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Za izboljševalni pred-
log 4600 din nagrade 
Na peti redni seji odbora za racionalizacije in novatorstvo, 
dne 30. marca, so člani odbora razpravljali o gradivu za na
slednjo sejo delavskega sveta, analizirali dosedanje delo In 
odobrili eno nagrado. 

V ponedeljek 10. aprila bi praznoval svoj 60 rojstni dan veliki gospodarstvenik in neutrud-
Ijiv komunist BORIS KIDRIČ. V njegov spomin objavljamo njegovo sliko z njegovega obiska 
na Jesenicah 9. januarja 1952, ko je bil predsednik gospodarskega sveta in minister vla
de FLRJ. 

Proizvodnja januar-marec 1972 
Letošnja planirana proizvodnja naše železarne je višja in bolj 
zahtevna kot smo jo v preteklem letu dosegli. Zato je prav, če 
po preteku prvih treh mesecev, letošnjega leta pregledamo 
kaj smo na področju proizvodnje dosegli. V ta namen je iz
delana kratka analiza proizvodnih rezultatov v posameznih 
obratih za obdobje januar—marec 1972. 

Za boljše razumevanje situ-
iie sta pri obravnavanju 

vsakega obrata dodani tabela 
in diagram oz. dva diagrama, 
Če izkazuje obrat tudi blagovT 

no proizvodnjo. Tabela kaže 
planirano in doseženo proiz
vodnjo za obdobje januar— 
marec 1972, odstotek izpolnit
ve plana, proizvodnjo v ob

dobju januar—marec 1971 in 
v % indeks dosežene proiz
vodnje za tri mesece v letu 
1972 in 1971. ' ' ' 

Cele črte na diagramih pri
kazujejo dosežno proizvodnjo 
v prvem četrtletju,- črtkane 
planirano poprečno mesečno 
proizvodnjo v letu 1972 in črt
kane s piko dosežno popreč
no mesečno proizvodnjo v le
tu 1971. 

(nadalj. na 10. in 11. str.) 

Dokončno so formulirali 
popravek in dopolnilo 25. čle
na obstoječega pravilnika o 
izumih, tehničnih izboljšavah 
in koristnih predlogih, ki ga 
je delavski svet sprejel na 
13. seji dne 29. marca 1969. 
Nov 25. člen pravilnika daje 
prizadevnim in uspešnim av
torjem tehničnih izboljšav 
pravico, da po petih letih tra
janja in uporabe izboljševal-
nega predloga v proizvodnji 
zahtevajo ponovno ocenitev 
in nagraditev predloga, še iz
boljšava izkazuje nov večji 
prihranek, korist ali ekonom
ski efekt. 

Člani odbora so se tudi 
strinjali s predlogom službe 
za novatorstvo in racionaliza
cije, da se popravi in dopol
n i tudi 30. člen obstoječega 
irn veljavnega pravilnika, ki 
prikazuje odškodninsko le
stvico na prikazani in doseže
ni prihranek. Dosedanja le
stvica se poveča za 1 %, kar 
je'vsekakor utemeljeno glede 
na Sedanje ekonomske razme
re in posledice inflacije. 

O tem in o nekaterih do
polnilih pravilnika z name
nom, da se inovacijske aktiv
nosti na vseh ravneh v naši 
gospodarski organizaciji še 
bolj poživijo, bodo člani od
bora aktivno razpravljali na 
prvem bližnjem zasedanju 
DS železarne Jesenice. 

Člani odbora so zadolžili 
službo za novatorstvo in ra-

Planirani in izvedeni remonti v I. tromesečju 
Prvi kvartal v letu 1972 je bil v pogledu izvedenih remontov 
razmeroma uspešen. Skupno je bilo planirano in izvedeno 44 
večjih in 74 enodnevnih remontov. V istem času pa je bilo 
zaradi nastale situacije izvedenih še 27 večjih remontov izven 
programa, prestavljenih pa je bilo 21 planiranih remontov 
na kasnejši čas. Prestavitev planiranih remontov sta nareko
vala dva glavna vzroka, to je potreba proizvodnje in nezago-
tovljeni rezervni deli. 

V januarju smo prestavili 
sedem remontov in sicer šti
r i zaradi potreb proizvodnje, 
enega zaradi pomanjkanja re
zervnih delov, enega pa zara
di pomanjkanja delavcev. 
Izven plana pa smo opravili 
kar štirinajst remontov. V fe-

Povzetki razprav s sestankov delovnih skupin 
o odnosih med Železarno in GP-Železar 

v 
pa 

Od 255 delovnih skupin — kolikor jih kot samoupravne enote 
deluje v Železarni — je imelo predlog sprememb pogodbenih 
odnosov med Železarno in GPŽ na dnevnem redu svojih se
stankov. 140 skupin. 

Delovne skupine dajejo vso naporov za izboljšanje pre-
Podporo predlogu odbora za hrane delavcem in pogojev v 
življenjske pogoje in rekre- samskih ter počitniških do-
acijo, zahtevajo čim prejšnjo movih. 
realizacijo in usmeritev vseh Predvsem poudarjajo, da 

je za tako visoko ceno (ki je 
bila sestavljena iz regresa Že
lezarne in prispevka delavcev) 
hrana nekvalitetna, na to pa 
se navezujejo še številne dru
ge nepravilnosti: premajhna 
pestrost jedilnikov, nečistoča 
pribora in delilnic obrokov, 

(Nadalj. na 3. strani) 

bruarju je bilo prestavljenih 
13 remontov. Razen dveh so 
bil i prestavljeni zaradi potreb 
proizvodnje. Največ remon
tov je bilo prestavljenih 
jeklovleku. Izven plana 
smo opravili devet remontov. 
Mesec marec pa je bil od 
vseh inesecev najboljši, po 
programu je bilo izvedeno 
15 remontov izven programa 
štirje remonti, odložen pa je 
bil samo eden. Če ob tem 
pogledamo angažiranost vzdr
ževalcev po delovnih enotah 
je situacija naslednja: 

V delovni enoti talilnice 
smo v teh mesecih opravili 16 
večjih in 20 enodnevnih re
montov, odložili pa smo sa
mo tri . 

V delovni enoti valjarne 
Bela, je.bilo v prvem trome-

(Nadalj. na 2. str.) 

cionalizacije, da skupaj s 
pravno službo in SEOP sesta
vi ustrezne pogodbe z avtor
jema patentov Zvonetom La-
burom in Antonom Kobler-
jem za odkup in uporabo 
njihovih tehničnih izboljšav 
št. 1815 in 1904 v Železarni. 

Na 5. redni seji odbora za 
racionalizacije in novatorstvo, 
so člani odbora tudi kritično 
ocenili dosedanje delo služ
be in posameznih komisij za 
novatorstvo in racionalizacije 
pri svetih delovnih enot. Od
bor je naslovil na svete de
lovnih enot prošnjo in opo
zorilo, da komisije poživijo, 
svojo aktivnost in po potrebi 
odpokličejo in zamenjajo ne-
delavne člane. 

Člani odbora so ponovno 
razpravljali (že tretjič) o ze
lo uspešnem izbol j sevalnem 
predlogu št. 1999, katerega je 
uspešno in samoiniciativno 
izvedel prvi asistent v valjar-
ni žice FRANC R A V N I K A R , 
ki je z uspešno rekonstrukci
jo I. in II. kanala na progi 
270 0 za vodenje zank oval
nega preseka, ustvaril prek 
140.000,00 N din letnih pri
hrankov z minimalnimi stro
ški. Izboljševalni predlog 
Franca Ravnikarja je bil po
zitivno ocenjen od vseh pri
stojnih in odgovornih valjav-
skih strokovnjakov in izve
dencev, ki so ga s priporočili 
predložili odboru v oceno. Z 
upoštevanjem ustreznega fak
torja ustvarjalnosti 1/4 in na 
osnovi prikazanih in potrje
nih prihrankov so člani od
bora priznali avtorju tehnič
ne izboljšave najvišjo spod
budno odškodnino v višini 
4.600,00 N din. 

Francu Ravnikarju se za
hvaljujemo za njegovo uspeš
no prizadevnost in mu česti
tamo k njegovemu delovnemu 
uspehu in priznani ter izpla
čani spodbudni odškodnini. 

Odbor za racionalizacije in 
novatorstvo pri DS Železarna 
ima še nekaj izbol j sevalnih 
predlogov, ki bodo po natanč
ni proučitvi in objektivni 
oceni dokončno ocenjeni na 
prvi prihodnji seji odbora. 

Poživitev dela komisij za 
novatorstvo in racionalizaci-
je pri svetih delovnih enot in 
samega odbora za novator
stvo in racionalizacije pri DS 
in objektivno in tekoče oce
njevanje tehničnih izboljšav 
je prav gotovo najboljša pot 
za poživitev inovacijske aktiv
nosti v Železarni. 



Uresničevala temeljnih ciljev in nadaljnega družbeno-eko-
nomskega razvoja bodo delovni ljudje v organizacijah zdru
ženega dela, združenjih, interesnih in družbenopolitičnih skup
nostih, kjer bodo neposredno uresničevali svoje samoupravne 
pravice. Njihova sedanja prisotnost pri ustvarjanju materi
alnih in duhovnih pogojev življenja, je razširjala njihovo 
znanje, izkušnje in spoznanja, ki pomenijo velik kapital pri 
nadaljnji krepitvi njihove družbene moči in odgovornosti ter 
kakovostnega sodelovanja pri družbenih odločitvah. V nadalj-
nem procesu zavestnega vključevanja v delo in upravljanje, 
bodo delavski razred in vsi delovni ljudje ustvarjali nove 
pogoje osebne in družbene svobode. Na tej politični platformi 
se je snoval in oblikoval razvojni program Socialistične re
publike Slovenije, na tej politični platformi sloni njegova 
konkretizacija v organizacijah združenega dela in družbeno
političnih skupnosti. V delavskem razredu in v vseh delovnih 
ljudeh je tudi jamstvo, da bodo temeljni cilji in razvojne 
smeri dolgoročnega razvoja Slovenije uresničene. Njegova iz
hodišča namreč izhajajo iz naše dosedanje resničnosti ter 
sedanjih in zgodovinskih interesov delavskega razreda in vseh 
delovnih ljudi. 

Povsem iluzorno bi bilo misliti, da bodo temeljni cilji in 
razvojne smeri uresničene brez konfliktov, nasprotij in brez 
poizkusov zaviranja tega razvoja. Uresničevali ga bomo lahko 
le z visoko stopnjo integriranosti med ljudmi v socialnem, 
delavnem in ideološkem pogledu. Uresničevali ga bomo z ljud

mi, ki kot svobodni in ustvarjalni posamezniki ne le pri
stajajo na tak razvojni koncept, ampak se bodo zanj tudi 
borili, ker so povezani z usodo in napredkom samoupravnega 
socializma in ki v takem razvoju vidijo jamstvo za svoje 
svobodno življenje in ustvarjalno eksistenco. Prihodnost Slo
vencev je v materialno in duhovno bolj bogatih in bolj svo
bodnih delovnih ljudeh. »Zato naš namen ni potrošniška 
družba na višji stopnji materialnega razvoja, ampak družba 
humanih odnosov in vrednosti kot so: svoboda, socialna trd
nost, delovna ustvarjalnost, narodno socialistična zavest, izo
brazba, kultura, solidarnost in enotnost, ki temelje na za
vestnem hotenju vse družbe in na njenih materialno bogatih 
temeljih. Na teh načelih bomo zviševali osebni in družbeni 
standard, zmanjševali socialne razlike v družbi ter usklajevati 
razvoj gospodarstva in družbene nadgradnje.« 

Kritičen pogled nazaj na razvoj Slovenije, nam pokaže še 
na vrsto elementov, ki so preveč pospeševali potrošniško 
družbo in miselnost ter zanemarjali ostale vrednote humanih, 
svobodnih odnosov. Dolgoročni razvoj Slovenije za obdobje 
prihodnjih 15 let pa kot osrednjo nalogo postavlja hitrejše 
razvijanje socialističnih družbenoekonomskih in humanih od
nosov. »Socialistični odnosi in zavest se morajo izražati v 
odkritih, tovariških, neposrednih in odgovornih odnosih med 
delovnim ljudmi in občani, v njihovem medsebojnem spo
štovanju in vzajemnem sodelovanju pri oblikovanju skupnih 
in individualnih potreb in interesov.« 

Uresničevanje temeljnih ciljev in razvojne smeri ter nalog 
SR Slovenije v prihodnjih 15 letih bosta omogočala dva bi
stvena vzvoda, ki se medsebojno dopolnjujeta in spodbujata 
kot organska celota in sicer: 

— razvijanje proizvajalnih sil z izrabljanjem vseh dosež
kov sodobne znanosti, tehnike in tehnologije, z nenehno mo
dernizacijo in racionalizacijo delovnih procesov; s stalnim 
iskanjem optimalne perspektive, da se poveča produktivnost 
dela in dvigne akumulativnost gospodarstva, da le-to zado
voljuje potrebe domačega trga, obenem pa konkurenčno na
stopa v mednarodni delitvi dela na zunanjem trgu; 

— razvijanje samoupravljanja na temelju družbene lastnine 
produkcijski sredstev kot oblike odnosov, v katerih delovni 
ljudje zavestno ustvarjajo socialne, ekonomske in kulturne 
pogoje skupnega življenja v razmerah moderne civilizacije, 
razvijajo nov odnos do družbene stvarnosti, spreminjajo svojo 
vsakokratno resničnost, pri tem pa dobivajo nove izkušnje, 
nova spoznanja in se vedno bolj zavedajo potreb in možnosti, 
ki se kažejo kot napredek in osvobajanje delovnega človeka.« 

Ne glede na to, ali posamezne gospodarske veje ali druž
bene dejavnosti v razvojnem programu zavzemajo večji ali 
manjši obseg, so temeljni cilji in razvojne smeri ter naloge 
v prihodnjih 15 letih začrtane jasno za vse sfere družbenega 
življenja in dela. Dolgoročno načrtovanje tako postaja nova 
kakovost družbenega gibanja in našega stremljenja k sociali
stičnim ciljem. Pri tem pa je izrednega pomena, da se SR 
Slovenija lahko uspešno razvija le kot del Socialistične fede
rativne republike Jugoslavije. Da bo pri vseh dolgoročnih 
snovanjih in načrtovanjih perspektiv v organizacijah združe
nega dela, družbenopolitičnih skupnostih, družbenopolitičnih 
organizacijah in interesnih skupnostih potrebna disciplinirana 
in zavestna prisotnost temeljnih idej in ciljev razvojne smeri 
SR Slovenije. 

(Citati iz resolucije o dolgoročnem razvoju SR Slovenije) 

Še k r a t k o razmišljanje o o s e b n e m ocenjevanju 
Precej resnice je v tem, da 

so delovni uspehi vzdrževal
nih skupin, raznih referentov 
in ostalih, kateri prejemajo 
osebni dohodek po času, od

visni od njihovega trenutnega 
razpoloženja. Da je treba za 
vzdrževalce unesti neka me
rila za njihovo delo sem že 
pred leti govoril na tovarni-

Prva letošnja številka 
Železarskega z b o r n i k a 
Pred kratkim so razdelili 

prvo letošnjo številko Žele
zarskega zbornika, k i ga že 
šesto leto izdajajo vse tr i 
slovenske železarne in Meta
lurški inštitut v Ljubljani. 
Prva letošnja številka obse
ga 64 strani, objavljenih pa 
je pet sestavkov, ki so j ih 
napisali naši sodelavci iz 
raziskovalnega oddelka. 

Uredniški odbor Železar
skega zbornika je že zbral 
gradivo za drugo letošnjo 
številko, ki bo izšla v drugi 
polovici meseca junija. Ured
niškemu odboru Železarske

ga zbornika je tudj tokrat 
uspelo razširiti kro^ stalnih 
sodelavcev, kajti Svoje se
stavke so za drugo številko 
zbornika pripravili tudi novi 
sodelavci — strokovnjaki iz 
železarne štore In Ravne. 
Razen bralcev v vseh treh 
slovenskih železarnah ter na 
metalurškem inštitutu bodo 
prvo letošnjo številko žele
zarskega zbornika prejeli na
ročniki v številnih podjetjih 
metalurške in predelovalne 
industrije in tudi v drugih 
evropskih državah ter v Bra
ziliji in ZDA. 

ški konferenci ZK. Je pa tudi 
res, da če so delavci dobro 
seznanjeni s tem kako pride
jo do svojega osebnega do
hodka, osebno razpoloženje 
ne bi smelo vplivati na de
lovni uspeh. To lepo dokazu
je zadnji remont Asea elek
trične peči, ki je bil opravljen 
pred predvidenim rokom. 

0 tem ali je osebno ocenje
vanje koristno ali ne, bodo 
mnenja vedno deljena. Mar
ljivi in vestni delavci bodo za, 
nevestni pa proti. Toda rezul
tati osebnega ocenjevanja ne 
smejo ostati samo na papir
ju, odražati se morajo v več
jih ali manjših osebnih do
hodkih. Drugače je vsako 
ocenjevanje brez koristi. De
lovodje opravljajo neke vrste 
osebnega ocenjevanja odkar 
Železarna obratuje. Toda re* 
zultate svojega ocenjevanja 
ne morejo koristno uporabiti, 
ker jim tega ne dopušča pra
vilnik o osebnih dohodkih. 
Sedaj mu ni mogoče, da bi 
boljšega delavca tudi bolje 

nagradili. Ce sta dober in 
slab delavec na delovnem me
stu drugega ključavničarja, 
imata po pravilniku oba pra
vico do enakega dohodka. 
Edina razlika je mogoče ta, 
ki izhaja iz dolžine delovnega 
staža, pa še ta bi morala vča
sih biti v obratnem sorazmer
ju- Rezultate svojega ocenje
vanja lahko koristno uporabi 
pri predlaganju za napredo
vanje na delovnem mestu. 
Kot rečeno uspehi ocenjeva
nja se morajo pokazati pri 
osebnih dohodkih. 

Nekaj odpora proti osebne
mu ocenjevanju pa verjetno 
izhaja tudi iz bojazni, da ne 
bo bodočih ocenjevalcev pre
več, ker bodo pač v breme 
direktnih proizvajalcev in bo
do njihovi osebni dohodki 
zato manjši. Delo ocenjeval
cev pa nikakor ne bo lahko, 
ker najbolj delikatno opravi
lo je ocenjevati človeka. 

Drago Mesaric, 
upokojenec 

Na skupni seji republiškega zbora in enotnega zbora de-
loviiiu skupnosti SR Slovenije, so sredi marca letos sprejeli 
resolucijo o dolgoročnem razvoju Socialistične republike Slo
venije za naslednjih 15 let. Dokument pomeni osnovo za načr
tovanje skladnega, hitrejšega in optimalnega razvoja sloven
ske družbe, kot odseva sedanjih in dolgoročnih interesov de
lavskega razreda in vseh delovnih ljudi Slovenije. Seveda v 
resoluciji oblikovani koncept dolgoročnega razvoja pomenijo 
le temeljne cilje na osnovi česar bodo organizacije združene
ga dela, družbeno politične skupnosti, družbenopolitične or
ganizacije in interesne skupnosti še naprej dopolnjevale in iz
popolnjevale lastne zasnove ter optimalne lastne in skupne 
razvojne možnosti. To pa zahteva veliko medsebojnega sode
lovanje, samoupravnega sporazumevanja in družbenega dogo
varjanja ter povezovanja raziskovalnih institucij in delovnih 
organizacij. 

J M * jya Mt R % - flh ?." 

S l o v e n i j a v p r i h o d 
nj ih 15 le t ih — izraz 
s e d a n j i h in z g o d o 
v i n s k i h i n t e r e s o v 
d e l o v n i h l jud i 

P l a n i r a n i 
in i zveden i 

r e m o n t i 
v I. t r o -
mesečju 

(Nadaljevanje s 1. str.) 
sečju opravljenih 22 večjih 
in 40 enodnevnih, odloženih 
pa je bilo 10 remontov. 

V delovni enoti predeloval, 
ni obrati je bilo izvedenih 2] 
večjih remontov, prestavlje. 
nih pa je bilo pet. 

V delovni enoti valjarne 
Javornik je bilo izvedenih 
šest remontov in 13 enodnev. 
nih, prestavljen pa je bil sa, 
mo eden in to zaradi nepri. 
pravljene opeke. 

Bilanca remontov je kat 
uspešna, če pogledamo, da je 
celotno vzdrževanje v pogle-
du zasedenosti normativa de. 
lovne sile precej na slabem, 
Seveda je treba poudariti, da 
so bil i vsi ključni remonti 
izvedeni v planiranih rokih, 
nekateri pa celo pred rokom, 
To dokazuje, da so vzdrže-
valci uspešno opravili svoje 
delo in dodali svoj delež k 
skupnim rezultatom proiz
vodnje. Delno krijemo pri. 
manj kij a j delovne sile z dru
gimi firmami, ki so priprav-
Ijene dati pomoč, kadar jo 
potrebujemo. 

Iz pregleda je razvidno, da 
so bil i v teh treh mesecih 
vzdrževalci najmanj angažira-, 
ni pri remontih v delovni 
enoti valjarne . Javornik. V 
aprilu pa bodo vsi vzdrževal
ci v drugi polovici meseca 
angažirani na remontu valjar
ne 2400. Program remonta 
valjarne je zelo obširen, zato 
bomo morali koristiti tudi 
pomoč drugih podjetij. S tem 
bodo tudi ostali obrati mora
l i računati. V tem času bomo 
lahko delali samo na naprej 
predvidenih remontih, morda 
bomo morali tudi katerega, 
k i ni nujen tudi odložiti na 
poznejši čas. 

Ce bomo uspevali tudi prek 
vsega leta tako uspešno iz
polnjevati predviden pro
gram remontov, kot smo ga 
v tem tromesečju, bo plan v 
celoti dosežen. To pa tudi ka
že, da je brl letni plan re
montov zelo skrbno priprav, 
ljen. Morda bosta v poznej
ših mesecih nastopili dve te
žavi in to v pogledu večje 
odsotnosti zaradi dopustov 
in pa po vsej verjetnosti tudi 
zaradi pomanjkanja rezervnih 
delov. V pogledu rezervnih 
delov že danes mislimo za 
naprej, glede dopustov pa 
moramo računati na remon
te, kateri so planirani v naj-
boSJ Mitičnem času. Nekateri 
rern<. 1 so bili ravno iz tega, 
vzroTri prestavljeni naprej,1 

nekaj pa je bilo že izvedenih, 
čeprav so bili planirani za 
kasneje. Kaže se pa tudi po
manjkanje rezervnih delov iz 
uvoza, k i so za nekatere re
monte nujno potrebni. V po
gledu teh vzdrževaloi sami 
ne moremo nič narediti, razen 
da pospešeno pritiskamo na 
odgovorne službe v železarni. 

Stane Torkar 



P o v z e t k i razprav s s e s t a n k o v . . . 

čjih 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
aepravilen odnos kantinerk 
do delavcev, neokusna ali ce
lo pokvarjena hrana. 

Zahtevajo pogostejše kon
trole sanitarne inšpekcije, k i 
naj dosledno kaznuje vse pre
krške glede kvalitete in kalo-
ričnosti obrokov, čistoče v 
delilnicah (z denarjem in hra
no ne more rokovati ista ose
ba) in sploh vseh gostinskih 
uslug. 

