 
v Ratečah lahko smatramo 
kot solidno, celo odlično, 
resno pa se moramo zamisliti 
nad rezultati na Plavžu, Savi, 
Javorniku in pravzaprav tudi 
nad ostalimi. Ali res na ne
katerih delih naše občine 
prebivajo drugačni ljudje, ki 
lahko del svojega časa posve
tijo tudi pripravam na ob
rambo, medtem, ko drugje 
večina ozko skrbi za svoj 
čim bolj udoben standard. 

Zakaj vedno stremimo Iz za 
pravicami, ki nam jih druž
ba nudi in ki se nam zdijo 
koristne; zakaj pa vsaj včasih 
ne pomislimo, da so pred na
mi državljani SFRJ tudi do
ločene dolžnosti, ki jih mora
mo izpolnjevati, da obdržimo 
to kar imamo in da še nada
lje razvijamo naš samouprav
ni socializem. Zakaj se za 
obrambno pripravljenost mo
ramo posluževati celo kazen
skih določb zakona, saj bi bil 
za zavednega državljana celo 
zakon nepotreben, ker bi le-ta 
moral biti napisan že v za
vesti nas vseh? 

Pomislimo tudi na to, da 
bo besedo mir nekoč laiiko 
zamenjala beseda vojna in da 
bomo takrat prizadeti vsi. 

ščih poudarjajo nekatere po
membne zahteve dokumenta 
in pa dosledno in smotrno 
izpolnjevanje zahtev. Ven
dar ker se na skupni seji ni
so mogli o vseh vprašanjih 
dokončno sporazumeti, bodo 
predsedniki pohtičnih organi
zacij v prihodnjih dneh pri
pravili dokončno besedilo 
stališč in jih kot take pred
ložili skupščini občine. , 

Po dveh mesecih so b i l i do
hodki proračuna občine 
2338247 din, kar je 9,5 od
stotka od predvidenih celolet
nih sredstev. Vsekakor smo 
pod predvidevanji, kar je 
normalno za začetek leta, saj 
je bila na primer lanskoletna 
dvemesečna realizacija do
hodkov proračuna celo za 
malenkost manjša'. 

Kot vedno se sredstva za 
potrebe šolstva zbirajo pose
bej, izbrani pa so kar najbolj 
zanesljivi v i r i dohodkov. Prav 
zato so dohodki za potrebe 
Temeljne izobraževalne skup
nosti po dveh mesecih 
1.969.688 dinarjev, kar je 
13,12% od predvidenih celo
letnih dohodkov. 

© © © 
Delavska univerza na Jese

nicah je minuli teden začela 
s 60-urnimostrojepisnim teča
jem, k i se ga udeležuje 18 te
čajnic. Začel se- je. tudi na
daljevalni prav tako 60-urni 
tečaj nemščine, k i ga obisku
je 15 tečajnikov. Poleg tega 
pa Delavska univerza v teh 
dneh organizira kar pet teča
jev i n sicer dva v Kranjski 
gori i n t r i na Jesenicah iz 
higienskega minimuma za vse 
zaposlene, k i imajo opravka 
z živili. Za apri l in maj, v.ta
ko imenovani mrtvi sezoni 
Delavska univerza pripravlja 
tečaj iz italijanščine i n nem
ščine za delavce gostinskih 
obratov v Gozd Martuljku. 

Pr i hortikulturnem društvu 
na Jesenicah so v zadnjem 
času uvedli še eno novost. 
Vsak petek popoldne so v 
klubskih prostorih nasproti 
Gimnazije uvedli govorilne 
ure, v katerih strokovnjaki, 
večinoma je to predsednik 
inž. Janez Pšenica, članom in 
drugim ljubiteljem cvetja da
jejo nasvete pr i gojenju cvet
ja in zelenja. Posamezniki 
imajo prav gotovo v spomla
danskem času probleme, na 
katere sami ne znajo odgovo
riti pa je zato taka oblika de
javnosti zelo koristna. 

Govorilne ure ob petkih od 
15. do 18. ure, bodo imeli pri
bližno dva meseca, to je 
predvsem v času, ko je treba 
cvetju in zelenju posvetiti 
določeno skrb. 

Poleg tega hortikulturno 
društvo vsako sredo redno 
organizira predavanja, k i so 
vsa po vrsti lepo obiskana. 

V sredo, 22. marca, je bila na kulturni skupnosti Radovljice 
2. seja strokovnega odbora za muzejsko-galerijsko dejavnost 
na kateri so razpravljali o poteku dela na preureditvi Kovaš
kega muzeja v Kropi . Dela potekajo pod strokcornim vod
stvom ing. Petra Fistra iz Zavoda za spomeniško varstvo iz 
Kranja in Miloša Magoliča, vodjo tehničnega muzeja z Jesenic. 
Muzej v Krop i bo sodobno preurejen in po predvidevanjih 
spet odprt za ogled od aprila meseca dalje. 

N a 10. seji izvršnega odbora kulturne skupnosti Radovljica 
so potrdili zaključni račun in poslovno poročilo za preteklo 
leto. Obravnavali in potrdili so družbeni dogovor o kuturni 
akciji, k i ga je podpisal občinski svet zveze sindikatov s kul
turno skupnostjo. Z dogovorom je določeno, da bodo v letoš
njem letu organizirali 19 gledaliških gostovanj za katera bodo 
tretjino sredstev prispevale delovne organizacije. • • • 

Prejšnjo soboto, 18. marca, je krajevna skupnost Ribno 
začela po dolgem pričakovanju občanov z asfaltiranjem cesto 
Bled—Koritno v dolžini 2400 m. Občani sami so že pred letom 
opravili prostovoljno vsa zemeljska dela v vrednosti okoli 
15 milijonov starih din in zbrali prispevek v znesku okoli pet 
milijonov starih din. Več kot polovico denarja za asfaltiranje 
je dala občinska skupščina, mehanizacijo pa je odstopilo 
Gozdno gospodarstvo Bled. • • • 

Na pobudo mladinske organizacije tovarne športnega orod
ja E L A N iz Begunj so .predstavniki kolektiva i n nekateri sluša
telji nedavno končane politične šole, prejšnjo soboto organi
zirali poučni izlet med zamejske rojake na Koroško. Obiskati 
so Železno Kaplo, kjer so se pogovarjali s predstavniki SPD 
Zarja o bodočem kulturnem in špor tnem sodelovanju. N a 
svoji poti so si ogledali knežji prestol na Gosposvetskem 
polju in cerkev Gospe svete, nato pa so bih gostje na sloven
ski kmetijski šoli v Podravljah in pr i gostilničarju Mihaelu 
Antoniču v Reki in pr i Tišlerju v Šent Janžu v Rožu. 

'"«'.' @ © © 
V sredo, 22. marca, je bila v Radovljici 14. seja sveta go

renjskih občin. Osrednje vprašanje, k i so ga obravnavali je 
bilo izgradnja gorenjske avtoceste h i predor pod Karavan
kami. 0 moderni cestni povezavi med mejnimi prehodi, k i 
spadajo med najbolj frekventne v državi in osrednjo Slove
nijo k morju ter v notranjost države, že več let terjajo rešitev 
vse občine in poslanci v skupščini. Zavedajo se namreč posle
dic, k i b i spričo vse večjega razvoja turizma, lahko povzročile 
nepopravljivo škodo. Obravnavali so tudi oblike in regularive 
obrti in davčne politike, ter potek izdelave izhodišča dolgo
ročnega razvoja programa za Gorenjsko. 

. © @ # 
Na dnevnem redu 38. seje obeh zborov občinske skupščine 

Radovljica preteklo sredo, je bila potrditev predloga smernic 
gospodarskega in družbenega razvoja, program komunalnih 
del ter sprejem odloka o proračunu za 1972. leto. Sprejeta 
sta bila tudi odloka o upravnih taksah in tehničnih norma
tivih za vzdrževanje stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih 
prostorov v družbeni lastnini. 

© © © 
O pravkar končanih zborih volitvcev in volilnih konferen

cah v krajevnih organizacijah SZDL je pretekli četrtek raz
pravljal izvršni odbor občinske konference SZDL. Člani 
odbora so pozitivno ocenili potek razprav na teh zborih i n 
konferencah ter ugotovili viden napredek v neposrednem 
vključevanju občanov v vsa vprašanja razvoja občine in kra
jevnih skupnosti. Podrobno o tem bodo razpravi j ali na pri
hodnji seji občinske konference SZDL. Dogovorih so se tudi 
o organizacijskih pripravah za javno razpravo o spremembah 
statuta SZDL Slovenije in o programih dela republiške kon
ference SZDL. Sprejeli so sklep o ustanovitvi koordinacij
skega odbora za boj proti alkoholizmu, o ustanovitvi kluba 
za varstvo okolja ter o neposrednih akcijah za evidentiranje 
možnih kandidatov za prihodnje skupščinske volitve. 

© © © 
Občinski svet zveze sindikatov Radovljica je svojo zadnjo 

sejo sklical skupaj s političnim aktivom tovarne verig iz Lesc. 
Seja je bila v tovarniški sejni dvorani na katero so bili vab
ljeni tudi poslanci republiškega in gospodarskega zbora, 
sekretar občinskega komiteja Z K in predsednik občinskega 
komiteja Z M . Obravnavah so teze za drugo konferenco Zveze 
sindikatov Jugoslavije in izrazih več kritičnih pripomb zlasti 
glede sedanjega družbeno-političnega in gospodarskega giba
nja, nestabilnosti cen, obdavčitvi osebnih dohodkov v kovin
ski predelovalni in tekstilni industriji, nočnega dela žensk i n 
mladine, štipendiranju idr. 

• • • M * • 

Na velikem mladinskem kvizu v festivalni dvorani na 
Bledu, k i ga je organiziral tovarniški komite Z M tovarne verig 
iz Lesc pretekli petek, je pokazala največ znanja in prejela 
prvo nagrado — letovanje v Crikvenici, ekipa gostiteljica iz 
Verige, druga je bila ekipa Plamena iz Krope in tretja ekipa 
BPT iz Tržiča. 
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Novice iz radov-
l j i ške občine 
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Z a r a d i v e s t n e g a d e l a 
i n t o p l e g a o d n o s a 

d o s o d e l a v c e v g a c e n i j o 
Prav v tem mesecu je preteklo 24 let, ko se je po odslužen ju 
vojaškega roka zaposlili v Železarni. Navezal se je na Železar
no in Jesenice ter si ustvaril družino in ostal v kolektivu, 
čeprav je najprej mislil, da le za nekaj časa. Težko bi prepo
znali, da je Varaždinec, ker je v četrt stoletja postal pravi 
Jeseničan in ena od trdnih korenin naše železarne. Skromen 
in miren, toda vesten, zavzet in strokvno zelo dober delavec, 
ki ga zaradi vestnega in dobrega dela in zaradi toplega odnosa 
do sodelavcev cenijo tako na obratovouslvu, kot sodelavci v 
obratu. Beseda je o delovodju na električnih pečeh, sodelavcu 
MATU PANICU. Ujel sem ga ravno, ko so zaključili šarž in 
ga prosil za razgovor. Takole mi je pripovedoval o sebi, o 
delu -v Železarni in njenem razvoju: 

»Doma v Varaždinu smo ži
veli skromno, oče je bil čev-
ljal in ker smo bili velika 
družina, smo morali otroci 
od doma za kruhom. Po od-
služenju vojaškega roka sem 
prišel na Javornik k stricu 
in se zaposlil v Železarni mar
ca 1948. Najprej sem delal 
pri žarilni peči, od 1959 do 
1961 pa sem prakticiral ozi
roma delal na različnih delov
nih mestih v elektro jeklar-
ni in tega leta postal tudi 
delovodja. Med zaposlitvijo 
sjm naredil tudi mojstrsko 
šolo. čeprav sem najprej mi
slil , da bom v Železarni ostal 
le nekaj časa in si nabral ne
kaj delovnih izkušenj za na
prej, sem bil z delom zado
voljen, hitro sem se vključil 
v okolje in ostal. Spoznal 
sem tudi sedanjo ženo in si 
ustvaril dom in družino ter 
se tako povsem ukoreninil v 
Železarno in na Jesenice. Za. 
četek pa je bil težak, vendar 
sem vztrajal m ni mi žal. Če 
bi se še enkrat moral odlo
čiti za svojo delovno pot, b i 
se brez pomišljanja še en
krat odločil za elektro je-
klarno. Delo je sicer težko in 
naporno, vendar pa zelo za
nimivo in najbrž nas ravno 
to privlači pri tem delu. Od 
šarža do šarža si ves napet 
in v pričakovanju kako bo 
uspelo. Verjetno je ravno to 
tisto najlepše v našem obra
tu, kar nas priveze na to de
lo. Seveda pa moraš to ob
čutiti in šele potem si res
nično zasidran v obratu. 
Mnogi mladi zelo hitro od
hajajo z našega obrata pa tu
di kot sem bral, ko učenci 
opisujejo svoj obisk v Žele
zarni, zelo črno gledajo na 
talilniške obrate. Najbrž rav
no pri mladih premalo po
udarjamo, da ima vsako de
lo in vsak poklic sončne in 
senčne strani, da ima vsak 
poklic, tudi naš svoje pri
vlačnosti. Tudi sam sem imel 
več ponudb, da bi se lahko 
zaposlil drugje za boljši oseb
ni dohodek, toda to ni tako 
enostavno kakor si nekateri 
zamišljajo. K o se enkrat na-
vežeš na kolektiv, na deio in 
na okolje, je to težko zapu
stiti. To so tudi "stvari, k i člo
veku dajejo določeno zado
voljstvo in ne samo denar. 