Pogosto pa se v zapisnikih 
s sestankov delovnih skupin 
srečamo s skeptičnim gleda
njem na realizacijo predlaga
nih ukrepov (npr.: o počitni
ških domovih sploh ni vredno 
razpravljati, saj nas tudi ta
krat ni nihče vprašal, ko so 
šli v upravljanje GPŽ-ja), češ, 
da so stalno opozarjali na te 
nepravilnosti, pa je vse osta
lo samo v zapisnikih in pri 
obljubah. Zavedajo se, da se 
ne da bistveno izboljšati kar 
čez noč, zato pa je treba za
četi s postopnimi, vendar in
tenzivnimi spremembami. 
Sprejete sklepe je nujno po
trebno začeti izvajati takoj 
in dosledno, ker je od ureje
nosti teh vprašanj v veliki 
meri odvisno zadovoljstvo de
lavcev na delovnem mestu in 
v tovarni. Sklenili so, da bo
do v drugem polletju temelji
to pregledali, koliko sklepov 
je bilo izvršenih in kje se je 
ustavilo. 

Železarski 
g l o b u s 

BRAZILIJA. Odgovorni or
gani brazilske vlade so skle
nili s predstavniki češkoslo
vaške vlade pogodbo za na
kup opreme za kalorično 
električno centralo v vredno
sti 50 milijonov dolarjev. Od
plačali jo bodo z enakovred
nimi dobavami železove rude. 
Sedaj kupujejo češkoslovaške 
železarne letno 200.000 t bra
zilske železove rude. To koli
čino bodo za prihodnjih dva
najst let povečali na 500.000 t 
letno. 

Opozarjajo, naj pri odlo
čitvi, da prevzamemo samske 
in počitniške domove spet v 
upravljanje, ostane tudi po
tem, ko bodo adaptirani. 
Skrbi j ih, da se tedaj ne bi 
spet našel nekdo, kateremu 
bomo prepustili popravljene 
domove. 

Poleg materiala, ki so ga 
dobili z odbora za življenjske 
pogoje in rekreacijo in s ka
terim se strinjajo, pa so de
lovne skupine dale še nekaj 
dodatnih predlogov: 

— Namesto sedanjih naj se 
uvedejo denarni boni, ki bo
do seveda prenosni in bodo 
zanje delavci lahko kupovali 
tudi mrzle malice (to pride še 
posebej v poštev za tista de
lovna mesta, ki j ih v času de
litve toplega obroka ni mogo
če zapustiti ali pa razmisliti 
o tem, kako bi tudi na taka 
delovna mesta dostavljali top
l i obrok). Tudi predlogi, da 
se namesto regresa izplača 
delavcem kar denar, niso red
k i (razumljivo, da so pogoje
ni s slabimi izkušnjami). 

— Precej delovnih skupin 
zahteva, da se za nudenje 
prehrambenih uslug poišče 
boljšega ponudnika, kot je 
bilo GPŽ. Ce bi že doslej 
imelo konkurenta in ne bi bi
lo protežirano, bi bile verjet
no tudi njihove usluge solid-
nejše. Druge skupine pa pred
lagajo, da se prehrana za 
zdaj uredi na predviden na
čin, vendar je treba odnose z 
GPŽ takoj prekiniti, če ne bo 
prišlo do izboljšanja. 

— Treba je urediti vpraša
nje cene in časa malice za ti
ste delavce, ki niso zaposleni 

v Železarni (v času, ki je do
ločen za naše delavce, .ti ne 
pridejo na vrsto, ker se hkra
ti hranijo tuji delavci). 

— Bolje je treba organizi
rati čas delitve toplega obro
ka; omejitve so ponekod pre
ozke in vsi v tem času ne 
pridejo na vrsto ali pa takrat 
ne morejo zapustiti delovne
ga mesta. Delilnice so za ne
katere obrate ponoči preda
leč, zato je treba razmisliti 
o prehrani ponoči in ob praz
nikih. 

— Sanirati je treba tudi 
pogoje v kantinah, ki so vse 
prej kot higienski in prijetni 
na pogled. Ponekod ni niti 
miz in stolov, primanjkuje 
pladnjev in še ti so stari ter 
zanemarjeni (isto velja za je
dilni pribor). 

— Zelo pestri so predlogi 
za ureditev pogojev v sam
skih domovih, čeprav se po
javljajo tudi mnenja, da jih 
ne bi smeli regresirati več 
kot ostalih družbenih stano
vanj. V samskih domovih za
htevajo poostreno disciplino 
s strani Železarne, od stano
valcev pa večjo mero odgo
vornosti in samokontrole (po
gosto je namreč opaziti malo
maren odnos do družbene la
stnine). Predlagajo pospešeno 
gradnjo garsonjer za samske 
delavce (npr. v vsakem no
vem bloku tudi nekaj garso
njer) in ureditev prehrane za 
stanovalce samskega doma 
na Koroški Beli, ker je seda
nji obrat družbene prehrane 
predaleč. 

— Glede počitniških domov 
delovne skupine predlagajo, 
da bi bili namenjeni samo 
članom našega kolektiva in 
njihovim svojcem (tak je bil 
tudi njihov prvotni namen!) 
in ne tujim gostom, ker ima
jo slednji nemalokrat pred
nost. Upravniki počitniških 
domov naj bodo člani Žele
zarne. Apelirajo na pravilnej-
ši odnos delavcev do družbe
ne lastnine in zahtevajo kaz
novanje zlonamernega uniče
vanja inventarja v počitniških 
domovih. 

— Če hočemo zagotoviti 
ustrezno čiščenje obratov in 
kontrolo tega dela, je nujno, 
da tudi čistilke vzamemo 
spet v naš stalež. 

— Veliko delovnih skupin 
sprašuje, kje je ostal denar, 
ki ga je GPŽ dobival dve leti 
za amortizacijo, če niso iz
vedli niti najnujnejših po
pravil samskih in počitniških 
domov. Za tako delo zahteva
jo, da še pokliče na odgovor
nost upravljalce in tiste, ki 
so dali domove v upravljanje. 

Albina Tičar 

Obvestila kolektivu • Obvestila koiekin 
Dežurna služba 

telefon 
v pisarni doma 

451 84022 

344 81629 

620 766 

852 760 

401 500 

486 81413 

433 81411 

Prt kor?tr.;3J vozu se je utrgala špenjača. Delavci V6ž6vne delavnice z voza odstranjujejo zlo- 1 
•nljen del in nameščajo novega. 

SOBOTA, 15. aprila: 
Jože Košir, transport 

NEDELJA, 16. aprila: 
inž. Vito GRIČAR, plavži 

PONEDELJEK, 17. aprila: 
Cir i l ODLASEK, valjarna Javornik 

TOREK, 18. aprila: 
Zdravko ČRV, valjarna žice 

SREDA, 19. aprila: 
inž. Ivo ARZENŠEK, pom. gen. dir. 

ČETRTEK, 20 aprila: 
inž. Lado ŠKETA, plavži 

P E T E K , 21. aprila: 
inž. Karel RAVNIK, elektro jeklarna 
Dežurna služba traja od datuma nastopa od 7. ure do 

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

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

Personalne vesti za mesec marec 1972 
Sprejetih je bil 114 delavcev. 
Delovno razmerje je prenehalo 101 delavcu, od tega jih je 

šlo 16 v JLA. 
STAROSTNO SO BILI UPOKOJENI: Franc KEJZAR, 1914, 

PIV energija — 34 let v ŽJ, Franc POTOČNIK, 1911, pocin-
kovalnica Javornik — 35 let v ZJ, Ivan STENJKO, 1919, PIV 
energija — 24 let v ŽJ, Jože OBLAK, 1909, transport — 34 let 
in pol v ŽJ in Anton JUSTIN, 1911, transport — 15 let v ŽJ. 

INVALIDSKO SO BILI UPOKOJENI: Alojz M E R T E L J , 
1912, strojne delavnice - 15 let v ZJ in Alojz ZUPAN, 1914, 
elektro jeklarna — 28 let v ŽJ. 

Vsem upokojenim delavcem želimo, da bi dolgo uživali 
težko zaslužen pokoj! 

UMRLI SO: Valentin RAB1Č, 1913, transport — 35 let v ŽJ. 
Svojcem naše iskreno sožalje! 
IZKLJUČENI SO BILI : Trajčo Andonov, 1950, martinarna, 

Aleksander Aleksič, 1941, samotama, Karlo Andres, 1948, sa
motama, Meho Bacič, 1951, Javornik 1, Fikret Balič, 1954, 
valjarna Bela, Ljupčo Bojkov, 1951, plavži, Risto Brzanov, 
1953, elektro peč, Marko Dakskobler. 1952, V E N , Mile Davčev, 
1950, transport, Vojče Davčev, 1949, plavži, Vasif Deomič, 1953, 
žičarna, Trajčo Dimitrov, 1951, samotama, Jusuf Džedovič, 
1935, elektro peč, Zlate Edemov, 1952, plavži, Milan Galešič, 
1951, Javornik 1, Franc Gašpar, 1952, strojno vzdrževanje, 
Ivanka Gerzetič, 1934, jekloviek, Ramadan Gerzič, 1951, valjar
na Bela, Josif Gigov, 1947, plavži, Trajan Georgiev, 1950, sa
motama, Alojz Gregorič, 1954, valjarna žice, Franc Gregorič, 
1947, martinarna, Ivan Gros, 1952, PIV energija, Bogomir 
Gruškovnjak, 1953, elektrodni oddelek, Stoil Ignatov, 1954, 
Javornik I, Mitar Ilič, 1950, elektro peč, Strašo Iliev, 1949, 
Javornik I, Risto Inkov, 1953, valjarna žice, Mehmed Jakupo-
vič, 1942, samotama, Jordan Janev, 1953, martinarna, Strahil 
Jovanov, 1952, elektro peč, Stanko Jordev, 1953, martinarna, 
Halid Jujič, 1951, valjarna 2400, Anton Juvančič, 1953, strojn9 
vzdrževanje, Milan Karadžič, 1951, elektro peč, Mirko Kneže-
vič, 1948, martinarna, Kata Kneževič, 1953, jekloviek, Boža 
Kondič, 1953, plavži, Rajko Kovačevič, 1942, martinarna, Mile 
Krstov, 1945, plavži, Pavle Lazov, 1950, gradbeno vzdrževanje, 
Dušan Macura, 1953, plavži, Gojko Majstorovič, 1953. marti
narna, Metodi Malčev, 1949, samotama, Miroslav Marjanovič, 
1949, plavži, Mustafa Mašič, 1950, plavži, Hasan Memič, 1950, 
samotama, Stoiman Mitov, 1946, plavži, Rifer Tvluhič, 1950, 
plavži, Dobre Nisov, 1949, profilarna, Andrej Oblak, 1944, V E N , 
Muhamed Omanovič, 1949, martinarna, Vehid Omič. 1949, 
transport, Fidančo Paunov, 1949, hladna valjarna, Damjan 
Pavlovič, 1953, transport, Dragan Pavlovič, 1949, valjarna Be
la, Risto Peev, 1949, elektro toplotna energija, Dorislav Perje-
vič, 1949, valjarna Bela, Agnat Petrov, 1953, valjarna Bela, 
Ljubomir Petrov, 1953, martinarna, Vele Petrovski, 1950, elek
tro jeklarna, Asim Pezič, 1945, žičarna, Ismet Pirič, 1951, 
plavži, Sulejman Porča, 1943, elektro jeklarna, Cvetko Pusto
lovski, 1950, plavži, Samid Pozderovič, 1950, hladna valjanna, 
Milorad Radič, 1950, elektro peč, Tomislav Ristič, 1953, elektro) 
peč, Peter Robič, 1930, plavži, Tode Sarafinov, 1952, marti
narna, Aco Sanev, 1954, Javornik 1, Milorad Savkovič, 1953, 
žebljarna, Pavel Skumavc, 1956, transport, Anton Solce, 1954, 
livarna. Trpe Stamenkov, 1950, plavži, Trajko Stanoev, 1947, 
Javornik I, Stančo Stoilov, 1951, žičarna, Angel Stojanov, 
1954, Javornik I, Kamče Stojanov, 1949, valjarna Bela, Drago 
Struna, 1953, transport, Omer Šerbečič, 1953, valjarna Bela, 
Franc Skerbec, 1936, martinarna, Roman Šmid, 1947, Javornik 
L Bogo Šolar, 1948, jekloviek, Stanko Šubic, 1949, gradbeno 
vzdrževanje, Živojin Šumakovič, 1944, plavži, Ivan Tenev, 1942, 
elektrodni oddelek, Dušan Timarac, 1954, žičarna, Blagojev 
Todosiev, 1953, valjarna 2400, Vukosav Vesič, 1951, plavži, 
Bojan Vidmar, 1953, strojno vzdrževanje in Davčo Zlatkov, 
1949, žičarna 



M l a d i o s e b i , s v o j i h p r o b l e m i h , 
n a l o g a h in p e r s p e k t i v a h 

Mladim železarjem! 
Najlepše se zahvaljujemo za celodnevno srečanje z vami 

na železarskih Jesenicah. B i l i smo prijetno presenečeni 
nad vsem kar ste nam ob našem srečanju v soboto, 
8. aprila, nudili. Hvala vam, ker ste nam posvetili toliko 
pozornosti. 

Prisrčna hvala organizatorju srečanja T K ZMS Žele
zarne in vodstvu Železarne, ki nam je omogočilo ogled 
nekaterih obratov. 

Vsem železarjem želimo še veliko delovnih uspehov, 
vodstvu podjetja pa da bi tudi v bodoče tako uspešno 
vodilo podjetje kot doslej. 

Starešine in craničarji 
V . P. 3908-1 
Radovljica 

Graničarji med mladimi železarji 
V soboto, dne 8. aprila, so mlade jeseniške železarje 

obiskali vojaki-graničarji z naših meja. Na parkirnem 
prostoru pred Železarno jih je najprej pozdravil predsed
nik T K ZMS Ljubo Jasnič. V pozdravnih besedah je po
udaril, da je srečanje namenjeno predvsem zbliževanju 
in utrjevanju odnosov med pripadniki JLA in mladino. 
Sledil je prvi del programa — športna srečanja. Pomerili 
so se v treh disciplinah: šahu, namiznem tenisu in keglja
nju na asfaltu. Mladi železarji so bili premočen nasprotnik 
saj so zmagali v vseh treh disciplinah. 

Rezultati: 
šah: 1. Železarna 6 točk, 2. graničarji II 3,5 točk, 3. 

graničarji I 2,5 točke; 
Železarna : graničarji I 3,5:0,5, Železarna : graničarji 

II 2,5:1,5, graničarji I : graničarji II 2:2. 
Namizni tenis: 1. Železarna, 2. graničarji I, 3. grani

čarji II; 
Železarna : graničarji I 5:0, Železarna : graničarji II 5:0, 

graničarji I : graničarji II 5:1. 
Kegljanje na asfaltu: 1. Železarna 2866 kegljev, 2. gra

ničarji 2555 kegljev. 
Posamezniki: 1. Ivan Ogrin (ŽJ) 400 kegljev, 2. Bogo 

Šolar (ŽJ) 379 kegljev, 3. Ratko Mitrovič (JLA) 379 keg
ljev. 

Popoldne pa je bila v Delavskem domu pri Jelenu raz
glasitev rezultatov. Vsem ekipam so podelili priznanja za 
sodelovanje, med tekmovalce pa so razdelili tudi praktične 
nagrade in značke ZM. Starešinam Živku Miloševiču, Mir
ku Smiljiču, Vukoju Lešnjaku ter Mirku Stojanoviču je 
TK Z M podelila priznanje za uspešno sodelovanje med 
JLA in T K ZMS. 

V'nadaljevanju so člani filmske skupine ODEON pred
vajali tudi nekaj zanimivih kratkometražnih filmov. Sre
čanje se je zaključilo z ogledom Železarne. Z zanimanjem 
so sledili vodiču in si ogledovali proces dela. Poleg plav-
žev in martinarne so si ogledali še nove obrate na Beli. 
Niso mogli verjeti izredni avtomatizaciji delovnega pro
cesa. Mlade vojake je zanimalo še marsikaj drugega. Tako 
so se mnogi zanimali, kako je z zaposlitvijo v Železarni. 
Tudi to je mogoče ena izmed oblik pridobivanja kadra 
za Železarno. 

Celotno srečanje je bilo dobro pripravljeno, škoda le, 
da ni bilo streljanja z zračno puško, kjer bi graničarji 
zanesljivo zmagali. Kljub obljubi namreč strelišče ni bilo 
pripravljeno. Zahvala gre tudi vodstvu podjetja, k i je 
srečanju posvetilo vso pozornost in dalo polno podporo 1 

T K ZM. Starešinam pa je treba še enkrat izreči zahvalo 
za res uspešno sodelovanje. 

Sprejete naloge mladih za april in maj 
mesec mladosti 

Na ponedeljkovi razširjeni seji sekretariata predsedstva 
občinske konference ZMS Jesenice so razpravljali o mese
cu mladosti, programu dela predsedstva In konference za 
april, sprejeli sklep o razpisu za priznanja mentorjem, 
mladim družbenim delavcem ter društvom in organizaci
jam, k i vključujejo mlade. 

Razširjena seja sekretariata je dokončno sprejela in 
potrdila program praznovanj v mesecu mladosti, k i ga je 
pripravil odbor za praznovanje. Edino oviro pri sestavi 
programa predstavljajo športna tekmovanja, ker še niso 
določeni datumi tekmovanj in ostale podrobnosti. 

Člani predsedstva konference bodo v tem mesecu obi
skali vse aktive v občini in se z njimi menili o programih 
dela, aktualnih nalog ZMS ter naredili grob prikaz stanja 
ZMS v občini. Poleg tega je bilo sprejeto, da v aprilu po
novno ali nanovo formiramo aktive v nekaterih delovnih 
organizacijah in krajevnih skupnostih. Sklican bo tudi 
razgovor z učenci v gospodarstvu pri zasebnikih in prob
lemska seja konference o učencih v gospodarstvu, k i bo 
predvidoma konec meseca. 

Občinska konferenca ZMS tudi letos razpisuje priznanja 
petim mladim družbenim delavcem, petim mentorjem in 
petim društvom, organizacijam in aktivom ZMS. Kriteriji 
za podelitev so splošni, zahtevajo predvsem večletno uspeš
no delo med mladimi na vseh področjih, od aktiva Zveze 
mladine do humanitarnih organizacij. Pismene predloge 
za prijavo bo predsedstvo sprejemalo do vključno 5. maja. 

Na seji je bil sprejet tudi sklep, s katerim predlagamo 
republiški konferenci, da podeli priznanje za mentorstvo 
VINDIŠAR Jožetu, dolgoletnemu mladinskemu aktivistu 
ter JASNIČ Ljubu, predsedniku T K ZMS Železarne prizna
nje mlademu družbenemu delavcu. milan 

Koncert za mlade 
V sredo, 19. aprila, bo ob 19.30 v gledališki dvorani 

na Jesenicah. 
K O N C E R T Z A M L A D E 
Sodelujejo: Oto Pestner, New Swing quartet, pevka 

Andreja Zupančič in instrumentalni ansambel Union ter 
trgovsko podjetje Murka z modno revijo POMLAD 72. 

Vabi T K ZMS Železarne 

Stane Boštjančič — sekretar ZMJ 
o »Akciji 75« 

»Akcija 75 je pomenila neposredno vključevanje in eno 
izmed oblik vključevanja mladih ljudi v sodelujočih 
podjetjih v neposredno delo v ZMJ. Mislim, da je to zelo 
primerna oblika neposrednega vključevanja v politiko 
ZMS in s tem tudi v politiko ZMJ. Akcijo 75 je treba 
dejansko raztegniti na Akcijo 750 v tem smislu, da bo 
mlad človek v podjetju vedel, da ima možnost vplivati na 
politiko ZMS, ker je to njegova politika, ker je nosilec te 
politike on sam, in v bistvu on odgovoren za vse to, kar 
se dogaja v ZMS. Mislim, da.je bila to osnova za Akcijo 
75, v katero je bilo vključenih 75 podjetij. Ta akcija je 
bila tipično kulturno politična akcija in prav je, da jo 
letos razširimo.« 

Na naši šoli je več krožkov 
Na osnovni šoli Tone Čufar deluje več krožkov. Med 

njimi je zelo aktiven krožek mladih anglistov. 
Pri tem krožku prevajamo kakšno angleško knjigo ali 

pa delamo vaje. Vstavljamo manjkajoče besede, odgovar
jamo na vprašanja, vstavljamo pravilno obliko glagola ali 
predloge. Večkrat delamo vaje za lepšo izgovorjavo. 

Zadnje tedne smo se marljivo pripravljali za medšol-
sko tekmovanje mladih anglistov, ki bi morali biti v so
boto 8. aprila v Kranju, vendar so ga zaradi epidemije 
črnih koz prestavili za nedoločen čas. Bogdan Bricelj 

Jeseniški novinarski aktiv 
Novinrski aktiv na Jesenicah je marljivo pričel s svo

jim delom. Pretekli petek, to je 7. aprila, smo se mladi 
novinarji že tretjič sestali. 

Tokrat nas je urednik Železarja Joža Vari seznanil z 
nekaterimi najpomembnejšimi tiskovnimi agencijami v 
svetu, o njihovem delovanju in načinu poročanja. Govoril 
je tudi o tem, kaj vse mora novinar znati in vedeti ter 
da mora tekoče spremljati dogajanja doma in v svetu. 
Nekaj misli pa je povedal tudi o samoupravnem komuni
ciranju. 

Na sestaknu je vsak član aktiva prebral dve novici, 
k i j ih je moral napisati med tednom. Res,* da j ih je bilo 
več kot polovico z vsebino o cepljenju proti črnim kozam, 
vendar so bile vse zanimive in dobro napisane. To se 
pravi, bile so kratke, jedrnate in aktualne, kakršne novice 
morajo biti. Branka Hutar 

Sklepi na 3. redovalni konferenci 
V petek, 7. marca, je b i l na jeseniški gimnaziji sestanek 

mladinske organizacije. Ravnatelj prof. Bratko Škrlj 
je najprej spregovoril o slabem zaključku 3. redovalne 
konference. Na gimnaziji je tokrat brez nezadostnih ocen 
in brez opominov izdelalo le 47,5 % dijakov, brez nezadost- , 
nih ocen, to se pravi samo z opomini pa 59 % dijakov. 

Najslabši razred je 4. a, kjer je izdelalo samo 39,1 % 
dijakov .najboljši pa je 4. c, kjer je bilo pozitivnih dija-
k o r k a r 8 8 % . 

V tem šolskem letu so na gimnaziji ustanovili tudi 
1. letnik srednje ekonomske šole, k i pa je b i l v poprečju 
z gimnazijskimi razredi najslabši. Izdelalo je samo 37,5 
odst. dijakov. 

Nato je prof. Škrlj-obravnaval tudi disciplinske pro
bleme. V zadnjem času dijaki kadijo v šolskih prostorih. 
Sedaj teh prestopkov še nisc kaznovali, ker pa je kajenja 
vedno več, bo le to odslej najstrožje kaznovano. N a 3. re
dovalni konferenci §o med drugim sklenili, da imamo 
dijaki odslej prepovedan izstop iz šole od začetka do 
konca pouka. Branka Hutar 

Določena časovnica 
in trasa zvezne 
štafete mladosti 

Prejšnji teden je bila 
Ljubljani seja odbora za praz. 
novanje meseca mladosti pri 
predsedstvu republiške kon
ference ZMS. 