Vsa ta leta sem bil priso
ten pri ogromnih spremem
bah v Železarni. Vso te spre
membe so bile v korist de
lavca, za zmanjšanje ali po

polno odstranitev težkega fi
zičnega dela in za njegovo 
boijše počutje. Da ne govo
rim o drugih pozitivnih spre
membah v pogledu samo
upravljanja, medsebojnih od
nosov, skrbi za človeka itd. 
Tudi pri nas v obratu se je 
predvsem v livni jami zmanj
šalo težko fizično delo pa tu
di pri samih pečeh. Razen te
ga pa moram upoštevati tudi 
skrajšani delovni čas in pro
ste dneve, saj smo včasih de
lali petek in svetek, razen v 
največjih praznikih. Seveda 
pa si tako kot v vseh obra
tih tudi pri nas želimo še 
nekaterih izboljšav. Da bi še 
zmanjšali fizično delo, bi mo
rali dobiti vlagalni stroj, 
ustrezne bokse za razne vlož-
ne dodatke in še en žerjav 
pri pečeh. Vse to bi poleg do
brega vložka oziroma starega 
železa in konstantnosti elek
trične energije zelo ugodno 
vplivalo na delo in v takih 
pogojih b i res lahko delali 
po planu. Kaj t i ravno vložek 
in električna energija sta naj
večkrat vzrok, da ne dosega
mo planskih obveznosti. K o 
ostali ocenjujejo naše delo, 
največkrat ne upoštevajo teh 
težav, k i nas v obratu zelo 
prizadenejo in nas tudi vr
žejo iz delovnega ritma.« 

Najin pogovor sem zasukal 
na vprašanje fluktuacije in 
vzrokov za to. Takole je me
nil Mato Panič: 

»Verjetno je eden od vzro
kov, da začetniki startajo na 
delovnih mestih z nižjimi ka
tegorijami osebnih dohodkov, 
ker so pač začetniki. Glede 
na težko delo in stalno pri
sotno fluktuacijo bi morali 
osnovno kategorijo popraviti. 
Razen tega pa je nekaj vzro
ka tudi v neurejenosti sam
skih domov in v visokih živ
ljenjskih strošikh. Vsakdo 
pride, da bi več zaslužil pa 
je ob vsem tem razočaran in 
odide na delo drugam, kjer 
je lažje in največkrat za isti 
osebni dohodek. Seveda pa 
pri taki fluktuaciji leži naj
večje breme na starejših de
lavcih. Moram pa povedati, 
da so se osebni dohodki iz
boljšali, menim le, da bi mo
rali dodati talilniškim pomoč
nikom eno kategorijo in kot 
že rečeno delovna mesta, kjei 
je največja fluktuacija, kar 
je statistično dokazano, bo
lje stimulirati. Sicer pa se 
mi zdi, da je ostalo pri nas 
urejeno. Kar pa se odnosa 

mladih do dela v Železarni ti
če pa menim, da mnogi zara

di »mode« iščejo kruh izven 
Železarne. Tako oni, kot na
ši starši in učitelji ter drugi 
usmerjevalci poklicev se pre
malo zavedajo, da je železar
na le osnova za ostalo dejav 
nost v občini. Najbrž takega 
razvoja trgovine, obrti oziro

ma komunalne dejavnosti pa 
tudi turizma in drugega v ob
čini ne bi bilo, če ne bi bilo 
Železarne. Z ukinitvijo Žele
zarne, kar je prakt ično nemo
goče, bi usahnilo tudi ostalo 
življenje v občini. Večkrat se 
tega premalo zavedamo.« 

Predno sklenem današnji 
razgovor s sodelavcem Pani-

čem, moram poudariti, da 
Mato Panič ni le priden, ve
sten in strokovno usposob
ljen delavec v obratu, ampak 
tudi priden in vesten v druž
beno političnih organizacijah 
in samoupravnih organih. Že 
kmalu po zaposlitvi v Žele
zarni je začel delati v sindi
kalni organizaciji, kjer dela 
še danes. Sedaj je predsed
nik sindikalnega odbora ob
rata in član tovarniškega od
bora osnovne organizacije 
sindikata, delal pa je tudi 
v samoupravnih organih to
varne in obrata oziroma de
lovne enote. V prostem času, 
mi je zaupal, s svojim »lič
kom« rad zapelje družino 
kam na izlet, sicer pa se rad 
ukvarja s svojim vrtičkom pa 
tudi pomaga pri gospodinj
skem ^elu, ker je žena tudi 
zaposlena. Rad nabira gobe 
in sploh rad zaide v naravo. 
Seveda pa v večernih urah 
kadar je prost, rad pogleda 
tudi televizijo in prebira ča
sopisje, ki j ih imajo ogrom
no, je dejal. »Kar nimam sam 
naročenih pa j ih prineseta 
hčerki.« Tako meta lurška 
tradicija najbrž ne bo osta
la v družini, kajti s tarejša 
hčerka obiskuje andministra-
tivno šolo, mlajša pa je v 
sedmem razredu osnovne šo
le. Morda pa bo najmlajša, 
tista, k i bo šla po stopinjah 
svojega očeta . . . 

Proslava ob 8. marcu 
V počastitev 8. marca smo 

se učenci 7. razreda spomnili 
naših mater in sami organi
zirali proslavo. Vsd smo na
stopali in vsi smo hoteli, da 
svoje matere razveselimo kar 
najtopleje in da j i m vsaj en
krat napravimo zares pravo 
veselje. Poleg vsega pa smo 
tudi ugotovili, da je za mater 
to, da je otrok nehvaležen 
največji udarec in koliko skri
te in tihe nesreče povzročimo 
materi s takim ravnanjem. 
Vse to se zgodi po nepotreb
nem, velikokrat zaradi naše 
lahkomiselnosti. To smo pre
mišljevali in s podobnimi ču
stvi organizirali proslavo. 

Želeli smo, da se te pro
slave udeležijo predvsem ti
ste matere, k i ne hodijo na 
delo v tovarno ali kam dru
gam in se ukvarjajo le z go
spodinjskimi opravili. Skrbi
jo, da družina sede za mizo 
in je pripravljeno toplo kosi
lo. Poleg tega velikokrat prve 
vstanejo, odpravijo otroke v 
šolo in že se začne njihovo 
dopoldansko delo. Vse to je 
zares pravi napor in je včasih 
mnogo težje od kateregakoli 
dela v pisarni ali kje drugje. 
Kdo se 8. marca spomni teh 
mater, kot delavk v tovarni 
ali kot žen za pisalno mizo? 
Kdo j im bo podaril nagelj za 
dolgoletno in uspešno delo? 
Na vse to smo pomislili in 
vsaj enkrat v letu ugotovili, 
koliko je vredna materina ro
ka. Naša prireditev je bila 
namenjena predvsem tem ma
teram in res so prišle ter 
vneto poslušale naš program. 
Za naš trud smo bil i bogato 
poplačani. V njihovih očeh 

so se pokazale solze presene
čenja in veselja. To so bile 
predvsem matere tastih učen
cev, k i so najbolj poredni, 
najbolj nagajivi in najbolj 
nehvaležni. Spoznali smo, da 
ni matere, k i ne bi svojega 
otroka po svojih močeh vzga
jala in ni matere, k i mu ne 
bi želela najsrečnejših dnd 
prihodnosti. To so opazovali 
in • odkril i tudi t i poredni 
učenci in premišljevali: »Le 
kaj si mislijo in kaj želijo 
naše mame?« 

Hitro je mineval čas in ena 
od učenk je zaključila pro

slavo, obenem pa voščila ma
teram za dan žena. Nato smo 
vsi obdarili svoje matere s 
skromnimi darili, k i smo j i h 
sami prispevali. 

Piti organiziranju te pro
slave pa smo se poleg učenja 
pesmic srečali tudi z resnost
jo samostojnega dela in ugo
tovili, kako pomembno je, 
da se takih poizkusov vsako
dnevne dejavnosti navadimo 
ali vsaj poizkušamo navaditi 
že v osnovni šoli. 

Lotrič Bogdana, 7. c raz. 
Osnovna šola Prežihov ! 
Voranc Jesenice ! 

N e p o z a b n o srečanje 
Na pionirskem sestanku 

pred 8. marcem smo sklenili, 
da bomo obiskali vse žene v 
našem kraju, ki so stare nad 
80 let. 

Krajevno skupnost in orga
nizacijo ZB NOV smo pro
sili za denarno pomoč. Radi 
so nam ustregli. Kupih smo 
nageljne in napravili 15 šop
kov. 

Na praznik se nas je nekaj 
deklet po pouku razdelilo v 
skupine in odšle smo po vasi. 
Z menoj sta bi l i še dve so
šolki. 

Obstale smo pred nizko 
staro hišo. Potrkale smo. 
Upognjena ženica nam je od
prla. Na obrazu je imela glo
boke gube. Začutila sem, da 
j i v življenju ni bilo lahko. 
Povabila nas je, Raj vsto
pimo. V nas je udaril duh 
po kmečki peči. Dale smo j i 
šopek. Z očmi je božala ro-
£e. V oči so j i stopile solze 

ko smo j i čestitale za pra
znik. Kdo ve, kaj je mislila 
v tistem trenutku? Morda se 
je spomnila na pomlad, ko 
je kot otrok nabirala teloh 
za vasjo in ga podarila ma
mi, da bi jo vsaj malo raz
veselila. Poslovile smo se. Na 
ustnicah se je prikazal pri
jazen nasmeh. Zahvalila se 
nam je. Milo se mi je storilo 
pr i srcu, ko sem gledala že
nico, k i je s tresočo in uvelo 
roko držala šopek nageljnov. 

Srečanje s to ženico mi bo 
ostalo v spominu. S prijet
nim občutkom v srcu sem 
šla domov. Čutila sem, da 
smo napravile nekaj lepega. 

Drugo leto bomo žene zopet 
obiskali. V njihovo mirno 
življenje j im bomo zopet pri
nesli nekaj veselja. Pokazali 
j im bomo, da se j ih tudi 
mladi spominjamo. 

Rada Lihteneger. 
osn. šola Mojstrana ? 
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Z le tn ih skupščin K O Z B NOV 

V petek, 17. marca, je bila 
v dvorani delavskega doma 
Albina in Julke Pibernik na 
Javorniku delovna konferen
ca Zveze borcev. Poleg članov 
se je konference udeležil tu
di predsednik občinskega od
bora ZZB N OV Franc Kono-
belj-Slovenko. Tovarniški od
bor osnovne organizacije sin
dikata Železarne pa je zasto
pal Anton Zupan. 

Člani dramskega odseka 
Svobode Javomik so pripra
vi l i recital, pionirska folklor
na skupina pa se je predsta
vila s programom, k i je obse
gal nekaj plesov. Predsednik 
aktivnega krajevnega odbora 
tov. T reven je v svojem po
ročilu najprej opozoril na 
dogodke doma i n v svetu. 
Naloge, k i so bile realizirane 
v preteklem letu je ocenil kot 
zelo pomembne za sedanji in 
nadaljnji razvoj borčevske 
organizacije ter predlagal, 
naj b i tudi v prihodnje po
svetili vso pozornost prena
šanju tradicij NOB na mla
dino. 

Delovni predsednik konfe
rence tov. Tušar je naštel 
prireditve, k i j ih vsebuje le
tošnji koledar prireditev in 
proslav v naši občini, še po
sebej pa je opozoril na bliž
nji pohod pionirjev na Pri
stavo, k i bo letos združen s 
praznovanjem 80-letnice roj
stva tovariša Tita. Zato bo 
treba začeti s pripravami 
pravočasno in tudi odpraviti 
nekatere pomanjkljivosti iz 
lanskoletnega pohoda. Nada
lje je tov. Tušar predlagal 
skupno akcijo borcev iz Ja-
vornika in Žirovnice ob pro
slavi 30-letnice Cankarjevega 
bataljona pr i Valvasorjevem 
domu. 

Omenjena je bila tudi pro
slava v počastitev 30-letnice 
smrti Franceta Mencingerja 
in Edija Giorgionija in pa 
skupine skojevcev z Javorni-
ka med katerimi je b i l tudi 
pisatelj in slikar Viktor Gre-
gorač. Predlagano je bilo naj 
b i družbeno-politične organi
zacije in še posebej Zveza 
borcev pripomogle k temu, 
da bi bilo zbrano gradivo, k i 
ga pripravlja kulturno umet
niški klub Tone Čufar o Vik
torju Gregoraču na voljo šir
šemu krogu občanov, zlasti 
pa vsem tistim, k i so Viktor
ja Gregorača poznali kot mla
dega talentiranega in priza
devnega ter naprednega pisa
telja in slikarja. 

Tov. Konobelj je v svoji 
razpravi pozitivno ocenil op
ravljeno delo krajevnega od 
bora Z B NOV na Javorniku 
in opozoril tudi na nekatere 
druge akcije, k i so pomemb
ne zlasti še ko praznujemo 
30-letnico pionirske organiza
cije, ter obletnico smrti se
kretarja SKOJ-a Milovanovi-
ča. Letos mineva tudi 35 let 
odkar je bila na čebinovem 
ustanovljena K P S , na usta 
novnem kongresu pa je bi l 
prisoten tudi Vencelj Perko 
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z Javornika, k i b i lahko po
vedal kaj več o tem zgodo
vinskem dogodku. Tovariš 
Konobelj je zatem opozoril, 
da je še vse premalo članov 
Z B N O V vključenih v Z K in 
bo zato treba tudi vključeva
nju borcev v Z K posvetiti 
večjo pozornost, vzporedno 
pa reševati nekatere proble-

V petek, 10. t. m. se je 
zbralo dokajšnje število čla
nov ZB na svoji letni skup
ščini. Odbor je poročal o 
svojem delu, člani pa so to 
delo ocenjevali, ga dopolnje
van in predvideli tudi nalo
ge v tekočem letu. Konferen
ci je prisostvovalo tudi pre
cej predstavnikov drugih or
ganizacij med drugim pred
sednik K S , ravnatelj osnovne 
šole, zastopnik JLA in član 
občinskega odbora ZZB NOV 
Viktor Brun. 

Iz skrbno pripravljenega 
poročila, kakor iz razprav se 
je pokazalo, da je organiza
cija v Žirovnici zelo aktivna. 
Kljub starosti večina njenih 
članov aktivno deluje na 
različnih področjih. 

V letošnji krajevni praznik 
Žirovnice sovpada 30-letnica 
ustanovitve Cankarjevega ba
taljona. Proslava tega jubi
leja bo v občinskem merilu 
v Završnici, organizacijo pa 
bo prevzel K O ZB N O V Ži
rovnica. Letos poteka tudi 
30 let od požiga mostu i n 
streljanja talcev v Mostah. 
Spomenik talcem v Mostah 
je v zelo slabem stanju. Po
trebna bo hitra in intenzivna 
akcija, da se spominsko obe
ležje primerno uredi. 

Letos bodo zamenjali tudi 
spominske plošče pr i Smo-
kuškem mostu, lovskih ko
čah in na cerkvi v Vrb i , ker 
so podatki na dosedanjih 
pomanjkljivi. 

Spomenik vstaje, k i naj bi 
stal na skali v Mostah, kate
rega osnutek je b i l lani raz
stavljen na Jesenicah in Ži
rovnici, zaenkrat ostaja samo 
želja. N i denarja. 

Lepa udeležba in uspešna 
razprava na letni skupščini 
ZB NOV na Blejski Dobravi 
11. marca je dokaz, da se 
člani zanimajo za delovanje 
organizacije in za vsestranski 
razvoj celotne naše družbe. 
V tej krajevni organizaciji je 
skupaj 131 članov iz Dobrave, 
Lipe in Kočne. Od tega šte
vila je le še 47 članov v red
nem delovnem razmerju, 57' 
je upokojencev, ostale pa so 
gospodinje in nekaj kmetov. 

Poročilo odbora, k i ga je 
podal predsednik Franc Kr-
ničar je zajemalo delo odbo
ra v preteklem letu in vse 

ine, ki neposredno zadevajo 
življenjske pogoje borcev in 
aktivistov iz NOB. 

Udeleženci konference so z 
navdušenjem pozdravili pred
log naj bi tovariša Tita že 
drugič imenovali za narodne
ga heroja, s tem pa bi mu 
dali priznanje za njegovo 
uspešno in prizadevno delo 
za mir v svetu in za nadalj
nji razvoj socialistične druž
bene ureditve pri nas. 

N a skupščini je bilo precej 
govora tudi o dolžnostih čla
nov v organizaciji splošnega 
ljudskega odpora. 

Organizacija ZB NOV in 
vodstvo osnovne šole tesno 
sodelujeta. Kurirčkova pošta 
bo letos obiskala več spomin
skih obeležij. V šoli imajo 
organizirano tudi dopisništvo 
iz NOB. Zato naj bodo borci 
in aktivisti otrokom na vo
ljo, kadar j ih bodo prosili 
za spomine. To je tudi pri
spevek k zbiranju kronike. 

Več let nazaj zapored je 
izražena zahteva po pisanju 
kronike iz let 1941—1945 za 
ta kraj. Ustanovljena je bila 
posebna komisija, bilo je še 
nekaj sestankov o tem vpra
šanju, vendar se stvari ne 
premaknejo. Manjka ljudi, ki 
b i imeli več veselja do pisa
nja. Poskusili bodo, če bo to 
lahko nadomestil magneto
fon. 

Sprejeli so tudi predlog, da 
vsak član poleg članarine 
6,00 din letno prispeva še 
4,00 din za tekoče potrebe 
organizacije. 

Vs i navzoči se z navduše
njem pridružujejo predlogu, 
da se tovariša Tita ponovno 
proglasi za narodnega heroja. 

Ves večer je potekal delov
no, prizadeto in z vso resno
stjo. Obravnavali so tudi te
žave, k i se z njimi srečujejo. 
Če srečaš na takšnem zboru 
78 let staro članico spoznaš, 
da tem ljudem le ni vseeno, 
kam se premikajo tirnice na
šega življenja. Vs i t i ljudje 
najbolj vedo, kako drago 
smo plačah svobodo. 

S. Zupan 

važnejše družbene, politične 
in ekonomske dogodke v zad
njem obdobju. Kritično so 
ocenili tudi svoje napake. 

Odbor se je trudil, da bi 
šel v korak s temi dogodki. 
Na šestih sejah in sestankih 
med posameznimi člani od
bora so razpravljali o vseh 
važnih problemih, k i zade
vajo borce, ter o udeležbi na 
raznih srečanjih in prosla
vah. 

V preteklem letu je preje
malo stalno priznavalnino iz 
sklada za borce NOV pri ob
činski skupščini šest članov, 

enkratno priznavalnino pa je 
prejelo na priporočilo odbora 
sedem članov. Eden od skle
pov skupščine je b i l , da naj 
odbor redno spremlja zdrav
stvene i n gmotne razmere 
svojih članov, ter j im skuša 
nuditi vso pomoč. Sicer je 
odbor tudi v preteklem letu 
pomagal članom z raznimi 
posredovanji in priporočili, 
vendar bo treba to skrb še 
povečati. Za dolgoročna po
sojila iz sklada za stanovanj
sko gradnjo je bilo priporo
čenih več članov, posojila pa 
so dobili štirje člani, raču
najo, da bodo ostali prišli na 
vrsto v tem letu. Dohodkov, 
razen članarine krajevna or
ganizacija ni imela, pač pa 
j i je trgovsko podjetje ROŽ-
CA nakazalo 150 dinarjev, od 

občinskega odbora ZZB NOV 
pa so prejeli 266 dinarjev. 

Razprava na poročilo je 
bila živahna in vsestranska. 
Zastopnik občinskega odbora 
ZZB NOV Viktor Brun se je 
pohvalno izrazil o dobro in 
vsestransko pripravljenem 
poročilu predsednika, kakor 
tudi o uspešni razpravi na 
poročilo. Z navdušenjem so 
borci in aktivisti pozdravili 
predlog Franca Grilca, da se 
tovariša Tita, predsednika 
Zveze komunistov Jugosla
vije, drugič imenuje za ea-
rodnega heroja. 

Po končani skupščini so se 
udeleženci še dolgo zadržali 
na tovariškem srečanju in 
obujali spomine na revolucio
narno preteklost. 

s. š. 

M I R K O D I M C 

ŽIROVNICA 

V 51. letu življenja je 
po hudi in dolgotrajni 
bolezni preminil Mirko 
Dime. Z njegovo smrtjo 
so na Tehničnem biroju 
Jesenice izgubili prizadev
nega sodelavca. V Tehnič
nem biroju je bil zaposlen 
od julija 1945, vseskozi 
kot arhivar. Bil je član 
Zveze komunistov, pred
sednik sindikalnega odbo
ra, pozneje tudi delavske
ga sveta in upravnega od
bora v podjetju, skratka 
vseskozi aktiven in požrt
vovalen. 

Pokojni Mirko Dime je 
bil tudi eden od organiza
torjev strelskega športa 
na Jesenicah, vse do smrti 
pa tudi predsednik strel
ske družine Triglav in teh
nični sekretar občinske 
strelske zveze. 

Njegova življenjska pot 
je bila težka, zlasti med 
drugo svetovno vojno, ko 
je veliko pretrpel v zapo
rih pri Kovaču na Jese
nicah, v Begunjah in kon
centracijskem taborišču 
Dachau. Pred dvema leto
ma smo v Železarju o^a-
vili njegove spomine na 
trpljenje v begunjskih za
porih. Iz njegovega pri
povedovanja povzemamo, 
da je bil že pred drugo 
svetovno vojno skupaj z 
njegovimi vrstniki član 
naprednega društva Kovi
nar, kjer je spoznal Jože
ta Gregorčiča, Ivana Vov-
ka, Slavka Omana, Kore-
nove fante in druge. Po 
prihodu okupatorjev je 
kmalu postal skojevec in 
aktivist. Sestajali so se pri 
Balanču, kamor je priha
jal tudi Tugomir Vidmar 
iz Kranja. Tako kot sku
pina skojevcev na Javor
niku je bila izdana tudi 
skupina mladih iz Pod-
mežaklje, zato so jih are
tirali, odpeljali najprej na 
Jesenice h Kovaču, kjer je 
bilo zaslišanje, v Begu
njah pa so z grozo čakali 
dneva, ko bo izvršena 

smrtna kazen. 21. januarja 
1942 so skupino njegovih 
tovarišev res odpeljali v 
Drago in jih tam ustrelili, 
njemu pa so smrtno kazen 
eno uro pred izvršitvijo 
spremenili s tem, da so 
ga odpeljali v koncentra
cijsko taborišče Dachau. 
Njegovo ime je bilo že 
napisano na lepaku sku
paj z ustreljenimi skoiev-
ci iz Javornika in Jesenic. 