Člani odbora so največ po 
zorncsti posvetili časovnici h] 
trasi zvezne štefete mladosti, 
k i bo letos v Sloveniji le \ 
dni: 

— 14. maja zjutraj v Ko
pru, opoldne v Postojni, sko
zi Kočevje, Vinice, Črnomelj 
in Metliko do Novega mesta, 
kjer bo »prespala« in nada
ljevala pot 

— 15. maja skozi Brežice, 
Zidani most, Hrastnik, Trbov-
lje, Domžale, do Ljubljane, 
kamor bo prispela ob 17. uri 
in prenočila 

— 16. maja bo štafeta na 
Gorenjskem; iz Ljubljane jo 
bodo mladi ponesli skozi Šk, 
Loko in Dražgoše v Radovlji
co, kamor bo prispela pred
vidoma ob 11. uri in bo ime
la pol ure postanka. V Ra
dovljici se bp zvezni štafeti 
pridružila lokalna, jubilarna 
triglavska štafeta, k i bo štar-
tala 14. maja z vrha Trigla
va. Iz Radovljice bo štafeta 
nadaljevala pot skozi Begu
nje, Tržič, Kranj, kamor bo 
prispela ob 13. uri , Kamnik, 
Šoštanj in Velenje, kjer bo 
prenočila. 

— 17. maja bodo ponesli 
štafeto mladosti skozi Žalec, 
Celje, Maribor in Ptuj in jo 
naslednjega dne zjutraj pre
dali hrvaški mladini. 

Lokalna, jeseniška, oziroma 
triglavska štafeta bo predvi
doma štartala 14. maja z vr
ha Triglava, odkoder jo bodo 
ponesli mladi planinci in al
pinisti vse Slovenije. Šestnaj
stega maja zjutraj bo krenila 
štafeta iz Mojstrane, od ko
der jo bodo ponesli mladi al-
pinci, šolarji in pripadniki 
JLA na Jesenice, kjer bo pred 
gledališčem centralni spre
jem. Nato bodo mladinci ini 
pionirji stekli s štafetno pali
co skozi Jesenice, Javornik in 
Žirovnico do Radovljice, kjer 
se bo ob 11. uri pridružila 
zvezni štafeti mladosti. 

Štafetno palico, k i prikazu
je življenje planincev in ima 
na vrhu simbol OF — Triglav, 
je izdelal in podaril ZMS Je
senice DRAGO VIŠNAR z Mu-
rove, izdelovalec lesno stru-
garskih umetnostnih izdelkov. 
V simbolu OF sta vrisani dve 
letnici: 80, k i simbolizira roj-1 

srni dan tovariša Tita in 25, 
saj je letošnja štafeta s Tri
glava že 25. po vrsti in praz
nuje srebrn jubilej. 

Na seji republiškega odbo-1 
ra za praznovanje so se me-
nih še o ostalih praznovanjih 
in prireditvah, o podelitvi 
priznanj mladim družbenim 
delavcem in mentorjem, sre
čanju s tovarišem Titom, ki 
bo 24. maja v Beogradu in 
podelitvi priznanj 1000 odlič-
njakom srednjih šol, k i bo 
15. junija v Ljubljani. 

milan 



Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

8. seja odbora za osnovna sredstva 
Na 8. seji odbora za osnovna sredstva, k i jo je predsednik 
Odbora inž. Jaka Soklič sklical v torek, 4. aprila 1972, so 
obravnavali tale vprašanja in zadeve: 

16. seja odbora za dohodek in nagrajevanje 
predsednik odbora za dohodek In nagrajevanje Ludvik Kejžar 
je sklical 16. sejo odbora kot ponavadi 8. aprila 1972 ln za 
dnevni red predlagal pregled sklepov prejšnje seje, obravnavo 
osebnih dohodkov doseženih v marcu, analizo finančnega re
zultata januar in februar ter reševanje tekočih zadev. 

Po pregledu sklepov, za ka
tere so ugotovili, da so izvr
šeni, so obravnavali dosežene 
osebne dohodke v marcu in 
ugotovili, da je dosežena ma
sa v skladu s samoupravnim 
sporazumom in z doseženimi 
rezultati proizvodnje, pa so 
zato sklenili, da se v celoti 
izplača. Poleg rednih poprav
kov oblikovane mase po po
sameznih obratih v mejah 
97—105 % so odobrili da z la
stnimi sredstvi popravijo re
zultat do srednje meje 
elektro jeklarna, valjarna Be
la, valjarna 2400 in elektrodni 
obrat. Naknadno so odobrili 
dodatno plačilo za februar 
plavžu s tem, da so masi 
osebnega dohodka dodali 
119.064 din kot dotacijo, ker 
obrat nima lastnih sredstev, 
pa tudi vzroki za nižje do
hodke so bili objektivni. 

Nato so vzeli na znanje 

analizo finančnega rezultata 
za januar in februar brez pri
pomb, ker so bili rezultati za 
oba meseca ugodni. 

V nadaljevanju seje so 
obravnavali tekoče zadeve in 
kot prvo sprejeli predlog fi
nančnega direktorja glede po
večanja predujma ter skleni
l i , da finančno računovodski 
sektor pripravi vse potrebno, 
da bi se povečan predujem 
uvedel skladno in hkrati z 
novim sistemom nagrajeva
nja. Poročilo direktorja sek
torja za ekonomiko in orga
nizacijo o uvajanju novega 
sistema nagrajevanja, pred
vsem kako poteka po predvi
denem planu, so prav tako 
vzeli na znanje in sklenili, da 
bodo o tem bolj podrobno 
razpravljali na posebni seji 
odbora, ki naj bo med 20 in 
25. aprilom. Na to sejo bodo 
povabili tudi nosilce posa

meznih nalog v novem siste
mu in predsednike komisij 
za nagrajevanje v delovnih 
enotah. Menih so, da b i bilo 
treba za marec in za nadaljne 
3 mesece vzporedno s starim 
obračunom napraviti tudi ob
račun po novem sistemu za 
posameznika. 

Vzeli so na znanje poročilo 
o zaslužkih izpod 1000 din v 
februarju in ugotovili, da 
med temi, k i so prejeli manj 
kot 1000 din osebnega dohod
ka ni prav nobenega proble
matičnega. Tudi najvišji 
osebni dohodki za februar, 
k i j ih sedaj redno zasledu
jejo, so bil i v mejah dovolje
nih s sporazumom. Nato so 
potrdili nov cenik za razkla
danje vagonov s prostovoljci 
in vzeli na znanje informaci
jo direktorja sektorja za eko
nomiko in organizacijo o pre
nosu sredstev osebnega do
hodka posameznih obratov 
na njihove sindikalne odbore. 
Sklenili so, da se ta proble
matika posreduje tovarniške
mu odboru sindikata Železar
ne, da poda svoje mnenje 
in stališče, predvsem če je to 
v skladu s politiko sindikata. 

1. Obravnavali so plan po
rabe amortizacije za leto 
1972 in sklenili, da ga bodo 
posredovali tudi delavskemu 
svetu Železarne v razpravo 
m potrditev na prvi nasled
nji seji. 

2. Vzeli so na znanje in
formacijo tehničnega sektor
ja o predvideni porabi sred
stev amortizacije za že odo
brene projekte. 

3. Sprejeli so program ko
riščenja sredstev investicij
skega vzdrževanja za leto 
1972 ter v zvezi s pozicijo 
»Za varstvo pri delu« skleni
l i , da vse nabave, k i imajo 
značaj osnovnega sredstva 
bremenijo sredstva amorti
zacije in za tolikšno vsoto 
zmanjšajo sredstva za inve
sticijsko vzdrževanje. 

4. Odobrili so nabavo ozi
roma nove projekte: V va-
ljarni Bela napravo za avto 
matično merjenje debeline 
pločevine na steklu, opremo 
in ureditev naprav za pro
izvodnjo elementov cestnih 
odbojnikov, nabavo Lericont 
aparata za merjenje rdečih 
krvnih telesc, nabavo pisar 
niške opreme, pisalnih in ra

čunskih strojev, 2 elektro 
motorja, 2 črpalki in 1 par
nega mešalca. 

5. Elaborat za zamenja.o 
strojev za luknjanje I B M so 
odložili do naslednje seje, 
ker so zato potrebna velika 
devizna sredstva. 

6. Odobrili so vrsto pove
čanj potrebnih sredstev za 
posamezne projekte, bodisi 
zaradi podražitev, bodisi za
radi vpliva devalvacije dinar
ja. Povečanje predvidenih ;n 
odobrenih sredstev so odo
brili za ROSSI oblikovalni 
stroj, za stroj za flemanje, 
za sušilno peč Niesterharn-
mer, za škarje Bronx, za na
pravo za odsesavanje kislin
skih hlapov v HVŽ in za 
opremo Eiger čistilne napra
ve za hladilno vodo. 

7. Za rekonstrukcijo ceste 
Potoki—Koroška Bela so 
odobrili prenos potrebnih 
ustreznih zemljišč s tem, da 
so si pridržali pravico nak
nadno zahtevati prestavitev 
nove trase ceste bolj sever
no, zaradi večjega prostora 
pri gradnje nove hladne va-
ljarne. 

8. Odobrili so povečanje 
amortizacijskih stopenj. 

Sestanki delovnih skupin 
20. 3. — RTA — DOLANC — V M R — K pred

logu novega sistema nagrajevanja niso imeli bist
venih pripomb. Obravnavali so tudi mesečno poro
čilo oddelka za januar in februar. Motnje v regi
straciji so bile v februarju večje za 0,05 % obra
tovalnega časa na aparat. Z boljšim delom naj bi 
motnje v prihodnje zmanjšali na minimum, oziro
ma bo treba skrbeti, da ne bodo prekoračene 
meje 0,25 °/o obratovalnega časa na aparat. 

21. 3. — RTA — . S T A R E — E Z — Strinjali so 
se s predlogom novega sistema nagrajevanja. Pri
čakujejo spodbudno formiranje OD po opravlje
nem delu. Strinjali so se tudi z analizo pravil
nikov, k i urejajo določena področja nagrajevanja 
s pripombo, da je nujno in objektivno treba kori
stiti vse možnosti. Obravnavali so tudi mesečno 
poročilo z namenom, da bi pregledali problematiko 
oddelka in storilnost po točkovnem sistemu. 

20. 3. — RTA — ZUPANČIČ — K E R — Menijo, 
da točkovni sistem ni zadovoljiva oblika merjenja 
uspešnosti delovnega mesta zaradi pomanjkanja 
rezervnih delov in da gre naglica pri popravilu 
aparatur na račun kvalitete popravila. Bolje bi 
bilo, če bi b i l gibljivi del OD obratov, k i so vezani 
na proizvodnjo, enoten. V zvezi s polemiko o 
sestankih delovnih skupin bodo inž. Noča povabili 
na poseben sestanek. 

20. 3. — RTA — LOG A l . — T M K — Obravna
vali so predlog sistema ustvarjanja in delitev OD 
ter se strinjali s predlogom ob predvidenem pove
čanju tarifnih postavk. V nadaljevanju so obrav
navali tudi mesečno in tedenska poročila o delu 
in tekoči problematiki obrata. Zavzemali so se za 
zmanjšanje zastojev na klimatskih napravah. V 
zadnjem <jasu primanjkuje rezervnih delov, k i j ih 
dobivajo iz uvoza, kei tovrstne opreme oziroma 
rezervne dele za klimatske naprave domači proiz
vajalci ne izdelujejo. Možno je, da bodo posamez
ne klimatske naprave v največji vročini izločene 
iz obratovanja. 

21. 3. — RTA — R E K A R — E M P — Seznanjeni 
so. bili s predlogom o ustvarjanju i n delitvi OD. 
Na oddelku imajo že od leta 1968 dalje vpeljan 
točkovni sistem ter osnovo za merjenje uspešnosti 
dela posameznika in skupine. Razen pr i projekti
ranju imajo uvedeno skupinsko delo in se tudi 

strinjajo s skupinsko normo. Kritično so obrav
navali problematiko naročil in ugotavljajo, da po
samezni naročniki ne posredujejo osnovnih podat
kov, k i so potrebni in prepuščajo projektantu 
zbiranje dokumentacije Tudi naročila so večkrat 
izstavljena zelo pozno, nato pa pride do nemogo
čih terminskih zahtev. Omenjali so primer izgrad
nje Bronks škarij , ko je bilo eno leto in dva 
meseca po podpisu pogodbe in štiri mesece po 
dobavi opreme izstavljeno naročilo pod »nujno 
prioritetno« 

24. 3. — ELEKTROTOPLOTNA ENERGIJA — 
KRUSIC — Delovni skupin je bi l obrazložen 
pravilnik o podeljevanju delovnih priznanj. Po 
razpravi niso imeli bistvenih pripomb. 

26. 3. — ELEKTROTOPLOTNA ENERGIJA — 
Z U P A N — Delovna skupina ni imela bistvenih 
pripomb k pravilniku o podeljevanju delovnih pri-
zanj. Zanima j ih le, če mesečni dodatek na stal
nost tudi v prihodnje ostane 

-25. 3. — ELEKTROTOPLOTNA ENERGIJA — 
K O K A L J — Prebrali so predlog pravilnika o pode
ljevanju delovnih priznanj. Posebnih pripomb ni 
bilo. zanima jih le kolikšne bodo denarne nagrade. 

28. 3. — L I V A R N E - SMOLEJ — MODELNA 
MIZARNA — Vodja delovne skupine je obrazložil 
predlog pravilnika o podeljevanju delovnih pri
znanj. Pripombe so imeli k 8., 11. m 13. členu 
pravilnika. 

21. 3. — PROFILARNA — SOKLIC — Vodja 
oddelka tov Komljanc je posredoval informacijo 
o spremembah tarifnih postavk in povedal, da 
osebni dohodki ne bodo v prihodnje več- na osnovi 
cenikov ampak bodo odraz.bolj realnega nagraje
vanja za opravljeno delo. Pripomb ni bilo. Pri 
obravnavanju proizvodne problematike so pouda
rili, da sedaj ko so stroji obnovljeni, urejeno 
orodje in ko imajo na volje vložek, da pričakujejo 
vidnejše uspehe, zlasti ko bedo začele obratovati 
tudi škarje. Tudi zaradi vloženih sredstev in pa 
zaradi boljše kakovosti je naloga slehernega posa
meznika, da si prizadeva za večji uspeh. Seznanje
ni so bi l i tudi s sklepi pete redne seje komisije 
za proizvodnjo. Obravnavali so predlog pravilnika 
o podeljevanju delovnih priznanj. Vodja obliko
valne proge Rossi in prvi oblikovalci na ostalih 

strojih se ne strinjajo, ker njihovi predlogi za 
povečanje postavk niso bili odobreni in ponovno 
zahtevajo odobritev Govorili so tudi o disciplini, 
redu in čistoči ter o upoštevanju predpisov o var
nosti pri delu. 

26. 3. — VALJARNA B E L A — PRISTOV — AD-
JUSTAŽA S T E K E L — B E L A — S predlogom no
vega sistema nagrajevanja se delovna skupina ne 
strinja. Na liniji rezanja so delovna mesta, kjer 
bi morali uvesti otežkoČen dodatek. Seznanjeni so 
bil i z osnutkom pravilnika o podeljevanju delov
nih priznanj, ob koncu sestanka pa so opozorili 
na boljšo urejenost higienskih prostorov. 

28. 3. — VALJARNA BELA — LOGAR - PRO
FILARNA — Strinjali so se s predlogom pravil
nika o podeljevanju delovnih piiznanj in vprašu
jejo kako je s člani kolektiva, k i imajo delovno 
dobo od 31 do 35 let. Več pripomb so imeli k 
predlogu novega sistema nagrajevanja. Ne strinja
jo se s pripombami z adjustaže stekel, ki so nave
dene v problematiki D E za februar, kjer je rečeno, 
da zastoji nastajajo na Custodis peči, ker žerjavi 
pri peči premalo pomagajo. Žerjavavodje imajo 
ustrezen nalog od vodje oddelka. 

22. 3. — VALJARNA B E L A — D R E M E L J — 
SVETINA — KNIFIC — ADJUSTAŽA S T E K E L — 
JAVORNIK — Sestanek delovne skupine je vodil 
tov. Lenardič. K predlogu novega sistema nagra
jevanja so imeli precej pripomb, ki se nanašajo 
na posamezna delovna mesta. S predlaganim siste
mom ustvarjanja in delitve osebnih dohodkov se 
ne strinjajo in menijo, da bi bili oškodovani pr i 
osebnih dohodkih. 

27. 3. — TRANSPORTNE SLUŽBE — KISIC — 
STROJNO ROČNI TOVOR — Delovna skupina je 
imela k osnutku pravilnika o podeljevanju delov
nih priznanj precej pripomb. Po obrazložitvi in 
razpravi so glasovali in se z vsebino pravilnika 
niso strinjali. v 

23. 3. — E L E K T R O D N I ODDELEK — LIPOV-
ŠČEK — ADJUSTAŽA I N SUŠILKE — Obravna
vah so predlog sistema ustvarjanja in delitve 
osebnih dohodkov Pripombe se nanašajo na do
datek za neprekinjeno zaposlitev, na otežkočeno 
delo ter na premije za izvoz. Ob koncu sestanka 
so poudarili, da je potrebna strpnost pri medse
bojnih odnosih in opozarjajo zamudnike, ki ne 
prihajajo pravočasno na delovna mesta in tako 
zavirajo delovni polet \ seh pridnih in vestnih de
lavcev. Grajani sc bili vsi tisti posamezniki, k i s 
predčasnim odhajanjem kvarijo ugled sicer prid
nega in vestn.-ga kolektiva. 



21. 3. — E L E K T R O D N I O D D E L E K — LIPOV-
ŠČEK — Z obratovanjem nove peči nastajajo novi 
delovni pogoji. Z delovno skupino Žagar je b i l 
dogovorjen delokrog deta za posamezna delovna 
mesta pri rednem delu, vzdrževanju in čiščenje 
okolice. Omenjana je bila tudi rotacijska menjava 
pomočnic na posameznih delovnih mestih. Imeli 
so pripombe zaradi pomanjkljivosti, ki j ih morajo 
opraviti vzdrževalci. Posredovan je bi l tudi pred
log sistema ustvarjanja in delitve osebnih dohod
kov. Bilo je nekaj pripomb, delavke pa menijo, 
da se jih ocenjuje kot drugorazredno delovno silo. 
in zaradi tega ne uspevajo pri ocenjevanju za višjo 
kategorizacijo. Zavzemali so se za utrditev delovne 
discipline, posebno velja za delavce, k i imajo sa
mostojne norme in soboto koristijo za predčasno 
odhajanje z dela. 

16. 3. — HVž — OREŠKI — PATENTIRNICA — 
Če bodo tudi v marcu delali tako dobro kot so 
doslej potem ne bo težav pri izpolnjevanju proiz
vodnega načrta. K poročilu o poslovanju Železar
ne za leto 1971 niso imeli bistvenih pripomb. Te
žave imajo zaradi fluktuacije delavcev, še več pro
blemov pa bo v letnih mesecih, ko bo večja celot
na odsotnost. Dobiti bodo morali nove delavce, 
ki bodo pripravljeni delati v njihovem oddelku in 
ne tako kot sedaj, da novi delavci kmalu po priu-
čitvi zapustijo tovarno. 

17. in 20. 3. — U P R A V N E SLUŽBE — ŠČAV-
NIČAR — I B M — S predlogom sistema ustvarja
nja in delitve osebnih dohodkov so se vsi prisotni 
strinjali. Posebnih vprašanj ni bilo. 

19. 3. — E L E K T R O I N TOPLOTNA ENERGI
JA — K O K A L J — Kritično so obravnavali po-
pomanjkanje kvalificiranih delavcev. Zaradi po
manjkanja delavcev, z agregati, k i predstavljajo 
veliko vrednost, upravljajo ljudje brez prakse in 
ustreznih izpitov. Vzroke za odhajanje delavcev 
bo treba poiskati in primerno ukrepati. Seznanje
ni so bili tudi z novim pravilnikom o nagrajevanju 
in menijo, da je za pridne in vestne delavce spod
buden Ob koncu sestanka je bilo postavljeno 
vprašanje glede plačevanja nadurnega dela. Meni
jo, da v kolikor, so nadure potrebne, naj bodo 
delavci tudi primerno plačani. Na vprašanje želi
jo odgovor. 

20. 3. — ŠAMOTARNA — PODLESNIK — MLI
N I — Vodja delovne skupine je obrazložil predlog 
novega sistema nagrajevanja. Prisotni so bili mne
nja, da bo treba nekaj ukreniti za izboljšanje 
osebnega dohodka v samotami, da bi obdržali 
delavce, ki odhajajo zaradi neustreznih osebnih 
dohodkov in povečanja norm. 

21. 3. — T K R — SOK — MEHANIČNA DELAV
NICA — OTK — K informaciji o zaključnem raču
nu za leto 1971 niso imeli bistvenih pripomb. Zani
malo jih je, kako bo s stanovanjsko izgradnjo in 
osebnimi dohodki zaradi dražjih življenjskih pogo
jev. Dobili so ustrezne odgovore. Precejšnjo po
zornost so posvetili kvalitetni problematiki zaradi 
zahtev tržišča. Osnovna skrb naj bo izboljšana ka
kovost materiala, vsa prizadevanja pa morajo biti 
usmerjena h kakovosti lastnega dela. Vzporedno 
bo treba odkrivati in ugotavljati razne zamešnjave 
materiala, napačno žigosanje, nepravilne vzorce 
itd. 

22. 3. — ŠAMOTARNA — PFAJFAR — ROČNO 
I N STROJNO OBLIKOVANJE — Zelo obširno so 
razpravljali o predlogu sistema ustvarjanja in de
litve osebnih dohodkov. Zaradi pomanjkanja de
lavcev plan v februarju ni bil dosežen. Delovna 
skupina se ne strinja s povečanjem norm na vseh 
delovnih mestih, ker že sedaj ne morejo dosegati 
norm zaradi prenapornega fizičnega dela in ne
ustreznega strojnega parka. Po drugi strani se 
strinjajo s povečanjem osnovnih tarifnih postavk. 

22. 3. — PIV ENERGIJA — P E T E R M A N — Go
vorili so o osebnih dohodkih, kakor tudi o po
manjkanju kvalificiranih delavcev. Postavljeno je 
bilo vprašanje premij in pisanja ur za manjkajo
če delavce. Ob koncu sestanka so razpravljali še 
o sredstvih, ki naj bi j ih namenili za potrebe sin
dikata in za financiranje izleta, k i naj bi ga orga
nizirali. Pozitivno so ocenili predlog pravilnika o 
podeljevanju delovnih priznanj. 

23. 3. — JAVORNIK I — BENEDIČIČ — ADJU
STAŽA — Delovni skupini je bila posredovana in
formacija obrata, kakor tudi problematika delov

ne enote valjarna Bela za februar. K sprejetim 
sklepom na seji sveta DE in sklepom komisij 
pripomb niso imeli. Razen tega so bili seznanjeni 
tudi s poročilom komisije za ugotavljanje kršitev 
delovnih dolžnosti v obratu, ter komisije za delov
ne odnose. Kritično so ocenili delo komisije za 
varnost pri delu, k i ni pripravila poročila. Zaostri
ti bo treba varnost pri prenosu z žerjavi. Posamez
ni zvezi naj bodo težki dve toni. Ravnalec mora 
pred pomikom voza čez prehod zagotoviti varnost. 
Obravnavali so še druge probleme, k i se nanašajo 
na delo v adjustaži. 

24. 3. — STROJNE D E L A V N I C E — VONČINA 
— ORODJARNA — Obratovodja strojnih delavnic 
je govoril o opravljenem delu v februarju. Beseda 
je tekla tudi o nagrajevanju, Menijo, da naj bi v 
prihodnje bili prejemki pravično in po opravlje
nem delu razdeljeni. Dogaja se, da osebni preje
mek tehnika že ob startu presega prejemke starega 
odličnega visokokvalificiranega delavca. Brusilci 
predlagajo preventivne zdravniške preglede in že
lijo ustrezen odgovor. Pripombo so imeli tudi k 
pravilniku za podeljevanje priznanj jubilantom 
dela. 