Kljub temu, da je veliko 
prestal in le za las ušel 
smrti, Mirko Dime po vr
nitvi iz koncentracijskega 
taborišča ni prenehal z 
aktivnim delom. Vedno 
se je spominjal in pri
povedoval o številnih tro-
sihiih akcijah in o veliki 
akciji skojevcev, ko so na 
skali z rdečo barvo nasli
kali srp in kladivo, prav 
tako tudi o sestankih, ki 
pa so "bHi tako usodni za 
člane SKOJ-a. Po osvobo
ditvi je s svojim prizadev
nim delom pomagal pov
sod tam, kjer je bilo po
trebno, zato ga bodo nje
govi delovni tovariši in tu
di športniki Jesenic, zla
sti pa vsi tisti, ki so bili 
z njimi med drugo svetov
no vojno v taborišču, 
ohranili v trajnem spo
minu. 

JAVORNIK 

BLEJSKA DOBRAVA 



JEZIKOVNI POGOVORI 
Pa si nekoliko oddahnimo od iskanja napak po naših časo

pisih in za spremembo spet malo pobrskajmo po naši litera
turi. To ne bo navadno brskanje, tudi tema, o kateri bi spre
govorili, je že strogo določena z naslovom naše rubrike. 
Beseda bo stekla o davnih prednikih, tistih, ki so se že pred 
sto in sto leti trudili za lepo, slovensko besedo. 

Med prvimi nam bo spregovoril Jurij Dalmatin, človek, 
ki je prvi zavestno estetsko oblikoval slovenski jezik. Res, 
da se je s tem ukvarjal že njegov sodobnik Primož Trubar, 
a je med njima bistvena razlika. Slednji je bil le prevajalec 
cerkvenih knjig, kakršne je potreboval za širjenje protestant
ske oz. Lutrove vere in tako ni pazil na lepoto jezika. Jurij 
Dalmatin pa je zahteval že v 16. stoletju več, tisto, kar so 
drugi očitali našemu jeziku, češ da ni enakovreden ostalim 
jezikom. Preden pa nam bo Dalmatin sam spregovoril, moram 
povedati, da je tudi njegova literatura še strogo cerkvena, 
prevedel je namreč Lutrovo Biblijo in da je moralo preteči 
še precej časa, da so se pri nas začeli ukvarjati s posvetnimi 
motivi. 

V posvetilu k Bibliji Dalmatin razmišlja o namenu svojega 
dela in pripoveduje o tem, kako je nastajalo. Najbolj zanimive 
so naslednje misli: »In če bi mi Slovenci le hoteli tudi povsod 
hvaležno pripoznati, bi videli, da se je dobri, usmiljeni bog 
tudi nas v teh deželah spomnil v našem navadnem materinem 
jeziku s posebno nepričakovano milostjo pred drugimi narodi, 
naklonivši nam prav isti dar in razodetje svoje besede kakor 
spočetka Hebrejcem, nato Grkom — Latincem in naposled 
tudi Nemcem in drugim narodom. Kakor je namreč bilo z 
nemškim jezikom še v časih Karla Velikega in tudi kasneje, 
da ga niso mogli prav pisati, ampak so morali vse pogodbe 
in pisma sestavljati v latinskem jeziku (to dokazuje in izpri
čujejo nemški kronisti z listinami in razne litsine same, ki 
so se splošno sestavljale v latinskem jeziku in ki jih je danes 
še najti), tako se tudi slovenski jezik, zlasti kakor je običajen 
v teh deželah, niti ni pisal niti spravljal na papir, a to ne 
morda pred sto in več, ampak še pred kamimi tridesetimi 
leti. Mnogi jludje so tudi menili, da se ta jezik zaradi svoje 
posebne in v drugih jezikih težke izgovorjave nekaterih besed 
ne bi dal prav spraviti v pero in tiskati z latinskimi črkami, 
še manj pa, da bi se v njem mogla prevesti vsa biblija. In to 
je bilo tembolj obžalovati, ker ni slovenski jezik skrit v ne
kem kotu, ampak je danes v razmahu po mogočnih in mnogih 
deželah, čeprav razdeljen v nekaj dialektov, kajti danes govo
re slovenski jezik ne samo tisti, ki prebivajo na vsem Kranj
skem, Spodnje Štajerskem, Koroškem in v sosednjih deželah, 
kakor na Hrvaškem, v Dalmaciji, in slovenski marki, na Kra
su, v Metliki in v Istri, ampak tudi Čehi, Poljaki, Rusi, Ukra
jinci, Bošnjaki in Vlahi in skoro večji del ljudstev, ki jih je 
naš dedni sovražnik Turek šiloma odtrgal od krščanstva, tako 
da je celo na turškem dvoru poleg drugih jezikov, slovenski 
med poglavitnimi. In vsa našteta slovanska ljudstva morejo 
naše narečje, če se prav govori, izgovarja in piše, čisto dobro 
in mnogo lažje dojeti in razumeti kakor mi njihovo zaradi 
težke in svojevrstne izgovorjave in pravopisa, tako nas uči 
skušnja.« 

Dalje avtor spregovori o Primožu Trubarju in o tem, 
koliko je že napisanega v našem jeziku, potem pa nadaljuje: 

»In ker naš kranjski jezik, ki sem se nanj kot Kranjec 
najbolj oziral, po posebnem svojstvu nekoliko loči od ostalih 
slovenskih narečij, sem se glede pravopisa in pisave potrudil 
na drug način, zlasti z dodajanjem nekaterih besed na robu 
(nanje sem opozoril z zvezdicami) in zadaj v registru, da bi 
se ta moj prevod ne le na Kranjskem, Špodnještajerskem in 
Koroškem, ampak v drugih obmejnih sosednih slovenskih 
deželah s pridom, kakor upam mogel brati ter uporabljati za 
razmah jezika in za pospešitev čistega nauka. Trdno se na
dejam, da mi bodo vsi, ki bodo tole poslovenjeno biblijo brez 
predsodkov in obrekovanja slišali, brali in jo primerjali z 
Lutrovim prevodom in izvirnikom, dali dobro izpričevalo 
moje nezadržne vneme in odkritosrčnega prizadevanja ter jo 
priznali prav tako kakor Usti teologi, pridigarji in druge 
krščanske osebe, ki. so po odredbi V. gospostva in milosti 
prečkali, preizkusili TA MOJ VELIKI TRUD I N DELO, pre
den sem ga dovolil dati v tisk, ter vsako besedo položili na 
zlato tehtnico in jo dobro preudarili.« 
nase in na naš jezik, pa hitro poiščimo svoje mesto ob tej 
tehtnici. Veliko nas bo lahko priznalo, seveda, če bomo od
kritosrčni, da tehtnice še vidijo ne, kaj šele, da bi se ji hoteli 
za vsako ceno čimbolj približati. 

Kdo ne bi rad slišal svetovno znanega basista, člana beo
grajske opere MIROSLAVA ČANGALOVIČA v neposredni 
interpretaciji Schufaertove Lipe, Gotovčeve San Vuka Mandu-
šiča, Gerbičeve Pojdem na prejo ali arijo smrt Borisa iz 
Musorskega opere Boris Godunov, arijo Figara iz Mozartove 
opere Figarova svatba, arijo G remi na iz opere Čajkovskega 
Evgenij Onjegin ali znane črnske duhovne pesmi itd. itd. Na 
sporedu ima svoje najznamenitejše kreacije iz naslovnih vlog 
oper s katerimi si je pridobil svetovni sloves. 

Veliki umetnik bo pel za delovni kolektiv železarne v četr
tek, 30. aprila ob 1930 v gledališki dvorani na Jesenicah. Basi
sta bo na klavirju spremljala pianistka Zora Mihajlovič. 

Vstopnice po 6,00 in 8,00 din dobite na tajništvu osnovne 
organizacije sindikata Železarne v Delavskem domu na Jese
nicah. Prijave v obratih oziroma sindikalnih odborih spreje
majo referenti za kulturo ki izobraževanje. 

F i l m i z a 
V . M F A F že 

pr iha ja jo 
Od 21. do 23. aprila bo na 

Jesenicah pod pokrovitelj
stvom predsednika skupščine 
občine Jesenice Franca žva-
na V . mednarodni festival 
amaterskega filma. Festival 

organizira filmska skupina 
O D E O N ob podpori občinske
ga sveta L T Jesenice, foto k i 
no zveze Slovenije in Planin
ske zveze Slovenije. 

Organizacijski odbor, k i ga 
sestavljajo Stanko Ravnik, 
Janez Hrovat, Silvo Valen-
tar, dipl. inž. Drago Grobov-
šek, Teo Lipicer, Tone Pogač
nik, Marjan Ogrin, Rudolf 
Hrovat, Evgen Klemene, Ja
nez Pisek in Gašper Stare, je 
pričel z delom že pred mese
ci. 

Težave so nastale le pri ti
skanju razpisa, saj je bilo 
gotov šele v začetku marca. 
Kljub temu pa so bi l i jugo
slovanski kinoamaterji na fe
stival pripravljeni — saj je 
že tradicionalen. Inozemski 
kinoamaterji pa na festival 
niso bi l i pripravljeni. Kl jub 
temu, da je do zaključka 
sprejemanja filmov še deset 
dni- pa filmi in prijave za f i l 
me že prihajajo. Iz Salz-
burga, Dunaja, Zagreba, Sa
rajeva, Banatskog Brestavca 
i n Rateč je že prišlo okrog 
20 filmov, prijavljenih pa je 
še 30 filmov. 

tz 

Gledališče T o n e Čufar 
v l e tu 1971 i n načrti 

Pred nedavnim je gledališki 
svet amaterskega gledališča 
Tone Čufar obravnaval za
ključni račun in poslovno po
ročilo za leto 1971. Iz poslov
nega poročila najprej povze
mamo, da je lani gledališče 
zaposlovalo t r i redno zaposle
ne in sicer administratorko, 
slikarja — tehničnega vodja 
in čistilko. V dopolnilnem, 
torej honorarnem delovnem 
razmerju pa so bi l i še uprav
nik, mizar in odrski delavec, 
ter v nekem smislu tudi ra-
čunovodkinja, k i si jo gleda
lišče deli z radiom. Za prve 
t r i redno zaposlene lahko 
tudi ugotovimo, da so tako-
rekoč potrebni hiši, ne pa 
samo gledališču, saj so nepo
grešljivi pr i oddaji odra in 
dvorane številnim drugim 
uporabnikom. 

Zaradi preureditvenih del 
v dvorani in na odru ter za-

Z a n i m a n j e m l a d i h z a d e l o J e k l a r j a 
Novo vodstvo T K Z M S že

lezarna Jesenice kaže za kul-
t"rno udejstvovanje mladine 
in članov kolektiva hvalavred-
no zanimanja. Zgodilo se je 
prvič, da se je predsednik 
društvene komisije T K Z M S 
tov. Ferdo Kikel j zanimal za 
delo in uspehe pevskega zbo
ra jeseniških železarjev. Zbor 

je povabil na proslavo, k i je 
bila ob dnevu žena za mladin
ke železarne. Udeležil se je 
koncerta v Gorjah i n se oseb
no prepričal o delu i n uspe
hih Jeklarja, k i ima v letoš
njem letu zelo bogat pro
gram dela. Zgodilo se je tudi 
prvič, da je T K Z M S železar
ne Jesenice nudil pevcem Je

klarja brezplačne vstopnice 
za gledališko predstavo »Ko
maj do srednjih vej«, k i je 
bila 10. tm. v gledališču To
ne Čufar. Tako zanimanje za 
delo pevskega zbora jese
niških železarjev si štejejo 
pevci v priznanje, istočasno 
pa j im je spodbuda za še 
vestnejše delovanje. 

radi urejanja centralnega 
ogrevanja, k i se je začelo že 
poleti 1970, je gledališče lahko 
začelo z delom šele v febru
arju 1971. Z začetkom marca 
1971 je bila montirana zasilna 
peč, k i je omogočila delno 
ogrevanje dvorane, odra in 
ostalih prostorov gledališke 
stavbe. Zato je bila prva 
premiera gledališča Cankar
jeva farsa POHUJŠANJE V 
DOLINI ŠENTFLORJANSKI, 
s katero je gledališče tudi 
praznovalo 25 letnico svojega 
obstoja in dela, k i je sicer 
minila že decembra 1970, kon
cem aprila. Koncem maja je 
bila druga premiera in si
cer mladinska igra P. Goba 
JURČEK. Poleg tega se je v 
nekoliko zakasnelem pomla
danskem delu sezone na jese
niškem odru vrstila še vrsta 
gledaliških predstav in sicer 
Župančičeva V E R O N I K A DE-
SENIŠKA, v izvedbi amater
skega gledališča Železar iz 
Štor, Ustinov FOTO F I N I S H 
ljubljanske Drame, v okviru 
X I V . srečanja dramskih sku
pin Slovenije, k i je vsaka tri 
leta na Jesenicah, pa še se
dem najboljših predstav gle
daliških amaterjev Slovenije. 
Sredi julija pa je gledališče 
s POHUJŠANJEM sodelovalo 
na 15. jubilejnem festivalu 
dramskih amaterjev Jugosla
vije na Hvaru. 

z a napre j 
Tudi v jesenskem delu se

zone je dokončno urejanje 
centralnega ogrevanja oziro
ma priključka na toplotno 
energijo Železarne onemogo
čalo redno delo gledališča. 
Gledališče je tudi razpisalo 
avdicijo za nove igralce in 
odziv je dokazal, da je med 
mladimi dovolj zanimanja za 
delo na kulturnem področju. 
Centralno ogrevanje je bilo 
v novembru dokončno ure
jeno, sredi decembra pa je 
bila prva premiera drame 
E . 0 'Neil la STRAST POD 
B R E S T I , nato pa še za naj
mlajše gledalce URA PRAV
LJIC. 

Lani, torej v letu 1971, se 
je v gledališki dvorani zvrsti
lo 68 prireditev. Od tega 27 
predstav in nastopov doma
čega gledališča, 10 dramskih 
predstav gostov, 15 glasbenih 
prireditev, dve zabavni pri
reditvi, dve seji in 12 proslav 
in drugih prireditev. Teh 
samo «58 prireditev tudi doka
zuje, da je lani zaradi pre
ureditvenih del in urejanja 
centralnega ogrevanja mo
ralo marsikaj odpasti, zlasti 
še, če primerjamo lansko 
številko prireditev z letošnjo, 
ko se je v še nepolnih treh 
mesecih v gledališki dvorani 
zvrstilo že 56 prireditev! 

(Se nadaljuje) 
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Jugoslavija : Japonska 4 :1 
Jesenice, 20. marca. Dvora

na Podmežakljo. Gledalcev 
1500, sodnika MOSSER 
(Avst.) in IZUMISAWA (Jap.). 

Strelci za SFRJ : T. Košir 
2, Savič 1, Poljanšek 1, za Ja
ponsko: Kakihara 1. 

Jeseničani so po dolgem 
času videli na delu spet dr
žavno reprezentanco, vendar 
po prikazani igri ni ogrela 
domačih gledalcev. Le-ti so 
pričakovali veliko boljšo igro, 
predvsem pa bolj živahno z 
vnaprej izpeljanimi kombina
cijami, saj je navsezadnje 
srečanje služilo za uigravanje 
moštva. Moštvi sta v prvih 
minutah igre igrali precej 
previdno, nobeno od moštev 
si ni ustvarilo nobene resne 
prilike za dosego gola. Naši 
so veliko streljali od daleč, 
/endar so bih streh premalo 
cočni. Prvo resno priložnost 
je zapravil G. Hi t i , ko je v 
5. minuti iz hitrega prodora 
streljal v vratarja. Japonci so 
Pili v svojih nasprotnih na
padih veliko nevarnejši in so 
:ako tudi v 7. minuti iz hitre 
ikcije dosegli tudi prvi gol. 
v"ratar Gale je nato moral še 
ivakrat resno posredovati, 
prvič se je znašel pred njim 
tJonma nato pa je Ito stre
ljal čisto od blizu, vendar na 
srečo je Gale obakrat dobro 
posredoval. Naši so v nada

ljevanju' diktirali hitro igro, 
vendar pa v zaključnih akci
jah niso bdli dovolj prisebni. 
Tik pred koncem tretjine je 
Felcu iz hitrega prodora 
uspelo podati na sredino upo
rabno ploščico Tomažu Ko
širju, tako da njemu ni bilo 
težko doseči gol. V drugi 
tretjini sta namesto Felca in 
M . Jana zaigrala Puterle in 
D. Beravs, vendar začetne 
minute niso prinesle nič 
spodbudne igre. Prva resna 
priložnost se je ponudila 
R. Smoleju šele v 30. minuti 
igre, vendar je ostala neizko
riščena. Gostje so b i l i v tej 
tretjina v glavnem potisnjeni 
v obrambo, s hitrimi nasprot
nimi napadi pa so delali zme
do v domači obramba. Med 
številnima streli na vrata go
stov pa je Saviču s strelom 
od daleč le uspelo pripeljati 
Jugoslavijo v vodstvo. 

V zadnji tretjini se razmer
je sil na igrišču ni spremeni
lo. Poljanšku je uspelo že v 
prvi minuti zatresti mrežo 
gostov. V nadaljevanju igre 
so se napadi domačih vrstili 
eden za drugim in tako je iz 
spretno izpeljane akcije Fel
cu že drugič uspelo podati 
Tomažu Koširju, ta pa je 
ploščico poslal že drugič v 
gol. To pa je b i l tudi kon
čen rezultat srečanja, k i bo 

tudi hitro pozabljen. Vseka
kor pa se je zgodila precejš
nja krivica Tomažu Koširju, 
katerega zvezni selektor Fran-
zot ni izbral v državno repre
zentanco, ki te dni potuje na 
svetovno prvenstvo. Tomaž 
Košir je bil v letošnji sezoni 
najboljši strelec Jesenic in bi 
tudi s prikazano igro Podme
žakljo zaslužil mesto v repre
zentanci. 

V tem mesecu je ženska, 
namiznoteniška ekipa Jesenic 
nastopila v Lendavi na dru
gem delu republiškega ekip
nega prvenstva v II. skupini. 
Nastopile so t r i ekipe in si
cer domača Lendava, Šent
jernej in Jesenice. Najboljše 
so bile Jeseničanke in se ta
ko spet uvrstile v prvo slo
vensko ligo. Prvo mesto so 
si priborile šele po ponov

nem dvoboju z Lendavo, k i 
so ga odločile v svojo korist 
z rezultatom 5:2. Za Jesenice 
so nastopile Novakova, Uše-
ničnikova in Krivčeva. Naj
boljša je bila Novakova, k i 
ni izgubila nobenega dvo
boja. 

Rezultati: Jesenice — Len
dava 4:5, Jesenice — Šentjer
nej 5:1, Jesenice — Lendava 
(ponovni dvoboj) 5:2. 

U č e n c i ŽIC so tekmovali 
V petek, 17. tm., je bilo 

šolsko prvenstvo strokovnih 
šol ŽIC v veleslalomu. Tek
movanja so se udeležili učen
ci vseh šol, tako da se je na 
startu zbralo 49 tekmovalcev. 

Tekmovanje, k i je bilo dru
go povrsti, je bilo na Črnem 
vrhu, znanem središču jese
niških smučarjev. Vreme je 
bilo tekmovalcem zelo naklo
njeno, saj je bilo sonca na 
pretek. Proga je bila kratka 
in manj zahtevna, vendar od 
vročega sonca precej razmeh-
čana. Zato so se med tek
movanjem ob postavljenih 
količkih napravile globoke ja
me, k i j ih manj vešči tek
movalci niso zmogli in so se 
zato znašli v snegu. 

Učenci so tekmovanje vze
l i zelo resno, ker je šlo za 

N o v i c e iz športnega p a r k a 
Hokejska sezona 1971/72 je 

bila uradno zaključena v po
nedeljek, ko sta se v zadnjem 
srečanju pomerili med seboj 
reprezentanci Jugoslavije in 
Japonske. Ledeno ploskev -v 
novi dvorani Podmežakljo pa 
bo podjetje ŠPORTMETAL 
vzdrževalo še do nedelje, 
2. aprila. Podjetje se je odlo
čilo za podaljšanje sezone za
radi tega, ker v tem tednu 

poteka v dvorani še tekmo
vanje v kegljanju na ledu za 
prvenstvo železarne Jesenice, 
predvsem pa zato, da bi omo
gočili drsalcem še en teden 
prostega drsanja. Prav zaradi 
tega vabi podjetje ŠPORT
M E T A L vse ljubitelje drsa
nja v športno dvorano na 
T E D E N R E K R E A C I J S K E G A 
DRSANJA in sicer od nedelje, 
26. marca do nedelje, 2. apri

la. Dopoldne bo drsališče re
zervirano od 8. do 12. ure za 
šole v kolikor bodo hotele 
izkoristiti drsališče za šport
ne dneve, popoldan pa vsak 
dan od 14. do 18. ure za mla
dino, zvečer od 19. do 22. ure 
pa za odrasle. Ob prijetnem 
spomladanskem vremenu bo 
drsanje poseben užitek, zato 
ne zamudite prilike, k i se 
vam nudi ob koncu sezone. 

Uspešen zaključek sankaške sezone 
Ker pri vodstvu Sankaške 

zveze Slovenije ni b i l spre
jet predlog sankaškega kluba 
ŠD Jesenice, da bi bilo 19. 3. 
na standardni tekmovalni 
progi pri Savskih jamah le 
izvedeno letošnje republiško 
prvenstvo v sankanju s tek
movalnimi sankami, k i ga je 
sankaški klub Bohinj stalno 
prelagal in ne izvedel, se je 
vodstvo kluba glede na pri
pravljeno progo pri Savskih 
jamah odločilo za izvedbo 
odprtega prvenstva občine 
Jesenice v sankanju za tek
movalne in športne sanke. 
Na 650 m dolgi progi je tako 
v nedeljo nastopilo 61 tekmo
valcev in tekmovalk iz Kra
nja, Sore, Tržiča in Jesenic. 
Vs i udeleženci so morali ta
ko v tekmovanju enosedov, 
kot v tekmovanju dvosedov 
progo prevoziti dvakrat. 

Najštevilnejše je bilo za
stopstvo v skupini tekmoval
nih sank, kjer je sodelovalo 
37 udeležencev, najboljši pa 
so bi l i : 

ŽENSKE: 
1. Barbka Tišler, T V D Tr

ge — 1-23A 2. Anka šo l a r 

— 1.47.4; 3. Mira Bertoncelj 
— 1.57.3 (obe ŠD Jesenice) 

STAREJŠI ČLANI: 
1. Milan Česen, TVD Tržič 

— 1.20.1; 2. Bogo Vidic, Sak 
Kranj — 1.22.9; 3. Milan Ul -
čar, ŠD Jesenice — 1.23.6 

ČLANI: 
1. Maks Klinar, ŠD Jeseni

ce — 1.17.9; 2. Janez Bahun, 
TVD Tržič — 1.18.1; 3. Franc 
Rihtar, ŠD Jesenice — 1.19.3; 
4.-5. Peter Danilovič, ŠD Je
senice in Milan Česen, TVD 
Tržič — 1.20.0 

MLADINCI : 
1. Marjan Petelinkar, TVD 

Sora — 1.19.5; 2. Mirko K l i 
nar — 1.21.5; 3. Marjan Me
glic — 1.22.1 (oba ŠD Jese
nice) 

Najboljši v eni vožnji je 
bil mladinec Marjan Petelin
kar iz Sore, k i je progo pre
vozil v času 037.5 minute s 
poprečno hitrostjo 40 km/h, 
najboljši po obeh vožnjah pa 
je b i l med vsemi tekmovalci 
Maks Klinar z Jesenic s 
skupnim časom 1.17.9 minute, 

V skupini športnih sank je 
sodelovalo 24 udeležencev, do
seženi pa so b i l i sledeči bolj 
ši rezultati: e 

Ženske: Marjanca Kavčič, 
TVD Sora — i.40.7, starejši 
člani: Janez Meglic, Železar
na Jesenice — 1.25.7, člani: 
Miro Plešec, TVD Sora — 
1.27.1. 

V skupini pionirjev in pio
nirk, k i so tekmovali prav 
tako s športnimi sankami sta 
bila najboljša: Vanja Petelin
kar, TVD Sora — 1.31.7 pr i 
pionirkah in Vojko Veber, 
TVD Sora — 1.28.7 pri pio
nirjih. 