24. 3. — U P R A V N E SLUŽBE — KRUŠIC — 
O D D E L E K ZA OBRAČUN O S E B N I H DOHOD
K O V — Obravnavali so predlog pravilnika o pode
ljevanju delovnih priznanj. V razpravi je bilo re
čeno, da problematiko nagrajevanja dobro pozna
jo, nikoli pa niso prisotni pri sestavljanju raznih 
osnutkov o nagrajevanju. Njihova mnenja v zve
zi z izdelavo raznih osnutkov niso nikoli upošte
vana. K omenjemu pravilniku so imeli več pri
pomb, kar še posebej velja za 4. člen. V zvezi s 
tem so navedli tudi nekaj konkretnih primerov. 

24. 3. — E L E K T R O I N TOPLOTNA ENERGI
JA — SIRC — Prebrali so predlog pravilnika o po
deljevanju delovnih priznani. Pripomb ni bilo. 

24. 3. — STROJNE D E L A V N I C E — MEŽNARC 
— STRUGARNA — Obratovodja inž. Soklič je po
sredoval izčrpno poročilo o delu v februarju. Po
manjkanje delavcev je kritično, saj je do polne 
zasedbe delovnih mest manjkalo 67 ljudi ali 19,76 
odstotka. To lahko le delno nadomestijo z nadura
mi. Občutno je preobremenjena tudi kalilnica. 
Treba bo dobiti sredstva za postavitev novih 
ogrevnih peči. K predlogu pravilnika za podelje
vanje priznanj niso imeli pripomb. Inž. Soklič je 
govorili tudi o novem stistemu nagrajevanja. Ugo
tavljajo, da je vzdrževalcev čedalje manj in da 
med mladimi ni več zanimanja za nekoč tako za
nimive poklice kot so strugar, ključavničar, orod
jar, instalater, itd. Tudi v poklicnih šolah ni pra
vega zanimanja za te poklice. Kje so vzroki? Vzpo
redno s tem ugotavljajo, da se mladi raje vpisuje
jo v srednje tehnične šole in po štiriletnem šola
nju mlad tehnik lahko starta z 10. ali 11. skupino 
in napreduje do 18. skupine. Izučen strugar lahko 
začenja šele s četrto skupino, po desetih letih pa 
dobi osmo ali deveto skupino. Tu je treba iskati 
vzroke za pomanjkanje vzdrževalcev, z novim na
činom nagrajevanja pa naj bi uredili tudi te zade
ve. Tako, da bi kvalificiran vzdrževalec dobil peto 
do osmo skupino, visoko kvalificirani vzdrževalec 
pa deveto do enajsto skupino. 

24. 3. — STROJNE D E L A V N I C E — ANTONIČ 
— PRIPRAVA DELA — GEORGI — V februarju so 
morali poleg rednih ur opraviti 3319 nadur, da so 
delno nadomestili manjkajoče delavce. Do polne 
zasedbe delovnih mest je manjkalo 67 ljudi. Obšir
neje so govorili o nagrajevanju ter o pravilniku za 
podelitev priznanj. K omenjenemu pravilniku so 
imeli več pripomb. Probleme imajo tudi z mate
rialno službo, ker primanjkuje delavcev in ustre
zen prostor, Delavci ne dobivajo k strojem mate
riala, kar vpliva na proizvodnjo. 

24. 3. — STROJNE D E L A V N I C E — T A L E R — 
ORODJARNA — Seznanjeni so bili s poročilom za 
mesec februar. Z novim sistemom nagrajevanja 
so se v glavnem strinjali, vendar menijo, da je 
razlika med tehnikom in V K delavcem prevelika. 
Ponovno so razpravljali o popravilu strehe nad 
orodjarno. K prodlogu podeljevanja priznanj so 
imeli nekateri člani skupine pripombe. 

24. 3. — VHž — EGART — ŽARILNICA — Naj
prej so dobili odgovor na vprašanje postavljeno 
na prejšnjem sestanku. Več pripomb je bilo, ker 
še niso popravljeni križi in puše za šaržiranie žice 
pri zvon. pečeh. K osnutku predloga za podejleva-

nje priznanj niso imeli pripomb. Ponovno je bih 
postavljeno vprašanje, kdaj bo narejena odsesal. 
na naprava pri zvonastih pečeh. Predlagali so, naj 
bi žerjavovodja na 7-tonskem žerjavu dobil sedrj 
skupino. 

24. 3. — HVž — K O T N I K — ŽARILNICA -
pravilnikom o podeljevanju priznanj članom d&| 
lovne skupnosti so se strinjali. Pozitivno so ocenilj 
tudi informacijo o poslovanju Železa v prete
klem letu. Čimprej je treba napraviti odvod izgo. 
relih plinov od zvonastih peči. Med prvomajski^ 
prazniki naj bi izvedli remont na 7,5 tonskem žer., 
javu. Predlagajo povečanje skupine žarilcu na zvo. 
nastih pečeh in žerjavovodju na 7,5 tonskem žer-
javu. 

24. 3. — E L E K T R O J E K L A R N A — ROZMAN -
PRIPRAVA DELA — Razpravljali so o tem, da 
staro železo, ki ga dobivajo iz predelovalnih obra.t. 
tov, valjarne stekel in valjarne žice ne bi zlagaliB 
med staro železo ampak čimprej zložili v košare/ 
Iz varnostnih razlogov morajo biti tiri očiščeni, 
sicer bo treba v nasprotnem primeru proti sku-' 
pinovodju, ki je bil na to večkrat opozorjen, tudi 
ostreje ukrepati. Žerjavovodje menijo, da za mo
rebitne poškodbe delavcev, ki niso zaposleni pri 
njih niso odgovorni. S področja varnosti pri delu 
sta nekaj predlogov posredovala obratovodja inž, 
Ravnik in glavni delovodja Cvetkovič. Na žerjave 
bo treba montirati močne opozorilne sirene in 
table. Žerjavovodja Džafič je predlagal, naj bi 
čimpreje popravili 7,5 tonski žerjav. 

25. 3. — VALJARNA ŽICE — JUSTIN — JUR. 
ČIČ — V količinskem pogledu so z doseženimi re. 
zultati zadovoljni, kar pa ne velja za kakovost 

proizvodnje. Na to š* posebej opozarjajo dninski 
asistenti in delovodje. Delavci so bili obveščeni 
tudi glede uporabe zaščitnih sredstev in kako ie z 
nabavo potrebnih zaščitnih sredstev. Postavljeno 
je bilo vprašanje, če se na dan državnega praznika 
v dninsko knjigo piše praznik in še izostanek, ali 
pa se izostanek ne piše in delavec odgovarja samo 
pred disciplinsko komisijo. Stanje delovne sile je 
izredno kritično. 

27. 3. — PLAVŽ — B E R L O T — PEČI — Delov-
na skupina je zahtevala sestanek zaradi objave o 
prepovedi prehoda na signalnem bloku, v Železar-
ju. Navedli so več vzrokov, zaradi katerih se s 
takim ukrepom ne strinjajo. V kolikor je prehod 
na bloku nevaren, je treba za obrate martinarna 
in plavž odpreti prehod pri kadrovskem oddelku. 
Predlagali so tudi, naj bi izkaznice za vstop v Že
lezarno žigosali tako kot so bile žigosane včasih. 

27. 3. — STROJNE D E L A V N I C E — U R H -
KLJUČAVNIČARJI STROJEV — Obratovodja inž. 
Soklič je poročal o delu strojnih delavnic v febru
arju. S predlaganim sistemom ustvarjanja in delit
ve osebnih dohodkov so se v glavnem strinjali, bi
l i pa so mnenja, da je razlika med tehnikom in 
visokokvahficiranim ključavničarjem prevelika. 
Pripombe so imeli tudi k 4. členu predloga za po
deljevanje priznanj članom delovne skupnosti. 

27. 3. — HVŽ — R E S M A N — PATENTIRNICA 
— Vodja delovne skupine je poročal o realizaciji 
plana za februar ter o planu za mesec marec. 
Plan v marcu bo dosežen, ker so delno delali tudi 
ob prostih sobotah. Nekatere sodelavce so kritično 
obravnavali zaradi nediscipliniranega izostajanja 
od dela, ker s tem obremenjujejo ostale sodelav
ce. Ponovno so govorili o-kakovosti dela na progi 
B . Tudi zvari so včasih pomanjkljivi oziroma 
površni. 

27. 3. — PLAVŽ — K O K A L J — PEČI — Vpra.šu-
jejo zakaj je bilo potrebno obvestilo o prepovedi 
uporabljanja prehoda na signalnem bloku. K pred
logu sistema oblikovanja osebnih dohodkov ni bi
lo veliko pripomb, ker tudi obrazložitev ni bila za
dostna. Nekaj pripomb so imeli k izpolnjevan ;u 
plana spričo neustrezne in spremenljive dobave 
surovin. Tudi regresi so zaradi podražitev preniz
ki . 

27. 3. — PIV ENERGIJA — R E P E — Bilo <e 
več pripomb k predlogu novega načina nagrajeva
nja. Najbolj jih je zanimalo za koliko bodo večji 
prejemki spričo stalnega naraščanja cen. Raz
pravljali so tudi o pomai.jkanju delovne sile, k i 
je na nekaterih delovnih mestih že kritična. Stroj
niki včasih opravljajo delo tudi na dveh delovnih 
mestih. Zato zahtevajo, da je treba pisati ure za 
manjkajoče. Delavci, zaposleni pri razkladan ;u 
mazuta, menijo, da dodatka na stojnine za iztočen 
ne cisterne ne bi ukinili . S predlogom, da bi odva
jali 2 odstotka za potrebe sindikalne organizacije 
se niso strinjali S predlogom pravilnika o pode
ljevanju priznanj članom delovne skupnosti se ni
so strinjali in predlagajo, naj bi nagrade preieli 
vsi člani kolektiva, ki so zaposleni več kot pet let. 
Bilo je tudi nekaj drugih dodatnih predlogov 

6 

Sestanki delovnih skupin 



S sej sindikalnih odborov 
Seja koordinacijskega odbora sindikata vzdrževanja 

Na drugi seji, k i je bila 
6. marca, so analizirali delo 
delovnih skupin v minulem 
letu. Omenjali so več vzro
kov za neustrezno delo de
lovnih skupin in sicer:- sku
pine nimajo zadostnih infor
macij na relaciji delovna sku
pina — obratovostvo. Večina 
obratovodij meni, naj si de
lovne skupine same poiščejo 
gradivo in se ne čutijo odgo
vorni za njihovo delo. Pre
vladuje mnenje, da je delov
na skupina sama sebi namen. 
Na ta način oi dosežena kva
liteta z ozirom na vsebino 
dela in tudi ne pogostost se
stankov, k i je določena s sta
tutom. Nadalje so ugotovili, 
da ni ustrezne povezave de
lovnih skupin s sindikatom 
in komisijami v delovnih 
enotah. Da b i izboljšali delo 
delovnih skupin, predlagajo 
šefu delovne enote, naj obra-
tovodjem naroči, da zagoto
vijo redno sestajanje delov
nih skupin po potrebi in 
najmanj na vsaka dva me
seca. Do vsakega desetega v 
mesecu morajo delovne sku
pine prejeti potrebne infor
macije o delu obrata v prej
šnjem mesecu. Razen tega 
mora informacija vsebovati 
tudi problematiko obrata ter 
razlago o doseženih osebnih 
dohodkih. Posredovani mo
rajo biti tudi odgovori na 
postavljena vprašanja ter 
program pomembnih nalog, 
predvidenih ža naslednji me
sec. Šef delovne enote bo 
tudi obvestil obratovodje o 
delovnih skupinah, k i niso 
imele sestankov v prvih dveh 
mesecih letošnjega leta. 

Koordinacijski odbor je 
posameznim sindikalnim od
borom naročil, naj čim tes
neje sodelujejo z delovnimi 
skupinami in spremljajo delo 
komisij v deloviniih enotah 
ter zadolžitev obratovodij. 

Dalj časa so se zadržali 
tudi pri delu sindikalnih od
borov, k i je v precejšnji 
meri odvisno od sposobnosti 

članov odbora in nalog, k i 
j ih je sindikalnemu odboru 
zaupal občni zbor. Delo sin
dikalnih odborov je večkrat 
odvisno tudi od razumevanja 
obratovodij. Koordinacijski 
odbor naroča sindikalnim 
odborom naj pripravijo skle
pe občnih zborov in v koli
kor ti ne ustrezajo, naj j ih 
prilagodijo današnjim raz
meram. 

Šef delovne enote je sezna
nil koordinacijski odbor s 
poprečnim osebnim dohod
kom vzdrževalcev. Iz tabele 
je razvidno, da je poprečje 
osebnih dohodkov v posa
meznih grup.ih v drugih obra
tih višje od poprečja na 
vzdrževanju. Koordinacijski 
odbor tudi meni, da se je 
treba aktivno vključiti v ob
likovanje novega sistema na
grajevanja, šefu delovne eno
te so naročili, maj v prihod
nje seznanja koordinacijski 
odbor s podatki o poprečju 
osebnih dohodkov na vzdrže
vanju in v ostalih obratih. 

Elektrodni obrat 
Seja sindikalnega odbora 

v elektrodnem oddelku je 
bila 31. marca. Predsednica 
sindikalnega odbora tov. Jel-
ševarjeva je predlagala štiri 
točke dnevnega reda. Najprej 
so se dogovorili za zamenja
vo blagajnika, tako da bo 
blagajniške posle v prihod
nje opravljala tov. Nočeva. 
Tov. Verovška, člana nadzor
nega odbora pa bo zamenjal 
tov. Lipovšček. 

V nadaljevanju seje so 
razpravljali o koriščenju 
brezplačnih mest za oddih 
in sprejeli sklep, da takšna 
mesta lahko koristijo priza-
devni delavci, ki so že dalj 
časa zaposleni v obratu. Izlet 
naj bi organizirali v predse-
zoni, v aprilu ali maju. Ob 
koncu seje so govorili o sred
stvih za potrebe sindikalne 
organizacije. Tako naj bi že

lezarna v prihodnje odvajala 
za potrebe sindikata 0,5% 
neto osebnih dohodkov. So
delavcema Ljubotu Radoviču 
in Julki Krvina pa so odo
bril i denarno pomoč, ker že 
dalj časa bolujeta. 

RTA 
V torek, 4. aprila, je bila 

seja sindikalnega odbora 
RTA. Dvodnevni izlet na Pri
morsko bodo organizirali v 
maju, organizacijo izleta pa 
so zaupali sodelavcu Nacetu 
Smoleju. 

Referent za oddihe in izle
te je obrazložil letošnje po
goje letovanja v počitniških 
domovih Železarne. Ustrezne 
prijave za posamezne roke 
bo do 25. aprila zbral tov. 
Smolej, sindikalni odbor pa 
je tudi predlagal sodelavce 
za brezplačno letovanje. Ob 
koncu seje so odobrili sred
stva za nabavo športnih re
kvizitov, oddelku T M K pa 
nagrado v višini 150 dinarjev 
kot najboljšemu oddelku na 
področju športne rekreacije. 

M e t a l u r g i j a i n k o v i n s k o 
p r e d e l o v a l n a indust r i j a 
v dolgoročnem razvo ju 

Slovensko železarstvo se bo moralo tehnološko pre
usmeriti na kvalitetnejše izdelke, asortiment svojih 
izdelkov pa mora programsko uskladiti z jugoslovan
skim železarskim gospodarstvom. Naša črna metalur
gija se mora tehnološko in organizacijsko tesno po
vezati s kovinsko predelovalno industrijo ter z usme
ritvijo na čim višjo finalizacijo proizvodnje. 

Položaj slovenske barvne metalurgije narekuje in
tenziviranje geoloških in rudarskih raziskav, da bodo 
sodobni tehnološki postopki zagotovili rentabilnost 
proizvodnje. Del surovin, rude, koncentratov in poliz
delkov bo treba vsekakor nabavljati drugod. Za zago
tovitev surovin bodo zato nujne skupne naložbe z 
drugimi jugoslovanskimi partnerji. 

Predelovalna industrija barvnih kovin se bo razvi
jala v tesni tehnološki in poslovni povezavi z domačimi 
in s tujimi porabniki njenih izdelkov. 

Kovinska industrija je izredno pomembna, ker je 
propulzivna, povezuje metalurgijo z vsemi gospodar
skimi dejavnostmi in ima ugodne multiplikativne učin
ke na gospodarstvo v celoti. Vključevala se bo pred
vsem kot kooperat v velika jugoslovanska in medna
rodna-industrijska združenja. Velika kovinska industri
ja bo postala tudi pobudnik za razvijanje številnih 
manjših kovinsko-predelovalnih obratov. 

Pomemben položaj se obeta motorni industriji in 
industriji gospodinjskih strojev, k i sta že sedaj nosilki 
proizvodnje večjih serij končnih izdelkov na domači in 
tuji trg ter sta organizaor proizvodnje sestavnih delov 
in polizdelkov. 

(Resolucija o dolgoročnem razvoju 
Socialistične republike Slovenije) 

6. seja komisije za športno rekreacijo TO 00 sindikata 

V četrtek, 6. aprila, je bila 
v sejni sobi delavskega doma 
pri Jelenu 6. seja komisije, 
ža šport in rekreacijo pri 
TO 00 sindikata Železarne. 
Člani komisije so razpravlja
l i o programu dela. in obrav
navali tekoče zadeve. Infor
mirani so bil i o poteku do 
sedaj organiziranih tekmo
vanj. Dogovorili so se, da je 
treba pripraviti objavo rezul
tatov za kegljanje na ledu in 
na asfaltu ter za streljanje z 
zračno puško. Tako bo do 
konca aprila organizirano še 
tekmovanje v kegljanju ina 
asfaltu in streljanju z zračno 
puško in v maju tekmovanje 
v namiznem tenisu. 

č lanom komisije je bila 
posredovana tudi informacija 

Železarne 
o stroških zimskih športnih 
iger ZPSŽ. Celotni stroški 
znašajo 32.709,25 dinarjev in 
niso višji od predračuna. 

Komisija je obravnavala še 
sporočilo osnovne šole Tone 
čufar o odpovedi pogodbe za 
majem telovadnice in obvesti
lo sankaškega kluba Jesenice 
o odprtem prvenstvu mesta 
Jesenic v sankanju. Potem, 
ko so člani komisije rešili 

nekaj finančnih zadev, so 
prejeli še informacijo o pred
logu plana finančnih sred
stev za delo komisije v letoš
njem letu ter o sklepu odbo
ra za življenjske pogoje in 
rekreacijo, ki predlaga da 
sindikat skupaj s kadrov
skim sektorjem pripravi 
predlog za izobraževanje 
strokovnih sodelavcev na po
dročju rekreacije. 

Zaključeni in začeti tečaji pr i ŽIC 

Seja predsedstva tovarniškega odbora osnovne organizacije 
sindikata Železarne 

V sredo, 5. aprila, je bila 
v Delavskem domu pri Je
lenu 20. seja predsedstva TO 
00 sindikata Železarne, čla

ni predsedstva so najprej 
poslušali informacijo tov. 
Kobenfarja o 2. seji konfe
rence sindikata Jugoslavije, 

Prejeli' smo toplo valjane trakove iz ČSSR in Siska. Ta mesec 
jih bo prispelo približno 1.800 ton. Ker ni dovolj prostora v 
skladišču HVŽ, so jih s težkim tirnim dvigalom razložili ob 
uvoznem tiru na Fužinah (na prostoru na Savi). 

nato pa so obravnavali pred
log pravilnika za podeljeva
nje nagrad jubilantom dela. 
Predsedstvo je v zvezd s tem 
pravilnikom ugotovilo, da je 
večina članov kolektiva v 
dosedanjih razpravah, na se
stankih delovnih skupin ter 
na sejah sindikalnih odbo
rov proti sprejemu takega 
pravilnika, odnosno proti iz
plačevanju nagrad po tem 
pravilniku. Zato sindikalna 
organizacija tudi odstopa oa 
svojega prvotnega predloga 
in predlaga delavskemu sve
tu Železarne, da jubilanti 
dela prejmejo značko in di
plomo pred prvim majem, 
predvidena sredstva za jubi
lante pa maj bi razdelili na 
približno enaki osnovi kot v 
letu 1971, s pripombo, da naj 
bo tak sistem tudi v prihod
nje. 

Pr i železarskem izobraže
valnem centru so 3. aprila 
zaključili s tečajem za pre-
mikače. Osem kandidatov je 
uspešno opravilo teoretični 
izpit. Praktični izpit bodo 
opravljali po enomesečnem 
praktičnem delu. 

Ta ponedeljek, 10. aprila 
pa so končali z izpiti za 
žerjavovodje. Od 26 kandi
datov je uspešno opravilo 
izpit 12 tečajnikov, 11 j ih 
ima popravne izpite, trije 
pa niso izdelali. Tako sla

bega uspeha doslej še niso 
zabeležili. Izgleda da kandi
dati niso dovolj resno vzeli 
učenja. 

V četrtek, 13. aprila pa ja 
pričel nov tečaj za voznika 
viličarjev. Po sedanjih pri
javah bo približno 30 kandi
datov. Poleg zaposlenih v 
Železarni, bodo ta tečaj obis
kovali tudi zaposleni pri Va-
trostalni, obratu Iskra na 
Blejski Dobravi in še v ne
katerih drugih podjetjih na 
Jesenicah. B . 

Poškodbe v m a r c u 
V preteklem mesecu je bi

lo na delovnih mestih v Že
lezarni poškodovanih 38 na
ših sodelavcev. Zaradi po
škodb na delovnih mestih 
smo izgubili 688 delovnih 
dni. Pregled poškodb po de
lovnih enotah pa je nasled
nji: talilnice 8 poškodb in 
200 dni, valjarna Bela 7 po
škodb — 141 dni, valjarna 
Javornik 5 poškodb — 88 dni, 
predelovalni obrati 6 poškodb 
— 123 dni, na vzdrževanju 10 
poškodb. — 83 dni, na trans
portu ena poškodba — 5J. 

dni in v upravnih službah 
prav tako ena poškodba in 
dva izgubljena dneva. V 
energijskih obratih poškodb 
na delovnih mestih ni bilo. 

Na poti v službo je bila 
ena sama poškodba in 64 iz
gubljenih dni, zaradi poškod
be ma poti so na vzdrževanju 
izgubili 27 delovnih dni, v 
predelovalnih in energijskih 
obratih pa so zaradi poškodb 
na poti iz prejšnjih mesecev 
imeli trinajst oziroma 24 iz
gubljenih dru". 
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Mirkotu in Franetu ob slovesu 
(Nada)j. in konec) 

In tako se je bližal čas, 
ko je moral na operacijsko 
mizo Mirko. 

V času, ko je Mirko nepo-
kreten ležal, se je poslovil 
Frane'. 

Kako sva bila oba vesela. 
Odšel je domov, za silo za
krpan in ozdravljen, toda 
boljši kot je prišel. 

Živel je v upanju, da mu 
bo domače okolje, skrb žene 
in otrok, njegovih najbližnjih 
in pa čisti gorenjski zrak, le
pa in topla jesen, še izbolj
šala zdravstveno stanje. 

Ob slovesu je dejal, da 
ko bo hodil na kontrolo bo 
prišel tudi k meni na obisk 
in ko je odšel sem šele videl, 
da sem z njim izgubil del 
sebe, del Gorenjske, del Žele
zarne. 

Zamislil sem si, kaj in kje 
je delal vse z montažno gru
po v Železarni. V vseh obra
tih javorniških valjarn, novih 
valjam na Beli, v vseh jese
niških obratih. Takrat sem 
se spomnil, kako je pomagal 
tudi pri obnovi pogorele ša-
motarne. 

Povsod in kjerkoli je bi l , 
je bi l vzoren delavec in iz
redno tovariški sodelavec. 