V tekmovanju dvosedov so 
bi l i v skupina tekmovalnih 
sank najboljši: 

1. Klinar M . - Rihtar F., 
ŠD Jesenice — 1.24.5; 2. Mar-
čun J. - Rustja V. , Sak Kranj 
— 1.28.1; 3. Ulčar M . — K l i 
nar M . , ŠD Jesenice — 1.28.4 

V skupini športnih sank pa 
je zmagala dvojica Bogataj 
- P'.ešec, TVD Sora — 1.323. 

Tekmovalno progo je pri
pravil sodelavec iz martinar-
nc Janez Meglic in tako omo
gočil sankaškemu klubu Je
senice dostojen in uspešen 
zaključek letošnje tekmoval
ne sezone. 

J. J. 

prvenstvo šole in je vsak že
lel pokazati kaj zna oziroma 
postati prvak. Zato je bila 
nervoza pred startom precej 
očitna. K o so tekmovalci vi
deli vožnjo predtekmovalcev, 
so se pomirili in že je bi l na 
vrsti prvi tekmovalec Otmar 
Odar. Dosegel je dober čas, 
k i pa je b i l le za orientacijo. 
Za njim so se drug za dru
gim spuščali tekmovalci in 
je tekmovanje kmalu doseg
lo vrhunec, ko je pridrvel na 
cilj Janez Kovač, k i je do
segel najboljši čas. Edina 
tekmovalka, Metka Grilc, k i 
so jo fantje šteli k favoritom, 
je progo lepo prevozila, ven
dar ni dosegla najboljšega 
časa. Vrstni red najboljših 
tekmovalcev na cilju je b i l 
naslednji: 

1. Janez Kovač (Tš), 2. Ja
nez Babic (TŠ), 3. Izidor Kof-
ler (Pš), 4. Bogdan Kotnik 
(TŠ), 5. Metka Grilc (TŠ), 6. 
Peter Puc (TŠ), 7. Božidar 
Černe (TŠ), 8. Franc Makse 
(TŠ), 9. Tomaž Sikošek (TŠ), 
10. Janislav Gregorič (TŠ).. 

Tekmovanje je bilo tudi 
ekipno. Razredno ekipo so se
stavljali štirje tekmovalci. 
Dva najboljša časa, k i sta 
j ih tekmovalca ekipe doseg
la, sta se štela za uvrstitev. 
Vrstni red najboljših ekip je 
bi l naslednji: 1. mesto ekipa 
2. s razreda (Janez Babic, 
Metka Grilc), 2. mesto ekipa 
2. m razreda (Janez Kovač, 
Franc Makse) in 3. mesto eki
pa 4. s razreda (Janislav Gre
gorič, Danijel Ažman). 

Po končanem tekmovanju 
so najboljši posamezniki in 
člani najboljših ekip prejeli 
praktične nagrade. 

Tekmovanje, k i bo odslej 
vsako leto, je doseglo svoj 
namen. Tekmovalci so poka
zali dovolj borbenosti, mla
dostne neugnanosti in tudi 
znanja. Pokazali so, da je na 
strokovnih šolah ŽIC precej 
smučarjev, k i bodo s pridnim 
delom lahko postali dobri 
tekmovalci. Pr i tem pa ne 
smejo pozabiti, da je dober 
tekmovalec lahko tudi dober 
učenec. ZT 

V Celju da, v Trbovljah ne 
V tretjem kolu oziroma v 

petem in šestem nastopu za 
prvenstvo Slovenije so keg-
ljači Jesenic nastopili v Ce
lju in Trbovljah. V Celju so 
v dvoboju z ekipo Gradisa 
iz Ljubljane zabeležili tesno 
zmago 7060:7056, medtem ko 
so v Trbovljah visoko izgu
bil i 6935:7071. Doseženi so 
bil i sledeči rezultati: 

C E L J E 7060 (Hafner J . 881, 
Oblak 880, Langus 876, Šmid 
858, Šlibar 921, Črv 882, Haf
ner M . 927, šavnik 835.) 

T R B O V L J E 6935 (Hafner J . 

829, Oblak 844, šmid 836, Lan
gus 869, Črv 840, Šlibar 899, 
Hafner M . 921, Šavnik 897.) 

V zadnjem, četr tem kolu 
Jesenice nastopajo v Ljub
ljani dvakrat. To kolo bo na 
sporedu šele 15. in 16. aprila. 
Ta enomesečni odmor bodo 
jeseniški kegljači skušali do
bro izkoristiti, da bi v zad
njem poizkusu popravili po
ložaj na lestvici in se uvrstili 
med sedem najboljših in s 
tem pridobili pravico nasto
pa na državnem prvenstvu, 
k i bo po vsej verjetnosti na 
Jesenicah in v Kranju. 

P R V E N S T V O 
ŽELEZARNE V V E L E S L A L O M U 

Komisija za šport in re
kreacijo pri TO OO sindika
ta Železarne je v soboto, 
18. marca na Črnem vrhu nad 
Jesenicami organizirala pr
venstvo Železarne v velesla
lomu. Tehnično izvedbo tek
movanja so zaupali Smučar
skemu klubu Jesenice, tekmo
vanje pa je potekalo ob le
pem . vremenu. 

Rezultati tekmovanja so 
bi l i naslednji: 

moški do 30 let: 1. Lovro 
Markež, (upr. si.) 46,0, 2. Jer
nej Markež (RO)) 46,7, 3. Bo
žo Kero (valj. Bela) 48,2; 

moški od 30—40 let: 1. 
Franc. Koblar (stroj, del.) 
49,9, 2. Janez Smolej (valj. 
Bela) 50,0, 3. Franc Benedičič 

(OTK) 52,3; 
moški od 40—50 let: 1. M i 

lan Vovk (upr. si.) 35,7, 2. Jo
že Osvald (livarna) 38,5, 3. 
Albin Babic (elektrodni) 38,6; 

moški nad 50 let: 1. Stane 
Koblar (transport) 42,9, 2. Ci
r i l Praček (upr. si.) 43,9, 3. 
Franc Pesjak (OTK) 44,8; 

ženske: 1. Lojzka Praček 
(upr. si.) 40,3, 2. Olga Vilman 
(upr. si.) 41,1, 3. Neda Oblak 
(upr. si.) 61,5; 

ekipno — moški: 1. upravne 
službe, 2. OTK, 3. strojne 
delavnice; 

ekipno — ženske: 1. uprav
ne službe. 

Tekmovanja v veleslalomu 
se je udeležilo 110 članov na
šega kolektiva. 

L e p u s p e h Jeseničank 



Kino RADIO 
25. marca amer. f i lm PAST 

ZA STARŠE ob 15. ur i 
•25. i n 26. marca amer.-dtalij. 

CS barvni film ČLOVEK IZ 
O K L A H O M E , v režiji Rober-
to Bianchi Montero, v glavni 
vlogi Rick Horn, ob 17. i n 19. 
uri. 

27. marca amer. film OBRA
ČUN V ZAPUŠČENEM M E 
STU v režiji Bruce Hpmber-
stone, v glavni vlogi Victor 
Mature, ob 17. in 19. ur i . 

28. in 29. marca italij . barv. 
film D2ANGO PROTI SOR-
TANI v režiji Vi l l i am Red-
ford, v glavni vlogi George 
Ardisson, ob 17. in 19. ur i . 

30. marca švicarski film 
HEIDI v režiji Luigi Comen-
cini, v glavni vlogi Henrich 
Gretler, ob 17. i n 19. ur i . 

31. marca franc. barv. fitm 
POSODI ŽENO P R I J A T E L J U 
v režiji Francds Rigaud, v 
glavni vlogi RogerPierre , ob 
17. in 19. uri . 

1. aprila amer. barvni f i lm 
V Z N A K U R E V O L V E R J A ob 
17. in 19. ur i 

Kino PLAVŽ 
25. in 26. marca italij . barv, 

film DŽANGO PROTI SOR-
TANI, ob 18. i n 20. ur i V , 

27. in 28. marca amer.-ifalij, 
CS barvni film ČLOVEK TZ 
O K L A H O M E ob 18, i n 20. uro 

(JledaiiS& 
SOBOTA, 25. III. ob 1930 

uri P. Ustinov K O M A J DO 
S R E D N J I H V E J — Kome
dija v treh dejanjih — Go
stovanje v Podnartu. 

N E D E L J A , 26. III. ob 1930 
uri P. Ustinov: K O M A J DO 
SREDNJIH V E J — Kome-
dija v treh dejanjih — Go
stovanje na Breznici. 

29. marca švicarski fi lm 
H E I D I ob 18. i n 20. ur i 

30. i n 31. marca italij . barv. 
film A L I B A B A I N S V E T A 
K R O N A ob 18. . in 20. ur i . 

1. aprila franc. barvni f i lm 
K D O J E M O R I L E C ob 18. in 
20. ur i 

Kino DOVJE 
25. marca amer. barv. film 

L J U B I M SVOJO ŽENO 
26. marca italij.-špan. ČS 

f i lm J A M A J K A — SMRT N E 
IZBIRA S R E D S T E V 

29. marca amer .-italij. CS 
barvni film ČLOVEK IZ 
O K L A H O M E 

L aprila italij . barvni film 
A L I B A B A I N S V E T A K R O 
NA . 

Kino KRANJSKA GORA 
25. marca amer. barvni film 

S A M S O N I N DAL1LA 
26. marca itali j . barvni film 

A L I B A B A I N S V E T A K R O 
N A . \ -

28. marca amer.. film OB
RAČUN V ZAPUŠČENEM 
M E S T U 

30. marca italij . barvni film 
DŽANGO PROTI SORTANI 

1. aprila amer.-italij. CS 
barvni film ČLOVEK IZ 
O K L A H O M E ; ; : 

Kino DELAVSKI DOM 
J A V O R N I K 
25. marca amer.-film PAST 

ZA STARŠE ob H. u r i 
25. marca i tal i j .«pan. CS 

barv. film J A M A J K A — 
S M R T . N E IZBIRA SRED
S T E V ob 19. uri* - s"1 

26. marca amer. film OB
RAČUN V ZAPUŠČENEM 
M E S T U ob 17. ur i 
, ,26. marca amer. barvni f i lm 
S A M S O N I N D A L I L A ob 19. 
ur i 

29. marca italij . barvni film 
A L I B A B A I N S V E T A KRO
N A ob 19. ur i 

1. aprila i tali j . barvni film 
DŽANGO PROTI S O R T A N I 
ob 19. u r i 

POSODI ŽENO PRIJATELJU, je francoska filmska komedija, 
na sporedu v naših kinematografih. 

M I H A DOVŽAN NA J E S E N I C A H 
V soboto, 25. t. m. zvečer bo v zgornjih prostorih 
Kazine na Jesenicah elitni 

»NARTA LAS« PLES 
ki ga v sodelovanju z nekaterimi našimi tovarnami 
organizira trgovsko podjetje Murka-Supermarket Jese
nice. Na prireditvi bo nastopil znani zabavni ansambel 
Miha Dovžan s pevko Ivanko Kraševec. 
Posebna komisija bo ocenjevala najboljše lasulje. Pode
lila bo več vrednih nagrad. Prvo nagrado bo podelilo 
Podjetje Inex-turist Jesenice in sicer avionsko karto 
za Španijo. 
Rezervacije sprejema trgovsko podjetje Murka-Super-
tnarket Jesenice. 

ZAHVALA £ . J . 
Neizmerna je naša žalost 

ob tako kruto rani izgubi na
šega ljubega 

MIRKA DIMC 
številna sorodniki, prijate

l j i , znanci, sodelavci, sosedje, 
družbeno politične organizaci
je, pod je t j a /d ruš tva , ustano
ve so nam bi l i v teh nesreč
nih dneh v veliko tolažbo i n 
oporo. Zahvaljujemo^ se oseb
j u onkološkega inšt i tuta v 
Ljubljani za prizadevnost, laj
šanje i n nego v njegovih tež
k ih dneh. Hvala vsem, k i ste 
ga v tako velikem številu 
spremili na njegovo zadnjo 
pot, govornikom za njih lepe 
in tolažilne besede, tako do
ma kot pr i grobu, godbi, pev
cem, darovalcem cvet ja, pred
vsem pa njegovim soborcem 
mternirancem. Še enkrat to
pla hvala vsem, k i čut i te in 
žalujete z nami. -

Žena Štefka, Sin Mirko, 
mama, a ta i n ostalo so
rodstvo 

. Z A H V A L A 
Tovarniškemu odboru os

novne organizacije sindikata 
Železarne se prav lepo zahva
ljujem za denarno pomoč ob 
8. marcu — dnevu žena. 

Ob tej pr i l ik i se zahvalju
jem tudi sindikalnemu odbo
ru strugarne valjev ža pozor
nost. 

Marija Lešnjak 

Z A H V A L A 
Kolektivu ŽIC se iskreno 

zahvaljujem za darilo in po
zornost ob nioji Upokojitvi. 
Sodelavcem želim na delov
nih mestih še veliko uspehov. 

Mari ja Potočnik, 
c. Železarjev 23 

Z A H V A L A 
Tovarniškemu odboru os

novne organizacije sindikata 
Železarne se iskreno zahva
ljujem za denarno pomoč, k i 
sem jo prejela ob 8. marcu 
— dnevu žena, kr m i je bila 
zelo dobrodošla. 

S klubskim prvenstvom 
so drsalci zaključili sezono 

Cilka Žagar, 
c. Železarjev 26 

ZAHVALA 
Sind. odboru upravnih 

služb se najlepše zahvaljujem 
za denarno darilo ob prazni
ku dneva žena. 

Draga Ulčar 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru GPŽ 

se iskreno zahvaljujemo za 
darilo in pozornost ob 8. mar
cu, dnevu žena. 

čisti lke 
predelovalnih obratov 

ZAHVALA 
Tovarniškemu odboru os

novne organizacije sindikata 
Železarne se iskreno zahvalju
jem za denarno pomoč ob 
dnevu žena, k i mi je bila zelo 
dobrodošla med boleznijo. 

Prav tako se iskreno zahva
ljujem sindikalnemu odboru 
valjarne 2400 za obisk v bol
nici in za prejeto denrno po
moč, k i mi je bila med bo
leznijo zelo dobrodošla. 

Dragica Dobrave 

-Preteklo sredo in nedeljo 
je drsalni klub Jesenice izve
del klubsko prvenstvo za se
zono 1974/72. V sredo so Tek
movali učenc i" drsalne šole.1 

Na ledeni ploskvi se je pred
stavilo kar 30 nadebudnežeV, 
k i so se pomerili v treh sta
rostnih skupinah ter 1. in 2. 
razred drsalne šole. Pokazalo 
se je, da je med njimi nekaj 
obetajočih talentov, katerim 
bo v novi sezoni potrebno 
posvetiti vso skrb za hitrejši 
razvoj in kvalitetno rast. 

Rezultati tekmovalcev 1. 
razreda drsalne šole: 

— pionirke do 8 let: 1. Baro
ka ;Kune 9,4 tč., 2. Stanka 
Grah 6,8 tč., 3. Mateja Koran-
tar 6,5 tč.; 

'— pionirke od 8—10 let; 1. 
Varja Podlipnik UJZ tč.« .2. 
Anita Kos 10,4 tč., 3. Nataša 
Cvetkovič 8,9 tč.; 

—- pionirji od 8—10 let; 1. 
Aleš Kuhe 11,3 tč., 2. Matjaž 
Rižmarič 9,3 tč., 3. Mitja La-
movšek 7,8 tč.; 

— pionirke od 10—12 let: 
1. Marjana Gašperšič 9,7 tč., 
2. Mojca Košir 8,5 tč., 3. Ta-
mara Ravnik 7,8 tč.; 

— pionirji od 10—12 let: 1. 
Bojan Mežnarc 9,7 tč.; 

Rezultati tekmovalcev 2. 
razreda drsalne šole: 

— pionirji do 8 let 1. Igor 
Razinger 20,7 tč.; 

—pion i rke od 8—10 let: 1. 
Mateja Rakovec 28,1 tč., 2. 
Mateja Malej 27,5 tč., 3. Alen
ka Bartelj, 27,3 tč.; 

Za. klubsko prvenstvo pa se 
je prijavilo 20 tekmovalcev, 
k i . s o nastopali v treh sku
pinah oz. razredih. Nekateri 
med njimi so pokazali očiten 
napredek in bodo v klubu 
morali z njimi resno raču
nati. Tekmovanje pa je 
hkrati pokazalo, da se • je 
umetnostno drsanje na Jese
nicah uveljavilo, sicer poča-
rf, vendar vztrajno napreduje. 

,; IzSdi le.km<Mraš|j|u . 
I. razred pionirke: 1. Jo. 

. .žjca.Vergelj 2,43 tč. (3), 2.. M i -
lojka Cvetkovič 20,9 t č . (7), 
3. Monika Nakovec 20,6 tč. 
(8); 

II. razred — pionirji: 1. 
Igor Arh 103,4 tč. (3); 

II. razred-— pionirke: 1. 
Renata. Magnik 104,6 tč. (4), 
2. Mateja Petač 103,6 tč. (6), 
3. Magda Potočnik 102,5 tč. 
(8). -

Juniorke: 1. Tatjana Brun-
ček 108,1 tč. (4), 2. Eva Pav-
liček 106,3 tč. (5), 3. Hedvika 
Kokošinek 85,1 tč. (9). 
• Kot pri vsakem tekmova

nju, tako je tudi na tem ne
katere pestila močna trema 
z določenimi posledicami. Ne
katere deklice so se bolje 
znašle pri obveznih l ikih, dru
ge pa' v prostem programu. 
Za najboljšo uvrstitev je bi
la huda borba med pionir
kami II. razreda, med juni-
orkami pa sta se v odsotnosti 
poškodovane Nataše Brun 
borili le Brunčkova in Pav-
ličkova. Sodniki Barbka Šenk, 
Jožica Magnik in Robert Gor-
še s tekmovalno komisijo, so 
svojo nalogo opravili pohval
no /medtem ko s sodniško 
trbjko na tekmovanju v sre
do ne moremo bit i povsem 
zadovoljni. 

Na kraju ne gre prezreti, 
da gre za dosežene rezultate 
precejšnja zasluga domačim 
trenerjem in vaditeljem ter 
Barbki Šenk iz Ljubljane, k i 
bo tudi v prihodje sodelovala 
in skrbela za jeseniški nara
ščaj umetnostnih drsalcev in 
njegov razvoj. Pa tudi sicer 
se umetnostnemu drsanju 
obetajo boljši časi. Pr i Olim-
pi j i bodo v novi sezoni anga
žirali sovjetskega trenerja, 
prav tako tudi pri zagreb
škem Medveščaku. 

—rn 

Osmi na turnirju slovenskih mest 
Po treh letih smo letos 

spet sodelovali na tradicio
nalnem brzoturnirju sloven
skih mest, k i je bilo preteklo 
nedeljo v Kopru. Tekmovanja 
se je udeležilo 38 osemčlan
skih ekip, v katerih so b i l i 
zbrani vsi vidnejši slovenski 
šahisti. Pokroviteljstvo nad 
turnirjem, k i je vsakoletna 
najmasovnejša šahovska pri
reditev pri nas, je tokrat pre
vzela tovarna avtomobilov 
Tomos iz Kopra. 

Moštva so bila razdeljena v 
štiri skupine. Naša ekipa v 
postavi Zorko, Krajnik, Ba-
lanč, Paunov, Pavlin, Jan st., 
Ravnik in Krničar je igrala 
v zadnji skupini. 

Jesenice : Domžale 1:5, Trst 
3:3, Kranj 1 1/2:41/2, Žalec 
5:1, Krško 41/2:1 1/2, Žiri 6:0, 
Duplica 6:0 in Semedela 6:0. 

Zmaga v tej skupini je pri
padla borbeni ekipi Trsta, k i 
je zbrala 401/2 točk, druge 
so bile Domžale 40 točk, tre
tje Jesenice 37 1/2 točk, sledi 
Kranj 32 točk, itd. Prva tri 
moštva iz vsake skupine so 
se uvrstila v finale. 

V zaključnem delu turnirja 
smo igral i z zelo spremenlji
vo srečo. Dolga jutranja vož
nja do Kopra se je pokazala, 
v obliki utrujenosti vse eki
pe. Zato so. imeli igralci, k i 
so prišli v Koper že prejšnji 
dan, v finalnih borbah veli
ko več možnosti kakor mi , 
kar se je posebno v srečanjih 
z močnejšimi zelo poznalo. 
Kljub temu pa je doseženo 
osmo mesto velik uspeh na
ših šahistov. 

Rezultati finala so nasled
nji: Jesenice : Maribor 2:4, 
Kočevje 3:3, Trbcvljc 1:5, 
Ljubljana 0::6, Lesce 3.3, 
Murska Sobota 3:3, Slovenj 
Gradec 2:4, Celje 4:3, Koper 
6:0, Trst 21/2:31/2 in Dom
žale 1:5. 

Končni vrstni red 1. Ljub
ljana 47 točk, 2. Koečvje 
461/2, 3. Domžale 43 1/2, 4. 
Slovenj Gradec 41, 5. Mari
bor 39, ,6, Celje, 33, 7. Murska 
Sobota 30, 8. Jesenice 27 1/2, 
9. Trbovlje 26, 10. Trst 25 12, 
11. Lesce 22 1/2, 12. Koper 15, 
i td. 

Mart in Jan 
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Kaj bomo gledali v kinu 



O b s v e t o v n e m p r v e n s t v u 
v smučarskih p o l e t i h 

». . . Jugoslovan Jože Šlibar je smučarski 
letalec izjemne kvalitete. Ni sicer najboljši, 
prav gotovo pa je najdrznejši in trenutno 

neprekosljiv v daljavah.« 

OBERSTDORF, 24. 2. 1961 
(Od našega stalnega dopisni
ka) — Naj začnem s »suhim« 
podatkom: Jugoslovan Jože 
Šlibar je danes ob 13.41 sko
čil na smučeh 141 metrov da
leč in s tem postavil svetovni 
rekord. Po skoraj desetih le
tih (ali natanko po 3647 dneh) 
je na seznamu svetovnih re
korderjev zamenjal Finca 
Tauna Luira, k i se mu je 
posrečil skok 139 m prav tu 
v Oberstdorfu na mojstrovini 
planiškega znanca arhitekta 
inž. Heinea Klopferja. 

ŠLIBAR — L J U B L J A N A — 
SLOVENIJA — JUGOSLAVI
JA — PLANICA — INŽ. BLO-
U D E K ; vse to je danes tu 
v središču pozornosti.. JUGO
SLOVAN je skočil 141.metrov 
— si pripovedujejo ljudje, 
kot najnovejši dosežek ska
kalnega športa. Za te ljudi je 
ŠLIBAR danes zgled hrabre
ga športnika . u 

S kakšnim odobravanjem 
ga je nagradilo občinstvo. Ka
ko navdušeno so ga pozdrav
ljali ljudje, ki nekaj trenut

kov n :so dobro vedeli niti za 
njegovo ime. To je bilo za
služeno JOŽETOVO slavje. Z 
njegovega obraza je bilo bra
ti , da je srečen in zadovoljen, 
ko je ustregel želji občinstva 

in na smučeh (z drsalnim ko
rakom) obsmučal častni krog 
ob beli preprogi doskočišča. 

REKORD IN REKORDER 
Leta 1951 je Finec Tauno 

Luiro dosegel v Oberstdorfu 
nov svetovni rekord — 139 
metrov. Že takrat je ob na
vdušenju nad človekovo spo
sobnostjo obležala v športni

kih in še v marsikom tiha 
misel, kdo bo skočil še dlje 
in kdaj? Takrat,- ko je Finec 
preletel tistih 139 m je bilo 
JOŽETU 17 let, rekord je 
sprejel z navdušenjem mla
dega človeka, k i stremi daleč 
naprej." JOŽE je vadil in tek
moval, dokler ni-ob uspehih 
v njem obležala skrita želja, 
da bi prav on zarisal na naj
večji skakalnici še nižjo smu
čino. • • .;• 

To je z vztrajnim delom 
tudi dosegel in poletel — de
set let pozneje v Oberstdorfu 
141 m daleč. Tako kot TAUNA 
LUIRA, so tudi JOŽETA ŠLI-
BARJA pozdravile vse radij
ske postaje, kajti njegov 
skok ni bil samo,uspeli,po
sameznika, ampak zmagoslav
je vsega človeškega rodu nad 
nevarnostjo' i n strahom v ne-" 
nehnem premagovanju še r ne
znanega. T J d f ob JOŽETU 
ŠLIBARJU so si radijski na
povedovalci lomili jezike, da 
bi izgovorili pravilno njegovo 
ime, kakor se svetovnemu re-

(HEINI INŽ. K L O P F E R , 
O B ŠLIBARJEVEM S V E 
T O V N E M R E K O R D U — 
141 m, OBERSTDORF 
24. 2. 1961) 

korderju spodobi. Z njim je 
stopil v svet predstavnik ma
lega naroda. 