Obljub je izpolnil. Vedno 
ko je prišel na pregled sta 
me z ženo prišla obiskat, da 
smo poklepetali in me sezna
nila z najnovejšimi novicami 
iz domačega kraja. 

Toda decembra meseca lan
skega leta Frane ni mogel 
več priti na kontrolo. 

Pogrešal sem ga. Januarja 
letos, po mojem prihodu iz 
bolnice, ga obišem v Moj

strani. 
Težko je vstajal ali pa 

sploh ne. Bolečine je imel 
hude, ki so mu j ih lajšali z 
injekcijami. 

Vedel je in to sem zaslutil 
tudi iz razgovora, da za nje
ga ni več rešitve. Vendar se 
je veselil prihajajoče pomla
di, kot da bi mu prinesla 
odrešujočo rešitev. 

Prinesla mu jo je. Pred šti
rinajstimi dnevi ga je pre
krila domača zemlja, na ka
teri si je tako želel srečno in 
zadovoljno živeti. 

In Mirko. 
Z operacijo grla so mu od

stranili glasilke. 
Ko sem po tretji operaciji 

dobil toliko moči, da sva, če 
ne več po kakih deset minut 
korakala po parku ali ob 
Ljubljanici, je bil najin raz-

M a r k o But inar 

V G O R E 

M A R O K A 
(nadaljevanje) 

Že ob prvih korakih se t i 
prilepi fantič, k i bi te rad za 
nekaj drobiža povedel v la
birint Souks-a, nadaljevanje 
odprtega trga prepolnega pro
dajalcev sadja, zelenjave, iz
delkov iz slame, kože in vol
ne. Uličice so deloma prekri
te z rogoznicami, ali pa s 
spletom drobnega bičevja in 
bambusa, da kljub svetlobi 
popoldneva prodajalne leže v 
senci. Svoj namen pa to do
seže v poletnih mesecih, ko 
se temperatura dviga iz fe
bruarskih 17° na 45° v avgu
stu. Izdelkov domače obrti je 
v izobilju. Prodajalne, k i ob
dajajo labirint uličic, so po
nekod skromne, a drugje raz
košne, prepolne čudovuih 
stvari. Mnoge izmed njih so 
podaljšane v notranjost 
zgradb in z razstavljenimi 
vabečimi izdelki tvorijo har
monično celoto. V izobilju je 
čudovito vezanih odej, ogri
njal, pa vse polno izdelkov 
iz usnja, med katerimi pre
vladujejo pufi, pritlikavi 
okrogli usnjeni stolčki z vti
snjenimi okraski, torbice, de
narnice in mošnjički vseh 
oblik in velikosti. Preproge 
brezštevilnih vzorcev so zlo
žene ob stenah. Med vsem 
tem bogastvom domače obrti 
se mešajo maske in kipi zrez-
ljani iz ogljeno črne bleščeče 
ebenovine in bogato orna-

mentirano bakreno posodje. 
»Starega« orožja je v izobi
lju: od samokresov do pušk, 
okovanih s srebrnim okras
jem. Sklepanje kupčije je 
pravi obred in le malokateri 
tujec se mu preda s takšno 
gorečnostjo in temperament-
nostjo, kot domačini, k i ku
pujejo tu le nujno potrebne 
reči za življenje. Prodajalci 
hvalijo blago in »ugodne« 
cene, med vrvež prodajalcev 
in kupcev se mešajo poulični 
prodajalci spominkov, ki so 
najbolj vsiljivi in bučni. Po
nujajo cenene spominke od 
»srebrnih« obeskov, zapest
nic, nožev in pasov. Pravilo 
je, da je začetna cena sila 
visoka in da potem skokoma 
pada; seveda v razmerju s 
spretnostjo kupca. A brez 
dvoma, da je kupčija za pro
dajalca še vedno ugodna. To
da vsakdo, k i mu uspe ceno 
znižati je prepričan, da je 
kupil dobro in poceni. V izo
bilju je ravno tako sadja, ki 
te dni dozoreva v celi deželi 
pod Atlasom. 

Kupi mandarin, pomaranč 
dopolnjujejo pisano paleto 
barv razstavljenega blaga. Že 
blizu zaključka, kjer se trgov
ska četrt prelije v stanovanj
sko so ulice, nad katerimi 
visijo štrene pobarvane volne 
ena ob drugi, da se v tem 
bogastvu barv preliva svet
loba popoldneva. Tu predejo 

in barvajo volno, v neposred
ni bližini pa tkejo odeje in 
pregrinjala in zanke nizajo 
v prelepe tepihe. Kovači v 
preprostih ognjiščih žare že
lezo, da ga potem prekujejo 
v mnogotere stvari. Skoraj 
vsi izmed njih kujejo- igle za 
pečenje mesa na ražnju; v 
delavnicah ob njih pa na pre
prostih vretenih na tleh z 
eno roko stružijo iz dišeče 
cedrovine ročaje zanje. Druga 
roka pa vztrajno s pomočjo 
loka poganja vretenc 

Souks je četrt, kjer dan 
prehitro mine, le bežno jo 
spoznaš, če se v njej zadržiš 
le nekaj kratkih ur. Kot slab 
nadomestek burnega utripa 
te trgovske četrti se ti zdi 
potem direndaj tujcev okrog 
kioskov prenapolnjenih z raz
glednicami in časniki. Tujcev 
ni malo; veliko jih srečujemo 
/na vsakem koraku, ko se 
vračamo k avtobusu. V poz
nih popoldanskih urah Se od
peljemo skozi izvijugane ulice 
in se skozi mestna vrata v 
starodavnem obzidju izvijemo 
iz metnega vrveža. Tu pa se 
utrip mesta porazgubi, le sa
motni jezdeci na oslih in 
redki avtomobili nam priha
jajo nasproti. 

Gore na obzorju, katere 
slutimo, so zavite v oblake 
in pokrajina se kmalu po
vsem spremeni. Cesta se iz-
vijuga v strmino, redke vasi 

govor tak, da je Mirko pisal. 
Govoriti ni mogel več. 

Toda šlo je. Kmalu sva v 
medsebojnem pogovoru dobi
la toliko prakse, da mu tudi 
pisati ni bilo treba več. Gle
dal sem ga v usta in razu
mel. 

Tudi on si je želel, da bi 
aimpreje odšel domov. Med 
domače, po jesenske gobe na 
Mežakljo in med strelce, za 
katere je vedno dejal «mi 
gremo naprej, mi strelci«. 

Sredi septembra lami je do
bi l odpustnico. Kako je ža
rel in kaj ne bi, ko zapušča 
veseli aLi pa žalostni kraj. > 

Nato se je vračal vsak te
den v šolo, kjer so ga učili 
nov način govorjenja. 

Konec septembra pa sem 
jo priromal na Jesenice tudi 
jaz. 

s hišami z ravnimi strehami 
so stisnjene na kup in pri-
slonjene v pobočja hribov. 
Palm je vse manj, le mogoč
ni kaktusi s svojim zelenjem 
razbijajo monotonost pokra
jine. Turoben vtis krepijo še 
oblaki iz katerih prši in za
krivajo,, pobočja skopo pora
ščenih; hribov. Ko dosežemo 
sedlo \ Tfei-n-Test se cesta za
je v strino pobočje, k i se kon
čuje globoko pod izvijugano 
cesto v koritu reke. Ustavi
mo se po 42 km vožnje pri 
hotelu Toubkal, kjer nam po
vedo, da je cesta v dolino 
Imelil zaradi blata neprevoz
na. Prijazna lastnica, po rodu 
Madžarka, najde v sicer ma
lem, a prikupnem hotelu pro
stor za vse. Res da se sti
skamo v sobah in kabinah 
ob bazenu, a vendarle je pri-
jetneje, kot pa sredi polj v 
dežju in blatu postavljati šo
tore. 

Po večerji v okusno ureje
nem salonu, polnem izdelkov 
rok domačinov in ob kaminu 
posedamo in spregovorimo o 
jutrišnjem dnevu. Vreme si
cer ne kaže najbolje, a odlo
čimo se, da se povzpnemo 
iz konca doline mimo vasi 
Imelil in Raheme do zaveti
šča Neltner Z dnem smo 
zbrani pred hotelom, veter 
stresa veje palm in fantiči 
iz vasi nam ponujajo za ne
kaj dirhamov kristale iz gora 
Atlasa. Med prvimi odideta 
Mrak in Brojan, dva izmed 
vodnikov in reševalcev vete
ranov iz Doline s svojimi va
rovanci. Potem pa se zvrste 
ostali, vsi obloženi s tovori, 
v katerih je vse, kar bomo 
potrebovali na gori. Izposo
jena »katrca« pa vozi v nekaj. 
vožnjah šotore in ostalo 
opremo po cesti v Imelil. Za
puščamo cesto, po kateri se 
pripode le tovornjaki in že 
mešamo blato, k i je ustavilo 
avtobus. V klancu poplesuje 
vugi-vugi »katrca«, ki je spre
menila prvotno belo barvo v 
rjavo, kot kameleon. Blato 

Ozdravljen. Ne. Decembra 
so me četrtič operirali. 

K o sem se vrnil januarja 
1972 nazaj na Jesenice Mir-
kota nisem več dobil doma. 
Žena Štefka mi je, pri sre
čanju ob obisku v jeseniški 
bolnici ležečega in težko bol
nega Jožeta Kralja iz prede
lovalnih obratov, in pa do
brega strelca in v strelski 
družini odličnega delavca, po
vedala, da išče zdravstveno 
pomoč na neki kliniki v ZR 
Nemčiji. 

Dala mi je naslov in tja 
sem mu pisal. Podpisali pa 
so se tudi vsi člani občinske
ga odbora ZZB NOV Jesenice 
in mu želeli vse najboljše. 

Ida ki 
ka tu-
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A n a m i 

Gorenjska krajina na višku zimsktobdol 

skoraj do gležnjev je tudi 
zanjo trd oreh. Srečujemo 
prve domačine, ki v skromnih 
oblačilih na mulah ponosno 
jezdijo v dolino. Daleč pred 
nami je v strmino stisnjena 
vas, v daljavi v koncu doline 
pa se belijo pobočja gora, 
katerih vrhovi so zgrnjeni v 
oblake. Rodovitna zemlja je 
iztrgana iz pobočij in ogra
jena s kamnitimi zidovi, med 
njimi zeleni mandeljni in na
sadi oliv. Blata in vode je 
na cesti vse več, da čofota-
mo po njem in iščemo manj 
blatno pot ob robu ceste. 
V dolini, v vasi Asni je se
menj in tja so namenjeni 
številni domačini, kateri zve-
čino jezdijo mule na prepro
stih sedlih s košarami na 
straneh. V njih stojično pre
naša ježo pritlikava koza ali 
ovca. Nekaj pa se jih pelje 
celo s kolesi. 

Domačini so opravljeni 
skromno, edina opazna stvar 
je bogato okrašena usnjena 
torbica in ogrinjalo stkano 
iz domače volne. 

Ko se dolina zoži, je v njej 
prostora le za izvijugano ce
sto in reko, katere korito je 
ponekod razlito po vsej do
lini, a drugod vklenjeno med 
granitne bolvane. Strma po
bočja pod oblaki, k i kot po
krivalo pokrivajo dolino, je 
pobelil svež sneg. Poraščena 
s s pritlikavimi grmički in 
polna granitnih sten. 
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D(ja kmalu se je vrnil. Za 
ija tudi ni bilo več po-

ij Odpeljali so ga zopet 
ubljano, to pot na onko-
i inštitut, kjer je tudi on 

tedna podlegel isti bo-
j kot Frane. 
cubili smo dva zvesta to-

^ a — vzornika. 
00 nam je, najtežje je 

Anam in svojcem. Tako 
•Mp je tudi meni. V času 
H>nega bivanja v bolnici 

spoznal, da sem del njih, 
del mene, da smo del 

Jarne, del kolektiva, v 
rem smo delali za iste 
e jn cilje. 
bo lepo nam, da bo le-

anamcem. 

Družina j ih bo pogrešala 
vsak. dam, saj bo pr i vsaki 
stvari ali delu, posvetovanju, 
besedi manjkal en član. 

M i pa, k i smo j ih poznali 
in bi l i njihovi delovni tova
riši, se j ih spominjamo im če 
ne preje, vsaj na dan mrtvih 
ter j im položimo skromen šo
pek ob prižgani sveči. 

Vesel in zadovoljen bom, 
če bo sleherni oboleli član 
kolektiva Železarne v bole
zenskih dneh našel tako zve
sta im dobra tovariša, kot 
sem j ih imel jaz. 

Hvala Mirko, hvala Frane. 
Roman STANA 
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kAbdobja 

Je je v izobilju; v doli-
stekajo mnogi potoki, 

•asah, na skopih pcdeh 
roBtne zemlje zeleni ko-

^zklila rž. Naselja so 
pripeta na strma po-
a hiše majhne, graje-

pprosto z lepo izobliko-
[mrežo na oknih. Poleg 

kup deklet, k i jo brž 
fejo v notranjost, ko va-

njlameriš objektiv apara
ta. 

i rosto vodno kolo vrti 
nil :e kamne, k i drobijo 
ko ia zrna v grobo moko. 

I en razmajan furgon 
pol po dolini člane naše 
odi 'e. Zgneteni v pločevi-
nas i zaboju, prepolnem 
opi e prevozimo zadnje ki-
lon e poti. Znajdemo se 
sre trga ob čajnici, kjer 
nai a 50 mfr nalijajo meti-
nea aja sredi vasi Imelil. 
Ku adovednežev spremlja 
naš 'očetje, & naši pogledi 
so nerjeni navzgor, proti 
obl m, ki se oklepajo vr
hov rijetne hišice grajene 
iz k enja, z lepo izrezljani
mi rtali, so brezdvomno 
leti hišice premožnih iz 
Ma 'ša. Hiše domačinov 
pa kromne, kot je skrom
no Jenje Berberov, k i so 
nav »i na pridelke svojih 
skr ih polj • in prirastka 
čre< "ac in koz, ki so jih 
poU 'obočja nad vasjo. 

T' '°ti, ki zapušča' spod
nji vasi je velika p i r ^ ~ -

da, ki nam pove, da je do 
zavetišča Neltner (3209), ne
kaj manj kot 1500 m vzpona. 
Vas Imelil leži namreč 1740 m 
nad morjem. Zgornji del va 
si je vtisnjen v strmino in 
mimo vodi izvijugana jezdna 
pot proti vasici Rahemi, zad
nji pred gorami. Globoko 
pod potjo se v tolmun i ih 
blešči potok, k i se preliva 
čez granitne bolvane. Dno, 
kjer voda ne preplavlja stru
ge je zeleno, a drevje najde 
sok za rast tudi v največji 
strmini. Jezdna pot pa se po-
tem položi nad potokom, 
razlitim v široko plitvem ko
ritu, se kot globnjak stiska 
vasica Rahema. Otroci, bor
no napravljeni nas zavedavo 
opazujejo. 

Le kratek čas pot vodi po 
ravnini med skromnimi po
l j i , k i j ih delijo kamniti zi
dovi, da se potem strmo iz 
vijuga v strmino. Redko drev
je in prvi sneg sta ob poti. 
Veter vrtinci snežinke in po
di ob pobočjih megle. Dobri 
dve uri hoda iz vasice v do
lino se jezdna pot konča; 
sneg leži vsepovsod, iznenada 
smo v povsem zimskem oko
lju. Gonjači mul se vračajo, 
nosači pa se pulijo za tovore. 
Vreme se med tem še poslab
ša, vse bolj sneži in v robeh 
orgla veter, kar olajša odlo
čitev parim Švicarjem, da se 
vrnejo v dolino. 

(Se nadaljuje) 

V E L I K JE . Za celo glavo in pol večji kakor nje
govi vrstniki. Po rasti je že kakor odrasel fant, pa 
mu je bilo šele marca petnajst let. 

— Petnajst let? . ..; 
O, vse drugače so minevala ta leta, kakor je 

mislila takrat, ko je Francu rodila Jožeta, ki ga 
njegovi prijatelji že vrsto let kričejo kar Žef. 

O, vse drugače so se osipala, kakor je bila sanja
rila nekoč v razcvetelem dekliškem hrepenenju in 
potem v prvih dveh letih srečnega zakonskega živ
ljenja s Francem. 

— Sin je, sin! 
Nikoli ne bo pozabila Francovega vzklika sreče, 

hvaležnosti in ponosa, nikoli njegove žuljave roke, 
ki jo je hvaležno pobožala, nikoli njegovega sijočega, 
komaj nekaj hipov pred njenim porodom še zaskr
bljenega obraza. 

Pomlad je bila takrat in z vsakim dnem je bila 
lepša. Od morja jo je prinašal veter po obeh doli
nah, po dolini Soče, k i je kot sinja radost poplesa
vala čez brzice tja dol proti Tolminu, in po dolini 
Nadiže skozi Breginjski kot sem na Kobariško. 
Vzpenjala se je v hribe, v K r n ; mu slačila sneg in 
ga spreminjala v čudovit vijoličast plamen, ki je 
grel tukajšnjo obsoško pokrajino, razcvetala rožna
to cvetje marelic in breskev in v belo oblačila če
šnje, da je bil breg pod hišo kakor zasnežen. 

— Sadje bo dobro rodilo, — je govoril Franc. Tu
di jablane in hruške so bile s cvetjem bogate kakor 
še nikoli. 

Potem je zadišalo po majskem cvetu. Češnje so 
začele krvaveti. Pred hišo so se. napenjali popki ole
androv in se odpirali v bogate cvetove. Zadišalo je 
po zrelih junijskih travah. 

— Se še spominjaš na lani, Fani? 
Kako bi se ne spominjala, ji je v lica planil 

Čeprav je vedela, da mu jc to moč dajala samo 
ljubezen do nje, do sina, do 'zeml je . . . 

— Samo ljubezen ustvarja čudeže. 
Ko je dahnila nova pomlad v obsoški svet, je iz-

krčena ledina ozelenela. Nežno zelena trava je ka
kor zidana tkanina z uvezenimi marjeticami prekri
vala izkrčeno pobočje in bila lepša od vse druge 
lepote, k i se je tudi to pomlad tako bogato razcve
tela. 

— E j , tudi letos bo bogato leto! — se je razcvete
lo upanje v Francu. Veselil se je razcvetelega, a po
tem dozorevajočega bogastva v sadovnjaku, trave, 
iz katere so se že oglašali črički, a najbolj žefkovih 
prvih korakov, ki jih je napravil ob veliki noči in 
ki so bili v času dozorevaj očih trav zares že tako 
trdni, kakor si j ih je želel leto poprej. 

Življenej je plamenelo veselo kakor vrisk sonč
ne luči. Češnje so šle h kraju in bile nič manj slad
ke kakor briške ali vipavske. Le njihova cena je 
bila nižja, ker j ih po zorenju briške in vipavske 
prehitevajo za cele tri tedne. Kljub temu pa so 
šle dobro v denar, tako da je Franc ob Kresu skle
nil , da bo kupil vola. Samo- košnjo je hotel še opra
viti in razširiti hlev, potem pa bi se napotil v Bovec 
ali kam drugam, kjer bi lahko kupil zares dobro 
in močno žival. 

Potem pa je treščilo s streli v Sarajevu. Nadvoj
voda prestolonaslednik in nadvojvodinja sta bila 
ubita. Ljudje so se ga spominjali, saj so ga osem 
let poprej, ko je počastil s svoio prisotnostjo otvo
ritev železnice Jesenice-Trst, videli pri oknu slavno
stnega vlaka pri Luciji. Pozdravljali so ga s cesarski
mi in slovenskimi zastavami, da bi videl, da v kra
jih med Jesenicami in Trstom živijo Slovenci. Le v 
Trstu oblast ni pustila slovenskih zastav, zato pa se 
tržaški Slovenci niso hoteli udeležiti slovesnosti. Ča
sopisi so zato zagnali proti njim prav tak hrup, 
kakor so ga po sarajevskih dogodkih zagnali proti 
Srbom in nekateri celo zahtevali, naj cesar kaznuje 
Srbe z vojno. 

M I H A K L I N A R 

o^enj, v nosnicah pa je začutila dišave lanskih vrt
ne, ki so se še vedno razcvetale v njenem spominu. 

Oba z možem sta pogledala otroka, k i je spal v 
zibelki. ".. ** 

— Prihodnje leto bo že hodil. Lahko ga bom vzel 
s seboj na košnjo. 

Nasmehnila se je in se prepustila moževi nežno
sti. 

— Prihodnje leto ti bom lahko že mnogo pomaga
la, — je rekla. 

, — Tudi sedaj mi pomagaš. Mimo tega pa sem 
močen za dva, saj bi drugače ne bil mož. 

— V prihodnje bova morala postati močna za tri, 
da bo otrok lahko nekaj.' 

— Še za več! Saj ne bova ostala samo pri enem 
otroku! Skrčil bom gmajno nad hišo in postala bo 
travnik. Potreboval bom vola, pa tudi telic ne bova 
dajala od hiše. Sadje ne obrodi vsako leto kot le
tos. Za drugo je zemlja skopa. Zaneseš se lahko sa
mo na živinorejo. 

— Prihodnje leto bom lahko nosila sadje proda
jat v Tolmin ali pa v Gorico, če bo letina tako bo
gata. 

— Prihodnje leto boš morala še vedno paziti na 
Žefka. 

— Saj bom kljub temu. 
Minila je košnja. Franc je delal od zore do mra

ka. Sadje, živina, njiva, vse je bilo na njegovih ra
menih. Obiral je, krmil, napajal, vozil na trg, zra
ven pa krčil divji svet v bregu in ga spreminjal v 
travnik. Želel si je jasnih noči in mesečine, ne za 
ljubezen kakor v fantovskih časih, marveč da bi ob 
mlečni lunini svetlobi lahko delal tudi ponoči. N i 
si dal počitka. Hiša je bila obdana s skladovnicami 
nasekane suhljadi, pozimi pa je odhajal drvarit. 

Tak je bil Franc. Dober. Nežen. A pri delu pravi 
orjak, čeprav bi mu po sloki postavi orjaško moč 
človeka komaj prisojal. B i l je neutnidljiv, kakor da 
ima v sebi neuničljivo trdnost gora, kljubujočo času 
in vsem ujmam in viharjem. 

— Odkod taka moč? — se je večkrat vprašcra\a. 

Ta beseda pa je legla na ljudi kakor hudouren 
oblak. 

— Vojna? To bi bilo prestrahotno, — je tiste dni 
plaho pogledovala moža. 

— Saj je ne bo! Ko bi jo mislili začeti zaradi 
strelov v Sarajevu, bi jo že začeli, — je upal Franc, 
kakor so upali vsi. 

Njihovo upanje pa je bilo majavo. Šele, ko je 
minil teden in potem dva, so upi postali trdnejši. 
Po treh tednih so že zopet mislili, da je mir trden, 
in le največji črnogledi v vasi so še videli oblake 
grozečega neurja. 

Toda neurje je prihajalo. Nikoli ne bo pozabil 
viharne noči pred tistim nesrečnim dnem. Vihar je 
gnetel oblake med hribe in jih ožemal. Bliski šo tr
gali temo in švigali skoznjo kot ognjene večglave 
kače, Dež je bobnel z neba kakor slapovi. Potok, k i 
se nedaleč pod hišo izliva v Sočo, je trgal bregove. 
Nastajali so novi hudourniki in ri l i struge, kjer j ih 
nikoli ni bilo. Drevje je bilo nemočno kakor trave. 
Lomilo se je. Mnoga drevesa v gozdu za hišo je 
vihar izruval iz zemlje. Ležala so na zemlji prav 
tako kakor nekatere jablane in češnje v sadovnja
ku, da je pogled nanje, potem ko se je po svitu 
zvedrilo, stisnil človeka, da bi nad izruvanim drev
jem zajokal kakor nad mrtvimi najbližjimi in naj
dražjimi. 