Z njim svet ni zvedel samo 
za JOŽETA ŠLIBARJA, tem
več je z njim še z ene strani 
spoznal tudi domovino — 
SLOVENIJO in JUGOSLAVI
JO. 

Res, rekord je naš, jugo
slovanski, predvsem pa nje
gov — ŠLIBARJEV. Njegov 
še zlasti zato, ker taki rekor
di pridejo zmerom le po dol
gi verigi neuspehov in dolgo
trajnemu trudu. Rojevajo se 
v redkih trenutkih, ko človek 
pozabi nase. Takrat človek 
preseže samega sebe in si po 
zakonitosti svoje volje in 
stremljenja podredi tudi na
ključje — ŠLIBAR je skočil 
V ugodnih vremenskih pogo
jih , , k i si j ih je s svojim 
stremljenjem mojstrsko pod
redil. 

Deset let je bi l simbol člo
vekove zmoglj ivosti Finec 
Tauno Luiro. Njegovo ime je 
bilo neštetokrat zapisano, iz
govorjeno in ostalo bo na 
častnem mestu zgodovine 
smučarskih poletov.— toda 
pred njim bo odslej blestelo 
novo ime! Ime mladega Jugo
slovana, k i je prišel in zma
g a l . . . 
, Jože Šlibar se je rodil 18. 
marca 1934 v Kovorju pri Tr
žiču. Skakalnemu športu se 
je zapisa! razmeroma pozno 
— šele z 19. leti. Njegovi prvi 
drsalni koraki so bil i na ska
kalnici v Kranju. Po končani 
srednji šoli se je preselil v 
Ljubljano, pristopil k- smu-
čarsekmu klubu Enotnost in 
se vpisa 1 na agronomsko fa
kulteto — na oddelek za go
zdarstvo. 
' Nekaj nenavadnega in sko

raj nadležnega so ti'svetovni 
rekordi. Kadar gre za soraz
merno majhno peščico, ki je 
dala tega človeka, veljata ta 
ponos in to veselje še prav 
posebej. 

Mar ni od onega starega 
»Oprostite, cesarost, ker sem 
rojen na Slovenskem.«, pa 
do televizijskega intervjuja 
svetonega rekorderja, k i je 
prav od tam doma, resnično 
velik skok. Toda, če ne bi 
bilo skromnega, modrega in 
tako vnetega moža v pumpa-
ricah in pod oguljeno čepico, 
ki se je pisal inž. Stanko 
Bloudek' in njegovega zveste
ga pomočnika Kerštajna. ne 
bi bilo he rekorda,' hiti v Pla-

• hiče!, -h'tf Oberstddrfa.- "Stvari 
so med seboj povezane,.spete, 
žbite, tako kot so inž. Blou
dek in moister Janez Ker-
štajn s sodelavci zbijali p r i . 
nas M celoto oerodja in loke 
prvih skakalnic; kol je sle 

herni teptač snega in merilec 
moral teptati in meriti tam, 
kjer je nehal njegov sosed. 

ŠLIBARJEV skok je ostal 
v zgodovini smučarskih pole
tov prehoden. Toda za vselej 
bo ostalo zabeležno v zgodo
vini, da smo bi l i v eni med 
dejavnostmi, v katerih velja 
človekov pogum in sposob
nost prvi . 

ŠLIBARJEV SKOK JE IGRA 
Z Z R A K O M . . . 

Ob Šlibarjevi sl iki z rekord, 
nim skokom, k i jo je obja
vila revija »DIE VVELT«, je 
v špor tnem delu daljši sesta
vek z naslovom »BAJNI R E 
K O R D JUGOSLOVANA ŠLI
BARJA«. 

Prve ure po doseženem sve
tovnem rekordu opisuje 
»DEUTSCHE ZEITUNG« od
mev na izjemni Šlibarjev do
sežek takole: 

»Jugoslovanski novinarji so 
ves čas objemali svojega ro
jaka. Toda časa ni bilo, kajti 
novega rekorderja so brž ob
krožili številni reporterji. Na 
sodniškem stolpu je medtem 
konstruktor skakalnice inž. 
Klopfer poskakoval od rado
sti.« 

»NEUE R H E I N ZEITUNG« 
je priobčil na naslovni strani 
sliko novega rekorderja in 
sestavek z naslovom »BLE
STEČI U S P E H JUGOSLOVA
NA«. 

Odmevnost velikega uspeha 
jugoslovanskega »lovca na da
ljave« — ŠLIBARJA in njegov 
skok, omenja tudi »SUD-
D E U T S C H E ZEITUNG« ta
kole: 

»Jugoslovanski lovec na da
ljave se je neverjetno močno 
odgnal. Zajadral" je kot orel 
s stegnjenimi rokami po zra
ku. Pr i dolžini 110 m se je 
pričel pripravljati za prista
janje. Toda še enkrat je ujel 
zračni tok m se takoj še ma
lo povzpel. Ležal je 'kakor ha 
blazini, kot sploh ne bi misli l 
prekiniti jadranja. Potem je 
elegantno pristal, kot bi sko
čil z. nizkega stola,« zaključu- • 
je novinar zgoraj omenjega 
časopisa. . 

Z naslovom »SVETOVNI 
R E K O R D Z V E D R E G A . . .« 

piše »MUNCHENER M E R 
KUR« in poudarja, da je Ju-
gosvlovan ŠLIBAR dosegel ta 
bajni rekord v konkurenci s 
svetovnimi tekmeci, kot so 
olimpijski prvak "RECKNA-
G E L , Nemec H A P P L E , Itali
jan Z A N D A N E L in Avstrijec 
LEODOLTER. 

Dunajski »WIENER ŠPORT 
ILLUSTRIERTE« je ocenil 
ŠLIBARJEV skok izredno la- • 
skavo: »Temu podvigu so bo
trovale ugodne snežne in vre
menske razmere. Poudariti je 
treba izredno š l ibar j evo moj
strovino, saj je potekal nje
gov skok v etapah. On zna 
izkoristit i" nenadna toplotna 
strujanja zraka ter se na ta 
način obdržati dalj časa v. 
zraku. V s i t i parametri: iz--
redno močan odriv na mo
stu, spretnost pri izkorišča
nju toplotnega strujanja in! 
izjemna drznost, so pripo
mogli šl ibarju, da je pristal 

brez padca pri tej fantastični 
novi znamki.« 

Morda se ob zaključku 
vprašamo, kako je bilo mo
goče doseči ta izjemen uspeh? 
Odgovoriti na to vprašanje 
je težko!, Morda je odgovor 
še najbolje zadel olimpijski 
zmagovalec H E L M U T R E C K -
N A G E L , k i je c tem podvigu 
dejal naslednje: 

»ŠLIBAR je izredno drzen 
skakalec. Imel je še to pred
nost, da je mojstrsko izkori
stil edinstveno priložnost, k i 
se mu je ponudila. K o je dru
gi dan poletov v Oberstdorfu 
sijajno zadel odskok in med 
poletom dobil v pomoč še 

termično strujanje, je ŠLI. 
B A R hladnokrvno izkoristil 
izjemne pogoje. In tako je 
prav ta drzni Jugoslovan kot 
prvi letalec v zgodovini pre
skočil 140-metrsko znamko in 
trdno pristal na 141 metrih. 
Osebno sem tudi zadovoljen, 
da je novi rekorder iz deže*. 
le, kjer je tekla zibelka ne
dosegljivemu konstruktorju 
smuških letalnic — inž. BIo-
udku.« 

Rekordno daljavo, k i jo je 
dosegel šl ibar , b i lahko od 
vseh navzočih skakalcev te
daj v Oberstdorfu leta 1961 

— ponovil samo on. 
Slavko Tarman 

šlibarjev rekordni polet 

N a mej i m e d življenjem in smrt jo 
je življenje najlepše — 

t o je p r e s k o k iz st rahu v p o g u m ! 
K o boste, letos, kot že mogoče velikokrat prej, stali pod 

mogočnimi,- Poncami in gledali največjo med velikimi skakal
nicami, bii vam, dragi gledalci, rad približal nekaj občutij 
skakalca. Rad bi vam s tem omogočil globlje, pristnejše in 
bolj humano doživljanje dogajanj na njej. 

Na tej :skakalnici-doseže skakalec pr i . odskoku hitrost od 
110 do 115km.na uro in pr i doskoku od 130 do 140 km/h. 
Vsakdo se je verjetno že peljal v avtomobilu s tako hitrostjo 
in verjetno, že .tampobčutil neko notranjo tesnobo, čeprav je 
udobno sedel. Pomislil pa najbrž ni nahče, kaj ko bi stal na 
smučeh p r i taki^hitrcSstš. Pr i skokih pa je treba poleg tega še 
leteti po ^raku in ' izvajat i dokaj komplicirane gibe. Zato 
verjetno m ' jiaključje, da morajo -biti" skakalci maksimalno 
fizično pripravljeni, z izrednim čutom za ravnotežje in talen
tom za obvladanje telesa in smuči v zraku. Da pa dosežeš 
tako stopnjo izvežbanosti, pa je potrebno še in še treninga 
od mladih let, trdega dela in odpovedovanja marsičemu. Že 
zaradi tega vsak zasluži priznanje in pohvalo! 

Ker pa so tudi skakalci le ljudje z vsemi človeškimi last
nostmi, imajo jasno tudi strah. Ta strah je razumljiv, saj 
je v vsakem skoku borba za življenje, borba za varen pri
stanek in šele potem borba za rezultat, za uspeh. 

K o bi skakalce vprašali, zakaj se-upajo spustiti z vrha v 
globino, bi vam verjetno nobeden ne znal točno odgovoriti. 
Vs i imajo isti cilj-: na vrhu j ih žene želja, da b i preizkusili 
svoje sposobnosti v borbi z naravnimi fizikalnimi zakoni, 
da bi dokazali svojo sposobnost v najtežjih pogojih, da bi 
dokar.ali, da so v borbi z življenjem in smrtjo močnejši, da 
so v borbi z najboljšimi prav tako sposobni in spretni in kar 
je najvažnejše — da so v borbi med strahom in pogumom — 
to je v borbi s samim i seboj — zmagovalci! Neki mislec je 
dejal: »Lahko je premagati nasprotnika, najtežje pa je pre
magati sebe.« In to borbo s samim seboj, k i bo za vas gledalce 
ostala skrita in katere zmagovalec bo ostal nepoznan, je treba 
nagraditi s ^priznanjem — torej je treba nagraditi vsakogar! 

Ne mislite, da kratki in ponesrečeni skoki uiso potrebni 
priznanja, nasprotno, prav ti skoki šo najbolj nevarni, ker so 
izvedeni proti naravnim fizikalnim silam in v teh skokih' se 
je treba boriti, ne za uvrstitev, ampak za srečen doskok. 
Škoda, ker za vse ni prostora ob doskočišču, ker bi sicer 
lahko videli pr i takih skokih kaj je človek — . skakalec — 
sposoben storiti v taki situaciji, da bi se rešil, .la bi pristal. 
To je neusmiljena in krčevita borba, k i je jasno zarisana ha 
skakalčevem obrazu, k i jo ne bo noben nikdar pozabil, kdor 
jo je doživel. 

Zatorej tudi pri takih skokih ne skoparite s priznanjem. 
S tem boste dokazali, da se razumete na ta šport in da ste 
športno vzgojeni in da bo o vas prav tako pisalo, kot ie 
izjavil znani Sigmund Ruud v Šport Ziirich 9. 4. 1934: »Še 
nikoli nisem skakal pred tako hvaležnimi gledalci.« 

•— Stanko Smolej 

i 