— Kakšna peklenska noč, — je Franc mrščil če
lo, glas pa mu je prihajal iz grla. Njegov najljubši, 
šele prejšnjo jesen izkrčeni travnik je bil razrit od 
vod, ki so se odtekale, in kazal bele kamenite lise 
kakor kosti mrtve objedene in razpadajoče veli
kanske živali. Kamorkoli si pogledal, si videl uniče
nje. Breskve, hruške in jablane so bile kakor okle
ščene. Le tu in tam je kak sadež kljuboval ujmi do 
kraja. Bilo pa j ih je tako malo, da bi j ih lahko pre-
štel na grste. 

Iz vasi je bilo slišati tarnanje; nekaterim je vi
har pometal skodle s streh, pri Francovem bratu 
Tožefu pa odtrgal celo streho s hiše. 

T I G R O V E C ŽEF 
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DE talilnice 
Plavž 

Iz diagrama" vidimo, da smo 
v prvih treh mesecih letoš
njega leta dosegli poprečno 
Višjo mesečno proizvodnjo 
kot v letu 1971. Istočasno pa 
je ta proizvodnja precej niž
ja kot smo planirali. Vzrok 
za to negativno razliko v pri
merjavi s planom so težave, 
s katerimi smo se borili vse 
t r i mesece pri proizvodnji na 
aglomeraciji. Najprej smo 
imeli previsok odstotek zasto
jev, nato zaradi okvar na mli
nu za apnenec premajhne ko

ličine mletega apnenca. Po
sledica tega je bila slabša 
kvaliteta proizvedenega aglo-
merata, saj je baziciteta pad
la od prejšnjih 0,8 na 0,67. 
Poleg tega je količina proiz
vedenega aglomerata pri ob
ratovanju na dve izmeni pre
majhna in je zato postalo 
nujno, da uvedemo tretjo iz
meno. To nam do konca mar
ca ni uspelo, računamo pa da 
bomo lahko izvedli ta ukrep 
v bližnji prihodnosti. 

Slaba kvaliteta aglomerata 
in premajhna količina ter 
okvara na elevatorju za koks, 
k i je onemogočila sejanje, so 
imele za posledico tudi pre
veliko porabo koksa. Tako 
smo v prvih treh mesecih 
imeli poprečno porabo kok
sa 816 kg/t, kar je izredno 
visoko hi 91 kg/t več kot smo 
planirali. 

č e bomo kmalu uspeli uve
sti tretjo izmeno na aglome
raciji in usposobili za nor
malno obratovanje mlin za 
apnenec, potem lahko v bo
doče računamo na večjo pro
izvodnjo grodlja ter nižjo po
rabo koksa. 

ni , ker smo imeli v januarju 
veliko težav zaradi pomanjka
nja starega železa in mazuta. 
Letošnje leto je situacija 
znatno ugodnejša, saj je iz 
diagrama razvidno, da smo 
vse tri mesece le malenkost 
pod poprečjem planirane le--
tošnje proizvodnje. Vzrok za 
to je v zadostni preskrb lič
nosti s starim železom in go
rivom ter dobro delo kolek
tiva. Situacija se je nekoliko 
poslabšala v marcu zaradi te
žav, k i so nastale v zvezi z 
vzdržnostjo posameznih SM 
peči, ker je kvaliteta črne 
opeke, k i jo dobavlja Magno-
hrom zelo slaba. Zato smo 
morali tri dni obratovati s 
tremi pečmi, osem dni pa 
smo vključili y obratovanje 
S M peč 01, Id je po svoji 
zmogljivosti najmanjša in., 
normalno ne obratuje. 

Proizvodnja v elektro je-
klarni je potekala letos v pr
vih treh mesecih precej slab
še kot smo planirali in tudi 
slabše kot v letu 1971 Vzro

kov za to je več. 
V januarju in februarju 

obe el. peči nista obratovali 
28(5 ur, zaradi redukcije elek
trične energije. V mesecu 

marcu smo imeli daljši re
mont na L E peči in zamenja
vo dna. Poleg tega smo imeli 
v marcu glavni remont ASEA 
peči, ki je trajal 186 ur. 

Skupno smo zaradi navede
nih vzrokov proizvedli v treh 
mesecih okrog 60001 manj 
surovega jekla. Ostala količi
na okoli 2800 t, k i manjka do 
planirane proizvodnje pa gre 
na račun prevelikega števila 
zastojev (proizvodnih in vzdr
ževalnih) ter delno na račun 
kvalitetno zahtevnejšega pro
izvodnega asortimenta. Raču
namo, da se bo v prihodnjih 
mesecih proizvodnja popra
vila. Pogoj za to je, da ne 
bo spet nepredvidenih večjih 
zastojev. 

Pri tem obratu ni možna 
primerjava z letom 1971, ker 
smo takrat vodili evidenco 
proizvodnje za bluming in 
stekel valjamo skupaj. Letos 
evidentiramo proizvodnjo vsa
ke valjarne posebej. 

samotama .ima glavno na
logo, da preskrbuje martinar-
no in elektro jeklarno z og-
njevzdržniTn materialom. To 
je kljub težavam zaradi za
starelih naprav in pomanjka
nja delavcev dobro uspevalo, 
čeprav pri skupni proizvodnji 

DE valjarna Bela 
Bluming valjarna 

proizvodnega plana ni izpol
nila. Prekoračila pa ga je pri 
blagovni proizvodnji. 

1 2 

Skupna 30.740 25.902 
Blagovna 14.757 19.398 

3 4 5 

84̂  
131,5 — — 

Iz diagrama vidimo, da je 
proizvodnja bluming valjarne 
v zadnjih treh mesecih sko
koma naraščala. Vendar te 
številke dajejo nekoliko var
ljivo sliko, ker se nanašajo 
na gotovo proizvodnjo, ki jo 
odpravimo iz adjustaže, ne 
pa na valjano proizvodnjo. 
Iz skupnih zastojev na obra
tovalni čas vidimo, da smo 
delali najboljše v januarju z 
31,8 %, zelo slabo v februarju 
z 38,7 % m nekoliko slabše 
kot v januarju z 34,2 °/o v 
marcu. Vzrok za tako visok 
odstotek zastojev v februarju 
je bi l med drugim tudi zlom 
sklopke, zaradi česar bluming 
valjarna ni obratovala v tem 
mesecu 38 ur. 

Z ozirom na dosežne skup
ne zastoje smo letos začeli 
nekoliko slabše, saj smo v 
preteklem letu dosegli po
prečno številko 32,5 %. 

Pr i blagovni proizvodnji 
smo znatno pod planom, ker 
ni bilo dovolj naročil. 

stekel valiarna 

Livarna je letošnje proiz
vodne naloge tako pr i skupni, 
kakor pri blagovni proizvod-

nji dobro izpolnjevala oz. j ih 
je celo presegala. 

Lansko leto smo v prvem 
četrtletju pričeli izredno sla
bo s proizvodnjo v martinar-

Elektro jeklarna 

1 2 3 4 5 

45.000 36.716 81,6 39.923 . 92,0 

1 2 3 4 5 

Skupna 106.270' 104.059 97,9 _ — 

Blagovna 4.235 ' 1.876 44,3 — — 

samotama 
1 2 3 4 5 

Skupna 
Blagovna 

5.050 
880 

4.184 
1.094 

82,9 
124,4 

4.465 
1.446 

93,6 
75,6 

Livarna 

1 2 3 4 5 

Skupna 404 453 116,6 441 102,5 
Blagovna 150 166 111,0 141 118,1 

Martinarna • i ' -

1 2 3 4 

80.000 79300 99,1 75.303 105,2 

Planirana 
proizv., 

t 
jan. do 
marec 
1972 

Dosežena 
proizv., 

jan. do 
marec 
1972 

plan 
proizv, 

% 

Proizv., 
t 

jan. do 
marec 
1971 

1972 
1971 
% 

1 2 3 4 5 

39.800 35.850 90,1 30.710 116,5 



Iz diagrama vidimo, da je 
proizvodnja na stekel valjar-
ni zelo padla v mesecu feb
ruarju. Vzrok za to je bila 
okvara na rentgenski cevi me
rilca debeline. Kot posledica 
tega je zastoj, ki je trajal 

od t. do 10. februarja. V osta
lih dveh mesecih je ta va
ljarna prekoračila lanskolet
no doseženo poprečje skupne 
proizvodnje, medtem ko pla
niranih količin ni dosegla. 

Pri blagovni proizvodnji 
smo znatno presegli planira
no proizvodnjo zaradi izvoza 
toplovaljanih trakov v Italijo. 

h. fij. 

mesec 
Valjarna žice je letos izvrst

no začela in dosegla v mese
cu januarju ter februarju 
proizvodnjo prek 10.000 t. Žal 
smo doživeli v mesecu marcu 
dve večji okvari in sicer na 
ogrevni peči ter na el. mo
torju proge 320 0 . Posledica 
tega je bila, da nismo obra
tovali zaradi peči 40 ur, in 
zaradi pokvarjenega elektro 
motorja 75 ur. Zato je bila 
proizvodnja v marcu znatno 
nižja kot v obeh prejšnjih 

mesecih. Visoko proizvodnjo 
v prvih dveh mesecih so do
segli zaradi nizkih skupnih 
zastojev na obratovalni čas ' 
in sicer smo dosegli v janu
arju 36,0 % in februarju do
slej najnižje 29,5 %. V marcu 
so se ti zastoji zaradi prej 
omenjenih okvar zvišali na 
45 %. Vendar predstavljata 
obe veliki okvari v tej števil
ki 15,5 %. Zaradi visoke pro
izvodnje smo tudi lahko pre
segli planirano blagovno pro
izvodnjo valjane žice. 

V tem obratu v prvih treh 
mesecih nismo dosegli lan
skoletne poprečne proizvod
nje, še manj pa planirane. 
Vzrok za to je pričetek obra
tovanja nove oblikovalne pro
ge ROSSI, k i se je nekoliko 
zavlekel in pa postopno pre
stavljanje vseh treh 6tarih 
oblikovalnih strojev iz valjar
ne Bela v novi prostor bivše 
valjarne 1300. Računamo, da 
se bo proizvodnja v tem ob
ratu že v bližnji prihodnosti 
normalizirala. 

V tem obratu pripravljamo 
v glavnem samo še vložek za 
jeklovlek. Tako pri skupni 
kakor tudi pri blagovni pro
izvodnji držimo za letošnje 
leto planirane količine. Ime-

l i pa smo težave pri sestav
ljanju programa zaradi po
manjkanja očiščenega materi
ala, ker imamo na brusilnih 
strojih ozko grlo. 

nirano proizvodnjo znatno 
presegli. 
Jeklovlek 

1 2 
4.833 4.588 

3 4 5 

Vzroki, da ta valjarna ni 
dosegla planirano proizvod
njo v prvem četrtletju so bili 
predvsem zaradi težav v ja
nuarju. Takrat zaradi zmr
zovanja cevovoda za butan ni 
obratovala normalizirna peč 
pet dni in uvajali smo pro
izvodnjo na novem sekator-
ju. Prav tako ima svoj delež 

pri znižanju proizvodnje tudi 
zmanjšanje poprečne debeli
ne izvaljane pločevine. Odsto
tek A pločevine (do 7 mm de
beline) smo letos planirali 12 
odstotkov celotne proizvod
nje, dosegli pa smo v janu
arju 20 % in v februarju celo 
22 %. V mesecu februarju ce 
je stanje precej popravilo, 
medtem ko smo v marcu pla-

Tudi v obratu jeklovlek 
smo letošnje leto pričeli sla
bo, medtem ko se je proiz
vodnja v februarju, predvsem 
pa v marcu zelo popravila. 
Vzroki za nižjo proizvodnjo 
so občasne okvare strojev za 
luščenje in brušenje ter te
žave s pripravo vložka preko 
lahkih prog zaradi že prej 
omenjenega ozkega grla pri 
brušenju blumsov. 

(Nadaljevanje v prih. štev.) 

Del naprav nove Rossi oblikovalne proge 

A fl 

Lahke proge 

1 2 3 4 5 

Skupna 8.400 8.744 104,1 10.429 83,7 
Blagovna 1.205 1.256 104,2 2.457 51,3 

DE valjarne 
Javornik 

Valjarna 2400 

1 2 3 4 5 

26.060 24.662 94,6 22.986 107,4 

Valjarna žice 

1 2 3 4 5 

Skupna 28.430 29.936 105,3 24.776 121,0 
Blagovna 8.520 12.428 145,9 6.444 193,5 

Profilarna • 
1 2 3 

2.650 2.690 101,5 

4 5 

3.314 81,3 



trdne korenine naše železarne • trdne korenine naše železarne @ trdne korenine naše železarne # trdne 

Ne zato, ker je v prejšnji številki izostala naša rubrika, tem. 
več zato, ker imata toliko skupnega na svoji delovni pod, 
smo za današnji korenini izbrali dva sodelavca in sicer JOŽA 
BEVCA in ALOJZA HOČEVARJA. Oba delata tudi v istem 
obratu in slučaj je nanesel, da sta oba po rodu Dolenjca in 
oba stanujeta na Koroški Beli. Toda bistveno za izbor je to, 
da sta oba iz nekvalificiranih delavcev postala najboljša ob
likovalca v profilarni, da sta pri svojem delu izredno pridna, 
vestna in dosledna, sta pa tudi po delovnem stažu najstarejša 
oblikovalca. Kljub temu pa sta ostala skromna, v odnosih 
do sodelavcev topla in pripravljena vedno pomagati ter sve
tovati. Te lastnosti in zanimanje za delo ter strokovni na
predek in seveda njuna sposobnost ter usposobljenost, so ju 
pripeljali do sedanjega delovnega mesta v profilarni, kjer 
delata kot prva oblikovalca na novih ROSSI napravah za pro
izvodnjo hladno oblikovanih profilov. Torej delavca, kakršnih 
si želijo v vsakem jpodjetju. Na kratkem obisku pri njima 
na delovnem mestu, sta takole orisala vsak svojo delovno 
pot v Železarni. 

JOŽE B E V C 
»V Železarni sem začel de

lati leta 1953 in sicer najprej 
na transportu. Tako kot 
vsakdo, ki začne na transpor
tu, sem tudi jaz želel priti 
čimprej v kakšen obrat, da 
bi se nečesa priučil in tako 
sem po sedmih mesecih dela 
na transportu prišel v pocin-
kovalnico takratne cevarne. 
Po letu in pol sem bil pre
meščen k strojem in sicer za 
prvega oblikovalca cevi. Po 
ukinitvi cevarne se je naš 
obrat s stroji vred preselil v 
nove obrate na Beli, kjer sem 
ostal na svojem stroju kot 
oblikovalec profilov, ker so 
bili stroji tudi preurejeni za • 
proizvodnjo hladno oblikova
nih profilov. Z ureditvijo ha
le nekdanje valjarne 1300 na 
Javorniku in z montažo no
vih oblikovalnih strojev Rossi 
ter do sedaj tudi dveh gene
ralno popravljenih starih 
strojev, sem tudi sam s ko
lektivom prešel v novo profi-
larno in sicer kot prvi obli 
kovalec na novih oblikoval
nih napravah. Seveda pa je 
ta pot povezana s trdim de
lom in vztrajnostjo, trdno vo
ljo ih zanimanjem za delo. 
Ko sem začel delati v Žele
zarni ni tako primanjkovalo 
delavcev kakor danes in le s 

pridnim delom si lahko po
stal zapažen. 

Delo tako na transportu 
kot v nekdanji cevarni je bilo 
naporno in težko, danes v no
vi profilarni je sicer lažje, 
vendar pa nove naprave za
htevajo še veliko napora in 
pozornosti. Potreben je dolo
čen Čas, da popolnoma osvo
jimo tehnologijo novih na
prav, da spoznamo vse po
drobnosti in dosežemo proiz
vodno utečenost. Ta čas pa 
zahteva od nas več napora in 
zavzetosti. V tem času, ko 
sem v podjetju zaposlen pa 
se je ogromno spremenilo. 
Poglejte samo našo novo pro-
filarno, kjer sicer še manjka
jo nekatere stvari, je pa zra
sla v sodobno oblikovatnico 
v prostorih zastarelega obra
ta, ki je bil ukinjen. Takih" 
sprememb, ki pomenijo' bolj
še delovne pogoje, večjo me
hanizacijo, izpopolnjeno teh
nologijo in seveda višjo in 
novo proizvodnjo,, pa je bilo 
v 19 letih ogromno. Večkrat 
morda to celoto velikih spre
memb celo premalo vidimo, 
še manj pa ogromne spre
membe v pogledu položaja 
delavca. V življenju je pač 
vedno tako, da hočemo vedno 
več in vedno bolje, kar je tu
di prav. Tako je tudi v pogle

du naših osebnih dohodkov, 
k i se postopno boljšajo, že
leli pa bi še več. Menim, da 
bi v tem pogledu morali v 
podjetju narediti še korak 
naprej z ozirom na težavnost 
dela in ker dohodki drugje, 
predvsem v izvenproizvodnih 
sferah hitreje naraščajo, pa 
tudi cene neprestano lezejo 
navzgor. 

Osebno sem zelo zadovoljen 
in vesel da sem dosegel to. 
Ker mi je to omogočil delov
ni kolektiv Železarne, sem z 
njim in njegovo usodo tudi 
bolj povezan. Nič mi ni žal, 
da sem ubral tako pot, ker 
me delo v profilarni veseli in 
rad delam. V kolektiv moraš 
vrasti, zato tudi delavci obi
čajno, če vztrajajo nekaj let 
v podjetju, tega ne zapušča
jo več. Zato bi morali več po
zornosti posvečati predvsem 
začetnim delavcem. Z zaupa
njem gledam tudi v nadaljni 
razvoj Železarne, saj nam 
orientacija na čimvečjo pre
delavo lastnega jekla, lahko 
prinese le še več lažjega, bolj 
avtomatiziranega dela in še 
boljši jutrišnji dan«, je za
ključil svoje pripovedovanje 
sodelavec Jože Bevc. 

Med pripovedovanjem je 
tudi povedal, da precej pro
stega časa preživi v svojem 
vrtu, rad zaide tudi v nara
vo, sicer pa se precej ukvar
ja s svojim sinom, k i se uči 
za elektrikarja pri SGP Sava, 
žena pa je nezaposlena in 
skrbi doma za gospodinj
stvo. 

postal prvi oblikovalec cevi. 
Z ukinitvijo cevarne, se je 
obrat preselil v valjamo na 
Belo, kjer smo na istih stro
j ih pričeli s proizvodnjo hlad
no oblikovanih profilov in to 
sedaj nadaljujemo v novi 
profilarni na Javorniku. Če 
sem v začetku rekel, da sem 
prišel kot nekvalificirani de
lavec, pa moram reči, da sem 
imel že veliko delovnih izku
šenj. V družini je bilo 11 
otrok in zgodaj sem moral 
prijeti za delo, tako, da sem 
bil že od doma navajen tež
kega dela. Po odsluženju vo
jaškega roka sem eno leto 
delal kot gozdar v Kočevskih 
gozdovih. Zato sem bil pri
pravljen v Železarni prijeti 
za vsako delo. Te delovne na
vade pa so mi seveda poleg 
zanimanja za delo in učenja 
pomagale, da sem postal prvi 
oblikovalec na novi obliko
valni progi Rossi. Za nobeno 
delo, k i sem ga opravljal v 
podjetju mi ni žal, saj tako 
sem se tudi sam razvijal. Tu
di danes, če bi moral še en
krat ponoviti to pot, bi jo 
brez pomislekov ponovil. Bi 
lo je tudi hudo, saj je bilo 
povsod kjer sem delal težko 
delo pa tudi umazano. Spom
nim se našega obratovanja 
na Beli, včasih smo tudi po 
12 in 16 ur morali delati, če 
je kaj »zapelo« kot pravimo. 
Zgodilo se je mnogokrat, da 
sem komaj povečerjal in zle
zel v pižamo, že so prišli po
me, da sem moral nazaj. Pa 
mi ni žal zato. 

Tudi danes je težko delo, 
čeprav delamo na novem in 
dvah generalno popravljenih 
starih strojih, tretji pa je v 
generalnem remontu in bo 
montiran še v tem mesecu, v 
povsem prenovljenem obratu. 
Na novih napravah Rossi 
imamo še začetne težave, k i 
j ih imajo povsod, ki uvajajo 

ALOJZ HOČEVAR 
»Pred 16 leti, to je leta 

1956, leto dni po odsluženju 
vojaškega roka sem prišel 
kot nekvalificirani delavec na 
Jesenice in se zaposlil v že
lezarni. Začel sem na tran
sportu, kjer sem naredil le 
dve ali tri dnine in bil pre
meščen v cevarno. Najprej 
sem delal na embalaži, potem 
v pocinkovalnici, od tam sem 
šel na .oblikovalni stroj kot 
pomočnik, kasneje pa sem 

nove naprave. Vsak dan pa 
nam gre bolje in mimogrede 
se bomo navadili mi strojev, 
stroji pa nas, samo odnehati 
ne smemo. Sam sem s tem 
delom zelo zadovoljen in pre
pričan sem, da bomo kmalu 
ukrotili težave. Če sem rekel 
težko delo, sem mislil na to, 
da je vsako delo težko, ki ga 
človek opravlja vestno, do
sledno in s polno mero pri
zadevnosti in odgovornosti, 
pa naj ga opravlja na kate

rem koli delovnem mestu ali 
podjetju. Žal pa je mnogo 
primerov ravno med mladi
mi delavci, ko pravijo, da je 
pretežko delo, ker pač teh la
stnosti nimajo dovolj razvi
tih. Danes mladim ljudem ni 
potrebno tako delati, kot smo 
mi morali že v otroških letih, 
pa tudi ne bi želel ne svojima 
sinovoma ne drugim, pa ven
dar mislim, da mladi priha
jajo v podjetje z ne dovolj 
razvitimi delovnimi navada
mi, občutkom odgovornosti, 
prizadevnosti pa tudi s pre
malo zaupanja sami vase. 
Mnogi mislijo, da bodo še ta
koj startali najvišje, ali da 
bodo z lahkim in neodgovor
nim delom prišli do boljšega 
zaslužka. Premalo so vztraj
ni in potrpežljivi, pa tudi sa
mi se premalo zanimajo za 
napredek, ki je mladim prid
nim delavcem še kako odprt 
ravno v Železarni. Mnogi mi
slijo, da je glavni vzrok za 
fluktuacijo v osebnih dohod
kih, k i so se pri nas precej 
izboljšali, čeprav v primerja
vi z nekaterimi drugimi de
javnostmi še vedno zaostaja
jo. Ne trdim, da je to tudi 
eden od vzrokov, vendar pa 
so tudi še drugi. 

Rast in napredek sta v Žele
zarni na vsakem koraku vid
na, to pa je tudi dokaz, da 
je delovni kolektiv v celoti 
napredoval. Seveda pa so se 
s tem dvignile tudi naše za
hteve, kar je pravzaprav sa
mo posledica tega. Če se 
spomnim samo nazaj, ko sem 
prišel na Jesenice in v pod
jetje, kakšne ogromne spre
membe so bile narejene v 
tem času. Koliko je novega 
v Železarni, koliko je zgra
jenega na Jesenicah in v ob
čini, če ne bi bil priča te 
rasti, skoraj ne bi mogel ver
jeti. Res pa je, da tako kot 
hitita razvoj in napredek, ta
ko hitijo naše zahteve, to pa 
je tudi normalno, le da- bi se 
vsi ob teh zahtevah morali 
zavedati tudi svojih dolžno
sti. Tudi v pogledu odnosov 
in položaja delavca so se 
stvari v Železarni bistveno 
spremenile. To so velike stva
r i , k i j ih včasih premalo ce
nimo. Sam se v tem svojem 
ožjem kolektivu zelo dobro 
počutim, rad pomagam in 
svettjjem sodelavcem, če je 
to potrebno in oni meni. Le
pi odnosi so tudi z obrato-
vodstvom in v takih odnosih 
se lahko tudi dobro dela,« je 
sklenil svoje misli sodelavec 
Alojz Hočevar. 

V svojem prostem času, 
nam je zaupal, se precej 
ukvarja z obema sinovoma, 
k i obiskujeta še osnovno šolo 
in pomaga v gospodinjstvu, 
ker je žena tudi zaposlena. 
Zelo rad zahaja tudi v nara
vo, sicer pa prebere precej 
časopisov in spremlja televi
zijske oddaje. V obratu je tu
di član sindikalnega odbora, 
pred leti pa je deloval tudi v 
samoupravnih organih. 

Predno sva se poslovila, mi 
je utešil tudi mojo radoved
nost in v kratkem orisal in 
pokazal delovanje nove Rossi 
oblikovalne proge. Obema so
delavcema hvala za ljubezniv 
razgovor. 

Delavca, kakršnih si 
želijo v vsakem podjetju 



K a k o i zpo ln ju jemo družbeni d o g o v o r 
Skupščina občane Jesenice 

je 26. januarja 1970 sklenila, 
priporočiti delovnim organi
zacijam v občini Jesenice, da 
prispevajo v letih 1970 in 
1971 po 70,— novih dinarjev 
na zaposlenega za gradnjo 
kulturno-športnih objektov v 
občini. Mišljena sta bila 
športna hala Podmežakljo, za 
katero naj bi namenili dve 
tretjini tako zbranih sred
stev in pa adaptacija stavbe 
gledališča, za katero naj bi 
namenili preostalo tretjino 
denarja. 

V naši občini smo na ta 
način v preteklih letih reše
vali tudi problem prostorov 
za potrebe osnovnega šolstva, 
saj smo z zbranim denarjem 
gradili predvsem šolo v 
Kranjski gori. Ce imamo tak 
sklep odbornikov obeh zbo
rov skupščine občine lahko 
za družbeni dogovor, potem 
je zanimivo ugotoviti, kako v 
naši občini izpolnjujemo do
govore? Od skupno 150 de
lovnih organizacij oziroma 
poslovnih enot in organiza
cij, katerih sedež je izven 
občine, je pogodbo podpisa
la dobra tretjina, od tega 

večina za dve leti. Železarna 
se je celo obvezala prispeva
ti vsoto enako prispevku za 
tri leta, so pa nekatere orga
nizacije, k i so se obvezale 
prispevati samo za eno leto 
kot hotelsko podjetje Gorenj-
ka, prejšni hotel Pošta, Glas
bena šola in Zavarovalnica 
Sava. Večinoma so delovne 
organizacije, k i so sklenile 
pogodbo, tudi nakazale pri
spevek za leto 1970, nekate
re tudi že za leto 1971. Tiste, 
ki so na obveznost pozabili, 
pa bodo opozorili. Po podat
kih, k i smo j ih 12. aprila 
1972 dobili na oddelku za fi
nance pri skupščini občine 
pa je mogoče ugotoviti, da 
nekatere delovne organizaci
je niso prispevale niti dinar
ja, pa čeprav so se z pogod
bo obvezale. Menimo, da je 
prav, če- j ih tudi imenujemo. 
SGP Sava, Lesnogalanterij-
ski obrat, Cokla, Kokra 
Kranj, hotelsko podjetje Gp-
renjka, Dinos, Zavarovalnica 
Sava. Tako smo v občini do 
sedaj zbrali okroglo 300 tisoč 
novih dinarjev, seveda če iz
vzamemo prispevek železar
ne, k i je bi l dan za gradnjo 

Občni zbor gasilske zveze 
V soboto, 8. aprila, so se v sejni sobi skupščine občine Jeseni
ce zbrali izvoljeni delegati na občni zbor občinske gasilske 
zveze. Poleg delegatov so se občnega zbora udeležili tudi 
predstavniki občinskih gasilskih zvez iz Radovljice, Tržiča in 
Škofje Loke, v imenu republiške gasilske zveze pa je občni 
zbor pozdravil Viktor Pogačar. Poleg predstavnikov sosednjih 
gasilskih zvez je b i l na občnem zboru tudi predsednik občin
skega odbora ZZB NOV Franc Konobelj-Slovenko. 

nju pa so sodelovali poklicni 
in prostovoljni gasilci iz naše 
občine. Na občnem zboru so 
pozitivno' ocenili sodelovanje 
med poklicnimi in prosto
voljnimi gasilci. 

Razprava je bila zelo ži
vahna. Ob koncu občnega 
zbora je bil sprejet tudi ope
rativni načrt za leto 1972. 
Naloge, zajete v operativ
nem načrtu, naj bi izpolnje
vali še z večjo vnemo, kajti 
v juniju bo VII . kongres Ga
silske zveze Slovenije. Gasil
skega kongresa, ki bo v Mur
ski Soboti, se bo iz naše ob
čine udeležilo šest gasilcev, 
k i so bil i izvoljeni na občnem 
zboru, od tega trije poklicni 
gasilci iz Železarne. Tov. Po
gačar je ob koncu občnega 
zbora razdelil več odlikovanj 
prizadevnim in požrtvoval
nim gasilcem, na občnem 
zboru pa so z navdušenjem 
pozdravili predlog, da naj b i 
tov. Titu že drugič podelili 
odlikovanje narodnega hero
ja. Izvoljen je b i l tudi nov 
upravni odbor, k i ga bo še 
naprej vodil dosedanji pred
sednik Valentin Kejžar. 

Občni zbor je bi l uspešen 
toliko bolj, ker so v poroči
lih in razpravi obravnavali 
vsa tista vprašanja, k i so 
aktualna, zavzemali so se tu
di za še bolj uspešno delo 
ter za pridobivanje mladih 
ljudi v vrste gasilcev. V ope
rativnem načrtu je več sek
torskih vaj, strokovna preda
vanja in druge akcije in vse
stransko sodelovanje v akci
jah splošnega ljudskega od
pora, s čemer bodo gasilci 
na dostojen način počastili 
VII . kongres slovenskih ga
silcev v Murski Soboti. 

Izvolitvi organov občnega 
zbora sta sledili poročili 
predsednika in poveljnika, k i 
sta analizirala problematiko 
in govorila o opravljenem 
delu. Predsednik občinske 
gasilske zveze tov. Kejžar je 
v svojem uvodnem poročilu 
posvetil veliko pozornosti tu
di civilni zaščiti in sploš
nemu ljudskemu odporu, kjer 
bodo morala gasilska dru
štva učinkovito sodelovati in 
opraviti vrsto pomembnih 
nalog. Tudi kulturno prosvet
na problematika je bila v 
predsednikovem poročilu po
drobno obravnavana, saj je 
Gasilski vestnik vse premalo 
razširjen, več ppzornosti pa 
bo po njegovem mnenju tre
ba posvetiti Prešernovi druž
bi in drugi literaturi. 

Nekateri problemi so že 
dalj časa prisotni, med njimi 
je tudi skrb za strokovno 
izobraževanje gasilcev, k i 
mora biti tudi v prihodnje 
stalna oblika dela vseh gasil
skih društev v občini. Tako 
v poročilih kot tudi pozneje 
v razpravi je bila poudar
jena skrb za nabavo nove so
dobne opreme za gašenje po
žarov. V preteklem letu so 
bile nabavljene tri nove mo
torne brizgalne znamke Ros-
senbauer, marsikje pa imajo 
težave zaradi dotrajanih vo
zil, k i j ih bo treba postopno 
zamenjati z novimi. 

Poveljnik, tov. Tramte, je 
povedal, da je bilo v pretek
lem letu štirinajst požarov v 
zasebnem in 47 požarov v 
družbenem sektorju. Pr i ga
šenju je sodelovalo 600 gasil
cev, k i so opravili okrog 5000 
delovnih ur. Največji požar 
je bil na PoHannh, pri gaše-

hale Podmežakljo v različnih 
ob$kah. Ce želimo oceniti 
celotno akcijo skupščine ob
čine, potem moramo dodati 
še nekaj podatkov in pa tu
di imen delovnih organizacij. 

V začetku smo zapisali, da 
se je pozivu skupščine obči
ne odzvala le dobra tretjina 
delovnih organizacij in po
slovnih enot in da je tako 
dogovor le delno uresničen. 
Če bi uspeli v občini ome
njeni dogovor izpolniti sto
odstotno, potem bi b i l tudi 
finančni učinek neprimerno 
boljši, pa bi se prav gotovo 
še letos lahko pogovarjali 
tako o nadaljnji gradnji ha
le Podmežakljo (gradnja p o 
trebnih sten), kakor tudi o 
začetku adaptacije stavbe gle
dališča. 

Ce izvzamemo delovne or
ganizacije in poslovne enote 
samo z nekaj zaposlenih, ka
terih pa ob ponovni akciji 
ne bi smeli izpustiti, potem 
je prav, da omenimo vsaj 
delovne organizacije, k i ima
jo večje število zaposlenih! 
Take organizacije, ki niso po
slale niti odgovora so med 
drugim: Elektro Kranj — 
obrat Žirovnica, LIP Bled, 
Izolirka, Planika — obrat 
Breznica, GG Bled, Gradiš, 
SGP Gorica, Vatrostalna, 
Ljubljana transport sedaj 
Viator, vsa železniška pod
jetja, Kroj , Mesarsko pod
jetje. Komunalni servis, Go
renjska oblačrila, Gostinsko 
podjetje Zelezar, Kompas, 
Prehrana, Tobak, Petrol, 
Murka, Zdravstveni dom, 
Bolnica, Carinarnica. Ce upo
števamo samo vse omenja:ie 
organizacije, potem je to iz
raženo v denarju nadaljnjih 
500.000 novih dinarjev, kar je 
vsota, s katero bi lahko že 
marsikaj uredili. 

Torej moramo takemu na
činu dogovarjanja dati ko
maj zadovoljivo oceno in za
to lahko tudi razumemo že
ljo nekaterih, k i se bolj za
vzemajo za samoprispevek 
občanov izglasovanem z re
ferendumom. V takem pri
meru je to odlok, kateremu 
se nihče ne more izogniti. 
Čeprav se pozivu ni odzvalo 
tudi nekaj domačih delovnih 
organizacij, pa je še posebno 
slab odziv organizacij, kate
rih sedež je izven naše obči
ne, pri nas pa imajo samo 
svoje poslovne enote. Naj
večkrat se izgovarjajo, da 
pač prispevajo v krajih, kjer 
imajo uprave, kar j im kon
čno lahko tudi verjamemo. 
Vendar njihovi zaposleni ži
vijo tudi v naši občini, so 
občani Jesenic, koristijo 
skupne pridobitve in končno 
tudi za njih gradimo in ure
jamo prostore za njihovo 
kulturno, športno in zabavno 
življenje. 

Menimo, da bi morali v 
občini ponoviti politično ak
cijo in se ponovno pogovo
rit i s predstavniki delovnih 
organizacij, da bi dogovor 
vsaj v letu 1972 čimbolj e za
ključili. Sicer bo nekdo lah
ko opravičeno očital, da je 
tisti, k i izpolnjuje dogovor, 
k i Čuti potrebe občine, ka
znovan glede na tistega, k i 
misli samo nase in mu vse 
drugo ni mar. T. Lipicer 

N o v i c e i z radov 
ljiške občine 

Preteklo soboto je bilo na Bledu že tradicionalno srečanje 
prosvetnih delavcev. Zbranim učiteljem je ob 30-letnici smrti 
narodnega heroja učitelja Staneta Žagarja spregovoril pred
sednik ZZB NOV Radovljica Janez Strgovšek. V strokovnem 
delu programa sta govorila Stane Podmelnik o idejnosti 
pouka in dr. Barica Marentinčičeva o psihološki diferencia
ciji pouka. • • • 

V stavbi skupščine občine v Radovljici so prejšnji teden 
| razgrnili urbanistične načrte in dokumentacijo projekta Zgor

nji Jadran za območje Bohinja. Gradivo bo razstavljeno 14 
dni v Radovljici, nakar bo preneseno v Bohinj kjer bo na 
ogled tamkajšnjim občanom, k i so za ta projekt najbolj 
zainteresirani. • • • 

Skupščina občine Radovljica se je v sodelovanju s krajev
nimi skupnostmi in osnovnimi šolami vključila v akcijo »Oči
stimo Slovenijo«. Splošno akcijo zbiranja odpadlega materiala 
so začeli v soboto, 8. aprila, v vseh krajih občine. Za uspešen 
potek so se posebno prizadeto zavzeli učenci osnovnih šol, 
ki bodo za svoje šolske potrebe prejeli celoten znesek od 
prodanega materiala. 

• • • 
V kulturnem domu KPD Svoboda v Zasipu so v soboto, 

8. aprila, odprli razstavo slikarke-amaterke Marije Korošec 
iz Bohinjske Bistrice, čeprav je že večkrat sodelovala na 
skupinskih razstavah na Bledu in v Radovljici, je to njena 
prva samostojna razstava. Poleg olj, tokrat avtorica pred
stavlja tudi tempero. Je izrazita krajinarka, ki na svojstven 
način, toplo in prikupno, tehnično izpopolnjeno slika in opra
vičeno zasluži pohvalne ocene. Člani KPD Svoboda Zasip, k i 
že vrsto let uspešno delujejo na amaterskem likovnem podro
čju, so s to razstavo dokazali, da so tudi dobri organizatorji, 
ki prav tako zaslužijo vse priznanje. 

• • • 
Na Gozdnem gospodarstvu Bled so pred dnevi začeli skle

pati pogodbe s kmeti — lastniki gozdov o srednjeročnih po
sojilih za pospeševanje kmetijstva in kmečkega turizma. Okoli 
100 kmetov, k i sodeluje z GG Bled bo dobilo blizu 2,5 milijona 
dinarjev srednjeročnega posojila s petletnim rokom vračanja 
in 3% obrestno mero. Posojilo bodo začeli vračati šele čez 
eno leto. Večino sredstev bodo kmetje porabili za nakup 
kmetijske mehanizacije in obnovo gospodarskih objektov. 

• • • 
Te dni opravlja 22 slušateljev delovodske šole — kovinske 

stroke na delavski univerzi Radovljica zaključne izpite. Do
slej so vsi uspešno naredili pismene naloge, 18. aprila pa j ih 
čaka še ustmeni izpit. Letos bo že peta generacija, k i je 
uspešno absolvirala to šolo, ki usposoblja vodilne kadre v 
radovljiški kovinski industriji. 

_ _ _ • • • 
Na skupni seji občinskega komiteja in občinskega sveta 

Zveze sindikatov v Radovljici, so v četrtek obravnavali ukrepe 
in stališča o socialnem razlikovanju. O tej problematiki so že 
razpravljali na občinski konferenci ZK in na razširjeni seji 
občinskega sveta Zveze sindikatov, ki je bila pred 14 dnevi 
v tovarni verig v Lescah. 

m jk 0 
Danes, v petek, 14. aprda, je sklicana seja koordinacijskega 

odbora za splošni ljudski odpor pri občinski konferenci 
SZDL Radovljica. Razpravljali bodo o poročilu o dosedanjih 
prizadevanjih vseh oblik organiziranih priprav splošnega 
ljudskega odpora in o načrtu dela odbora v tekočem letu. 

' • • » • . , 
Žirija za podelitev priznanj OF pri občinski konferenci 

SZDL bo prav tako danes obravnavala predloge krajevnih 
organizacij SZDL za letošnje kandidate, k i bodo prejeli pri
znanja OF. Od 30 predlogov kolikor j ih je prispelo, bo žirija 
letos predlagala občinski konferenci deset nagrajencev, k i 
bodo dobili ta priznanja za praznik OF. 

• • • 
Cestno omrežje v radovljiški občini je eno od najbolj 

razvejanih in po dolžini med najdaljšimi na Gorenjskem. 
Zaradi velikega prometa in škodljivega vpliva zime, so vse 
občinske in krajevne ceste v skrajno slabem stanju kljub 
vsakoletnem popravilu, kar terja znatne finančne izdatke 
občine. V novem programu, k i bo sprejet te dni je predvideno 
več popravil in asfaltiranje nekaterih cest proti Kamni gorici, 
od glavne ceste proti Ljubnemu in asfaltiranje ceste na 
Zatrtnik. • • • 

V nedeljo, 9. aprila, je bi l po daljših pripravah v Bohinjski 
Bistrici ustanovni občni zbor, k i ga je sklicala krajevna orga
nizacija SZDL, novega turističnega društva za Bohinjsko B i 
strico in okoliške vasi, vključno s Koprivnikom in Gorju-
šami. Poleg že obstoječega Turističnega društva Bohinj s 
sediščem pri Bohinjskem jezeru, bo za turistični napredek 
zlasti Bistrice in drugih krajev, odmaknjenih od jezera, skr
belo novoustanovljeno društvo, k i za zdaj šteje blizu 250 
članov. 
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P lav i vo jak 
Ta film bi lahko označil kot družbeno-kritičen. Režiser 

Ralph Nelson je ostro napadel ameriško družbo. Sicer je 
posegel v zgodovino, a njegove obtožbe veljajo še danes. 
Krvavi pokoli se namreč še danes nadaljujejo v Vietnamu, 
začeli pa so se že, ko je Kajn ubil brata, kot pravi uvodna 
beseda k filmu. Toda, kje in kdaj se bodo končali? Je v 
Ameriki tako zelo malo ljudi, kot je bil Honus, glavni junak 
filma? Je tako malo ljudi, ki se j im gnusi kri , vojna in brato
morno ubijanje? Zaslepljeni so, reveži. Zaslepljeni z milijoni, 
z dragulji in biseri. Toda ti ne morejo prekrit krvi! Saj, 
gospod Nixon mirno sedi v Beli hiši, kadi cigare in ukazuje. 
Pa sploh ve, kam vodi Ameriko? 

Stara gospa Amerika, zbudi se! Nekaj tvojih sinov je že 
spoznalo, da so vojne nesmisel (taki so tudi ustvarjalci tega 
odličnega filma), a žal, premalo jih je. Ustvarjalci filma so 
gotovo vedeli, da s tem filmom ne bodo spreobrnili zavalje
nih gospodov s cigarami in angelskimi nasmeški na ustih, 
skozi katera gredo ukazi: »Ubijaj!« Ne, tega niso mogli storiti. 
Opozorili pa so svet na krvosese, ki j im še ni dovolj krvi. 
Opozorili so jih, sicer na krut način, a uspelo j im je. Ne, 
pravzaprav način sploh ni bi l krut. Vse, kar se je v filmu 
zgodilo, je bilo res (razen morda zgodbe o Honusu in beli 
squau). Toda pokol, tisti gnusni pokol je bil resničen. Tako 
in še huje so ravnali kruti »plavi vojaki« z Indijanci, da bi 
jih pregnali z njihove zemlje v nerodovitne rezervate. 

Zdaj pa kaj več o avtorjih in tehnični plati filma! Priču
joči film ni vvestern v tistem smislu besede kot so klasični 
šablonski vvesterni s kavboji, Indijanci in dekleti. Ne, to je 
film, ki j ih kvalitetno prekaša, je visoko nad njimi in ob 
njem zbledijo. Vsebina je tu, drugačna, predvsem pa resnična: 
niso Indijanci tiste zverine, ki v vsakem vvesternu brezsrčno 
ubijajo. Ne, tu so vsega pobijanja krivi »nedolžni« belci, kot 
so se tudi v resnici delali. Avtorji so se pogumno zasmejali 
Ameriki v brk in skušali zbrisati krvav madež, k i so ga belci 
pripisali Indijancem. To j im je, vsaj kar se mene tiče, 
uspelo. Režiser Ralph Nelson je v svoj film poleg glavne 
ideje, k i pride do polnega razcveta ob koncu, vnesel še lju
bezensko zgodbo mladega Konusa in Christe Lee, k i je ušla 
Chevenskemu poglavarju, pri katerem je živela dve leti. Toda 
njuna nedolžna romantična ljubezen, niti ni važna, saj ob 
temeljni ideji filma seveda zbledi. Pohvaliti pa velja glavna 
igralca Petra Straussa in Candice Bergen. Toda, saj tudi 
onadva nista ne vem kako pomembna, saj ob koncu filma 
verjetno nihče ne misli nanju. Morda boste vprašali: »Na kaj 
pa mislijo ljudje, ko zapuščajo kinodvorano?« Upam, da na 
nesmiselnost vojne in prelivanje krvi, upam, da na »nedolžne« 
Američane, ki se skrivajo v zlatu in obenem ubijajo svet okoli 
sebe. Vse, kar lahko rečem po tem filmu je: 

Amerika, krvava Amerika!! Igor Škrlj 

FILM g FILM m FILM O FILM • FILM 

P o s e b n o o b v e s t i l o čla
n o m de lovnega k o l e k t i v a 

Uredništvo Železarja se je odločilo, da ponovno omogoči 
nakup knjige Beg z morišča čim širšemu krogu članov delov
nega kolektiva s tem, da se je dogovorilo z založbo BOREC, 
o obročnem odplačevanju. Da pa se stvar še bolj poenostavi, 
nam je finančno-računovodski sektor, oziroma oddelek za 
obračun osebnega dohodka dal soglasje, da bo obroke po 
21,50 din obračunaval ob izplačilu osebnih dohodkov od 15. ju
lija do 15. decembra. 

Vsi , k i želijo naročiti knjigo Jožeta Vidica B E G Z MORI
ŠČA, naj izpolnijo spodnjo naročilnico in jo do 30. aprila 
dostavijo na UREDNIŠTVO ŽELEZARJA, ŽELEZARNA JE
SENICE. Izpolnjena naročilnica je tudi vaše soglasje, da se 
vam lahko obroki v naslednjih šestih mesecih obračunavajo 
pri vašem osebnem dohodku. Knjige bodo naročniki lahko 
dvignili na našem uredništvu takoj po prvem maju. 

V KNJIGI JE NA 470 S T R A N E H O B J A V L J E N I H 136 
FOTOGRAFIJ PADLLIH IN ŽIVIH BORCEV TER DRUGIH 
DOKUMENTOV. 

CENA KNJIGE: 129,00 dinarjev. 

N A R O Č I L N I C A 

Podpisani, ^..„.-. , delavska It. 

delovna enota ...... obrat 

naročam knjigo Joieta Vidica. B E G Z MORISČA, 

Po dpi« 
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I z redno z a n i m a n j e 
za V . m e d n a r o d n i f e s t i v a l 

a m a t e r s k e g a f i l m a 
Od 21. do 23. aprila bo na 

Jesenicah V. mednarodni fe
stival amaterskega filma. Or
ganizacijski odbor, k i ga se
stavljajo: Stanko Ravnik, 
Janez Hrovat, Silvo Valentar, 
dipl. inž. Drago Grobovšek, 
Teo Lipicer, Tone Pogačnik, 
Marjan Ogrin, Rudolf Hor
vat, Evgen Klemene, Janez 
Pišek in Gašper Stare, pred
videva, da bo udeležba iz
redno velika. 

Inž. Drago Grobovšek se s 
snemanjem filmov ukvarja 
že 12 let. Zato so ga vključili 
v organizacijski odbor, kjer 
je prevzel protokol. V sredo, 
5. aprila smo ga obiskali in 
mu v zvezi s tem postavili 
nekaj vprašanj. 

Zakaj je ta mednarodni fe
stival ravno na Jesenicah in 
to že petič? 

»O tem pravzaprav nisem 
razmišljal, mislim pa, da za
to, ker je v tem kraju in 
bližnji okolici veliko ljubite
ljev te kulturne dejavnosti. 
Filmska skupina Odeon ni 
samo številna pač pa tudi 
zelo delovna na področju 
amaterskega filma.« 

Koliko pričakujete vseh fil
mov? 

»Do 4. aprila j ih je prispe
lo 148. In sicer je 46 doku
mentarnih, 59 igranih, 37 
žanrskih in 6 planinskih. No, 
kot je znano vsi filmi ne 
bodo prikazani na festivalu. 
Žirija bo pričela z delom ne
kaj dni pred festivalom. Od 
vseh poslanih bodo izbrali 
po tri dokumentarne, igrane, 
žanrske in planinske. Ti iz
brani filmi, ki bodo prejeli 
diplome in nagrade, bodo pri
kazani na festivalu od 21. do 
23. aprila.« 

Kakšne nagrade pa so pred
videne za najboljše? 

»Vsak film, k i bo prikazan 
na festivalu bo prejel poseb
no diplomo. Najboljši doku
mentarni, igrani in žanrski 
filmi bodo nagrajeni z zlato, 
srebrno in bronasto plaketo 
»Železar«. V kategoriji pla
ninskega filma pa bodo po
deljena zlata, srebrna in bro
nasta plaketa »Triglav«. Po-
delejene pa bodo tudi zlate 
plakete »Železar« za najbolj
šo idejo, režijo, kamero in 
montažo. Posamezne organi
zacije in podjetja bodo v 
sporazumu z žirijo podelile 
še posebne nagrade.« 

B i imeli kaj posebnega po
vedati v zvezi s tem festiva
lom? 

»Vsekakor to, da bodo le
tos na sporedu filmi, k i do
slej še niso bil i . In razum
ljivo, da bodo pri tako veliki 
izbiri res kvalitetni.« 

Pa denar za to prireditev? 
»Moram reči, da nam gre

do na roke vse organizacije. 
Sindikat Železarne nam bo 
dal dvorano v Delavskem 

domu pri Jelenu, denarno pa 
nas bodo podprli Železarna, 
Temeljna kulturna skupnost 
jeseniške občine, družbeno
politične in delovne organi
zacije, proizvajalci ter pro
dajalci filmov.« 

Je ta dejavnost draga? 
Vsekakor, saj samo en film 

stane približno 100 novih din. 
Da ne govorimo o kamerah, 
ozvočenju, tonskih napravah 
in še drugem. Ta dejavnost 
je resnično le za ljubitelje, 
ker dohodka od tega ni'.« 

Bo vstop na predvajanje 
drag? Boste imeli tudi ugled
ne goste? 

»Vstop bo prost. Uglednih 
gostov, ljubiteljev amaterske
ga filma pa bo precej iz vse 
države pa tudi iz Italije in 
Avstrije j ih pričakujemo. Ra
zen nekaterih za vse imena 
še ne vemo. Ob tem pa mo
ram povedati, da bo pokro
vitelj te prireditve Franc 
Zvan, predsednik skupščine 
občine Jesenice.« 

B. 

T r i g l a v s k i 
turn i s m u k 
tud i le tos 

Planinska društva Javornik—Kor. Bela, Mojstrana in 
Martuljk organizirajo tudi letos tradicionalni triglav
ski turni smuk v dneh od 22. do 23. aprila. Letošnji 
smuk v sedanji organizaciji in izvedbi je že četrti po 
vrsti. Dne 11. maja 1969 je bilo na smuku 56, 24. maja 
1970 pa 100 in 25. aprila 1971 130 smučarjev, od tega 
26 žensk. Letos računajo organizatorji seveda s še več
jo udeležbo, saj so snežni pogoji zelo dobri. Pomladan
skega uležanega snega je še tri metre. Cesta iz Moj
strane prek Tnala v Radovno ali prek Bleda, Gorij po 
dolini Radovne do Kovinarske koče (892 m) na Zasipan-
ski planini je prevozna. Tako Kovinarska koča kot 
Staničev dom bosta odprta in oskrbovana od 22. aprila 
dalje. Tudi pijača in topla jedila bodo na razpolago; 
s tem pa se lahko znatno zmanjša teža v oprtnikih 
posameznikov. Kovinarska koča ima omejeno kapa
citeto prenočišč, zato je prav, da tu prenočujejo le 
oddaljenejši smučarji. Bližnji (do Ljubljane) se lahko 
pripeljejo do organiziranega odhoda z motornimi vozili. 

Zbor in skupni odhod bo v soboto, 22. aprila, ob 8. 
uri zjutraj, izpred Kovinarske koče. Zložne hoje odtod 
do Staničevega doma (2352 m) je 5 do 7ur. Vsa številna 
počivališča dopolnjuje čudoviti razgled na mogočno 
triglavsko kraljestvo. 

Oprema: primerna topla obleka, rezervne nogavice, 
rokavice, smučarska očala, smuči, maže, po možnosti 
kože za smuči (psi), suha hrana za en dan in čutarica 
z brezalkoholno pijačo. 

Prenočišče: v Staničevem domu in depandansi (stara 
koča). V slučaju večje udeležbe bi lahko del smučarjev 
— planincev prenočil tudi v domu na Kredarici, ki je 
oddaljen le eno uro od Staničevega doma. 

Start udeležencev triglavskega turnega smuka bo v 
nedeljo, 23. aprila, ob 8. uri, iz grebena Rži nad Stani-
čevim domom. Proga poteka iz Rži v Konto Rjavine, 
prek Pungrtov in Apnenice, mimo ovčarske koče na 
Polje. Od tod na Vrtačo in Plešo in prek melin pod 
Dražkimi vrhovi v zatrep Krme. Proga je dolga devet 
kilometrov z višinsko razliko 1450 m. 

Smuka se lahko udeležijo vsi člani planinskih dru
štev in drugi dobri smučarji s primerno opremo in po
trebno kondicijo O vseh udeležencih se vodi evidenca 
v planinske legitimacije in na razglednice se lahko 
pritisnejo posebni žigi. Vsak smučar planinec prejme 
za enkratno udeležbo'bronasti znak, za trikratno srebr
nega in za petkratno udeležbo zlati spominski znak. 
Propagando, evidenco udeležbo, žig in znake ima PD 
Martuljk, o prenočišču in prehrani vodi računa PD 
Javornik — Koroška Bela. Za tehnično organizacijo in 
reševalno službo pa so zadolženi planinci, alpinisti in 
reševalci z Dovij— Mojstrane. 

Povratek bo v nedeljo, 23. aprila, po turnem smuku 
okrog 12. ure nazaj na Zasipsko planino. V slučaju sla* 
bega vremena bo turni smuk preložen na poznejši čas. 

Proga Triglavskega turnega smuka je najlepša in 
najdaljša v Julijskih Alpah, snega je dovolj, pogoji 
smuka odlični. 

Planinci alpinisti in smučarji vabimo vas, da se 
edinstvenega triglavskega smuka udeležite čimbolj 
množično. Ne bo vam žali 

Janez Krušic 



Kaj bomo gledali v kinu 
Kino RADIO 
15. aprila amer. film TAR

ZAN I N NJEGOVA PRIJA
TELJICA, ob 15. uri . 

15. in 16. aprila amer.-nem.-
CS barvni film SMRTONOS
NI STRELI NA BROAD-
WAY, v režiji Harald Reinl, 
v gl. vlogi George Nader, ob 
17. im 19. ur i . 

17. aprila amer. film GANG-
STERJI OKOLI RINGA, v 
režiji Robert Wise, v gl. vlo
gi Robert Rijan, ob 17. in 19. 
uri. 

18. in 19. aprila ital. CS 
barvni film NOROST, v re
žiji Unberto Lenci, v glavna 
vlogi Carol Baker, ob 17. in 
19. uri . 

20. aprila amer. film PRI
ČA MORA UMRETI , ob 17. 
in 19. uri . 

21. aprila jug. film LOV 
NA J E L E N E , v režiji Fadil 
Hadžič, v gl. vlogi Boris 
Dvornik, ob 17. in 19. uri . 

22. aprila amer. risani film 
v barvah MOJSTROVINE 
WALTA D Y S N E Y A , ob 15. 
uri. 

22. aprila angl. ital. CS 
barvni film REBUS, v režiji 
Nino Zanchin, v gl. vlogi 
Laurence Harvey, ob 17. in 
19. uri . 

STARŠI: Pripeljite svoje 
otroke na ogled amer. barv
nega risanega filma MOJ
STROVINE WALTA DYS-
NEYA, film ža mlado in 
staro. Fi lm je sestavljen iz 
11 risanih filmov in nagra
jen z 11 Oskarji. Ne zamu
dite enkratne priložnosti. 

Kino PLAVŽ 

15. in 16. aprila ital. CS 
barvni film NOROST, ob 18. 
En 20. uri . 

16. aprila amer. film TAR
ZAN I N NJEGOVA PRIJA
TELJICA, ob 10. uri . 

17. in 18. aprila amer.-nem. 
CS barvni film SMRTONOS
NI STRELI NA BRODWAY, 
ob 18. in 20. uri . 

19. aprila amer. film PRI
ČA MORA UMRETI , ob 18. 
in 20. uri . 

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

21. aprila amer. barvni 
film POGON IZ P E K L A , ob 

T mm 

18. in 20. uri . j 
22. aprila amer. CS barvnL 

film V O H U N V Z E L E N E M 
K L O B U K U , ob 18. in 20. uri. 

Kino K R A N J S K A GORA 

15. aprila amer. barvni 
film PLAVI VOJAK. 

16. aprila franc. barv. film 
SANATORIJ ZA ŽENE. 

18. aprila ameriški film 
GANGSTERJI OKOLI RIN
GA. 

20. aprila ital. CS barvni 
film NOROST. 

22. aprila amer. nem. CS 
barvni film SMRTONOSNI 
STRELI NA BROADWAYU. 

Kino DOVJE 

15. aprila ital. nem. barvni 
film SMRT T R K A DVA
KRAT. 

16. aprila amer. ital. špan. 
CS barvni film PRVI MI-
TRALJEZ -DIVJEGA ZAHO 
DA. 

19. aprila amer. CS barvni 
film SMRTONOSNI S T R E L I 
NA BRODWAYU. 

22. aprila franc. barv. film 
SANATORIJ ZA ŽENE. 

Kino D E L A V S K I DOM 
JAVORNIK 

15. aprila amer. film TAR
Z A N IN NJEGOVA PRIJATE
LJICA, ob 17. uri, 

15. aprila amer. itali.-špan? 
CS barvni film PRVI MI-
TRALJEZ DIVJEGA ZAHO
DA, ob 19. uri . 

16. aprila ameriški film 
GANGSTERJI OKOLI RIN
GA, ob 17. uri . 

16. aprila amer. barvni 
film PLAVI VOJAK, ob 19. 
uri . 

19. aprila franc. barv. film 
SANATORIJ ZA ŽENE, ob 
19. uri . 

22. aprila amer. risani film 
v barvah MOJSTROVINE 
WALTA D Y S N E Y A , ob 17. 
uri . 

22. aprila ital.- CS barvni 
film NOROST, ob 19. uri . 

Gledališč? 

SOBOTA, 15. 4. — ob 19.30 
PRVI GLAS G O R E N J S K E — 
zabavno glasbena prireditev 
z modno revijo 

NEDELJA, 16. 4. ob 19.30 — 
Jacques Deval: E T I E N E — 
komenija v treh dejanjih 

SREDA, 19. 4. ob 19.30 — 
K O N C E R T ZA M L A D E — z 
modno revijo Pomlad 72 

P E T E K , 21. 4. ob 19.30 — 
Peter Ustinov: K O M A J DO 
SREDNJIH V E J — komedija 
v treh dejanjih — Zadnja ve
černa predstava 

SOBOTA, 22. 4. ob 19.30 — 
Bernard Shaw: PYGMALION 
— komedija — Gostovanje 
SNG Drame Ljubljana 

NEDELJA, 23. 4. ob 15.30 — ] 
Jacques Deval: E T I E N E & 
komenija v treh dejanjih 1 . 

Z A H V A L A 
Po težki in dolgotrajni bo

lezni nas je za vedno zapu
stila naša mama, stara mama, 
sestra in teta 

IVANA MARTINJAK 
Ob izgubi naše mame smo 

dolžni zahvalo za vsestransko 
pomoč sosedom in za podar
jeni venec. Iskrena hvala dr. 
Sajevicu za dolgoletno zdrav
ljenje, k i ga je nudil v njeni 
težki bolezni, zahvaljujemo se 
tudi vsem voznikom osebnih 
avtomobilov in vsem, ki so 
jo spremili na njeni zadnji 
poti. 

Žalujoči: hčerka Mici z mo
žem, sin Stanko z družino, 
vnukinja Milka z možem, 
sestra in brat ter ostalo so
rodstvo 

Z A H V A L A 
Ob prerani smrti našega 

očeta, dedka, brata in strica 
FRANCA FRANC 

se iz vsega srca zahvaljuje
mo maloštevilnim znancem, 
k i so .počastili njegov spomin, 
kakor tudi lastnikom osebnih 
avtomobilov in vsem, k i so 
ga spremili na zadnji poti. 

Enaka zahvala tudi daro
valcem cvetja in vencev in 
med njimi edinega od DPD 
Svobode Tone Čufar Jesenice. 

Sinova Lado in Oto z dru
žinama in ostalo sorodstvo 

Z A H V A L A 
Ob boleči izgubi naše dra

ge mame, stare mame in 
sestre 

JOŽEFE B O L T E 
roj. Globočnik 

se iskreno zahvaljujemo vsem 
znancem, prijateljem, sose
dom, posebno pa Kokoši ne
kovini, Kozarjevim in Lojzki 
Ažmanovi za izkazano pomoč 
in vsem, k i so darovali cvetje 
ter sočustvovali z nami v tež
kih trenutkih. Posebna hvala 
tudi vsem voznikom osebnih 
avtomobilov za dragoceno 
uslugo. 

Žalujoči: sin Maks z ženo 
Angelco, hči Olga z možem 
Borisom, vnuki: Janka, Ma
tjaž, Vanda, Boris in brat 
Franci z družino 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi drage že
ne, mame, sfare mame, sestre 
in tete-

IVANKE PODGORŠEK 
roj. Pfajfar 

se najtopleje zahvaljujemo 
vsem, k i so nam v teh težkih 
dneh kakorkoli pomagali. 
Iskrena hvala vsem sosedom, 
vsem darovalcem cvetja in 
vencev, pevcem in vsem, k i 
so jo spremili na njeni zad
nji poti. 

žalujoči: mož Štefan, hčere 
Ivanka z Edom, Slavi z 
družino, sinovi Marjan, Ci
ril in Mirko z družino hi 
Ostalo sorodstvo 

ŽELEZARSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
Jesenice na Gorenjskem 

RAZPISUJE 

sprejem učencev za šolsko leto 1972/73 v naslednje šole: 

POKLICNA ŠOLA 
Vpisali bomo: 
35 učencev za ključavničarje, 
15 učencev za ključavničarje-varilce, 
10 učencev za orodne ključavničarje, 
10 učencev za strugarje, 
10 učencev za vodovodne instalaterje, 
30 učencev za obratne elektrikarje. 

POGOJI ZA SPREJEM SO: 
— uspešno končana osnovna šola, 
— da je učenec telesno in duševno zdrav, 
— starost učencev do 18 let, 
— preizkusa znanja za sprejem ni. 

POGOJI ŠOLANJA SO: 
— učenci prejemajo mesečno štipendijo, k i jo daje železarna 

Jesenice, 
— učenci iz oddaljenih krajev lahko stanujejo v domu učen

cev, 
— oskrbnino v domu učencev regresira železarna Jesenice, 
— učenci so zdravstveno in nezgodno zavarovani, 
— učenci prejmejo v času šolanja dve delovni obleki, 
— šolanje traja tri leta. 

ŠOLA ZA SPECIALIZUtANE METALURŠKE POKLICE 
Vpisali bomo: 
22 učencev za talilce pri plavžih, SM pečeh in pri elektro 
pečeh, 
8 učencev za strojne kaluparje-livarje, 

15 učencev za valjavce profilov in žice, 
10 učencev za valjavce pločevine, 
15 učencev za hladno valjavce, 
20 učencev za žičarje. 

POGOJI ZA SPREJEM SO: 
— uspešno končanih najmanj šest razredov osnovne šole, 
— izpolnjena obveznost osnovnega šolanja, 
— da je učenec telesno in duševno zdrav, 
— starost učencev do 18 let, 
— preizkusa znanja za sprejem ni. 

POGOJI ŠOLANJA SO: 
— učenci prejemajo mesečno štipendijo, k i jo daje železarna 

Jesenice,. 
— učenci iz oddaljenih krajev lahko stanujejo v domu učen

cev, 
— oskrbnino v domu učencev regresira železarna Jesenice, 
— učenci so zdravstveno in nezgodno zavarovani. 
— učenci prejmejo v času šolanja dve delovni obleki, 
— šolanje traja dve leti. 

TEHNIŠKA ŠOLA METALURŠKE IN STROJNE STROKE 
Vpisali bomo: 
30 učencev v metalurški oddelek, 
30 učencev v strojni oddelek. 

POGOJI ZA SPREJEM SO: 
— uspešno končana osnovna šola, 
— prav dobri in odlični učenci ne opravljajo preizkusa znanja, 
— ostali učenci morajo uspešno opraviti preizkus znanja iz 

slovenščine in matematike, 
— da je učenec telesno in duševno zdrav, 
— starost učencev do 18 let. 
Preizkus znanja iz slovenščine in matematike bo 30. 6. ob 
9. uri . 

POGOJI ŠOLANJA SO: 
— učence metalurškega oddelka bo železarna Jesenice pod 
določenimi pogoji štipendirala, 
— učenci iz oddaljenih krajev lahko stanujejo v domu učen

cev, 
— šolanje traja štiri leta. 

PRIJAVA ZA SPREJEM 
Za sprejem v eno izmed navedenih šol izpolnite prijavo, obr. 
1,20, k i ga dobite v knjigarnah. V prijavi napišite poleg osta
lih podatkov poklic, za katerega se želite šolati. K prijavi 
za sprejem priložite: 
— spričevalo o končani osnovni šoli, 
— rojstni list, 
— zdravniško potrdilo. 
Prijave pošljite od 15. 6. do 30. 6. 1972 na naslov: železarski 
izobraževalni center Jesenice. O sprejemu v šolo in o začetku 
pouka boste pismeno obveščeni. 
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O D B O J K A 

Udeležite se triglavskega turnega smuka (glej razpis na 14. strani) 

Jesenice : Križe B 19:17 
Igrišče za osnovno šolo, 

gledalcev 50, teren dober za 
igro, sodnik Čufar iz Kranja. 

Jeseničani so se v prvem 
kolu spomladanskega prven
stva v gorenjski rokometni 
ligi pomerili z drugo ekipo 
Križ. 

V prvem polčasu je' b i l a . 
tekma izenačena. Čeprav so 
Jesenicam večkrat povedli, 
j im vodstva ni uspelo- obdr
žati. Rezultat ob polčasu je 
bil 9:8 v korist Jesenic. 

V drugem delu igre je ne-
razpoloženega vratarja Špp-
rarja zamenjal Rebolj, k i je 
dobro opravil svoje delo. Je
seničani so imeli v tem delu 
igro v rokah, vendar so K r i 

žani večkrat izenačili a zma
gati j im ni uspelo, točki sta 
zasluženo ostali na Jesenicah. 
Pohvaliti je treba Pogačnika, 
Prešerna in Geršaka, k i so 
se odlikovali s točnimi po
dajami im lepimi streli na 
vrata gostov. 

Jeseničani so igrali v na
slednji postavi: Šporar, Re
bolj, Šturm, Berlisk, Pogač
nik 7, Prešeren 8, Geršak 3, 
Rozman 1, Mavčec, Mihelič 
in Zgonc. 

V naslednjem, drugem ko-" 
lu, ki bo v nedeljo, bodo Je
senice gostovale v Preddvoru, 
kjer se bodo pomerili z isto
imenskim klubom. 

tok 

K O Š A R K A 
Jezica : Jesenice (ženske) 57:66 

go. Najboljši sta bili visoki 
Mira Vudrič in Jolanda Ber : 

toncelj, na katerih bo tudi v 
letošnji sezoni slonelo glavno" 
breme. Ob upoštevanju, da 
je bile to pač prvo srečanje" 
v novi sezoni, potem lahko 
zapišemo, da so vse igralke 
prikazale zadovoljivo igro. 

Koše, za ekipo Jesenic - so 
dosegle: Mira Vudrič 26, Ber-
toncelj 16, Volarič10, 'PapIer7 
Alena Vudrič in Vujatovič po 
4 ter Bregar 2. — 

Košarkarice Jesenic, lansko
letne republiške prvakinje, se 
že pripravljajo na začetek le
tošnjega republiškega prven
stva. 

V okviru priprav so se v 
Ljubljani; pomerile z ekipo 
Jezice in zasluženo zmagale z 
rezultatom 66:57 (42:25). 

Jeseničanke so bile boljše 
posebno v prvem delu sreča
nja in ob koncu, ko so z za
nesljivo igro obvarovale" zrna-

ŠŠD T. Čufar : ŠŠD Prežihov Voranc 10:34 
Zaradi cepljenja proti čr

nim kozam je bilo drugo ko
lo občinske košarkarske lige 
preloženo na kasnejS ter
min. 

^ Vendar pa sta se v telovad
nici osnovne šole na Jeseni
cah pomerili obe ekipi deklet 
jeseniških osnovnih šol. 

Pionirke Preži hovega Vo-
ranca so bile premočan na
sprotnik za sovrstnice iz 

osnovne šole Tone Čufar. Re-
čzultat 10:34 nam to povsem 
nazorno pokaže, vendar pa 
so pionirke osnovne šole To
ne Čufar igrale precej slabše 
kot v prvem kolu. 

Točke za Prežihov Voranc 
so dosegle: Purgar 19, Mn-
haremovič 10, Kenda 4, T> 
ntažič 2. . • 

Za Tone Čufar pa: Smagin 
(\ Veber 2, Bcdene 2. Br 

Jeseniški 
šahisti za pokal 

maršala Tita 
Vsako leto tisoči šahistov 

sirom Jugoslavije, odigrajo 
nešteto turnirjev in srečanj v 
počastitev rojstnega dne pred
sednika Tita. Zelja Šahovske 
zveze Slovenije je bila, da se 
ob osemdesetem jubileju 
predsednika republike, udele
ži teh turnirjev čimveč igral
cev na črno-belih poljih. 

Šahovskemu društvu Jese
nice je to uspelo, saj se je 
občinskega pokalnega turnir
ja, dne 7. aprila, udeležilo kar 
devet štiričlanskih ekip. Mo
štva so bila precej izenačena, 
kar je dalo tekmovanju še 
posebno privlačnost, saj se 
do zadnjega kola ni vedelo, 
ali bo zmagovalec Svoboda 
Javornik, ali ekipa Železarne. 
Medsebojni dvoboj so železar-
j i v postavi Krajnik, Pavlin, 
Korošec in Jan z rezultatom 
3:1 odločili v svojo korist. 

Končni vrstni red je bil na
slednji: 1. Železarna Jesenice 
28 točk, 2. Svoboda Javornik 
25 točk, 3. Šahovsko društvo 
Jesenice 21,5 točke. Sledijo: 
SGP Sava, ŽIC — učenci, ŽIC 
— sindikat, samski domovi, 
SGP Gradiš in mladinci. 

Železarji so se s tem uvr
stili v nadaljevanje tekmova
nja v okviru Gorenjske. Tudi 
ta turnir se je že odigral 
11. aprila v Šahovskem do
mu ha Jesenicah. Udeležili so 
se ga finalisti iz Lesc, »Bor
ca« iz Kranja in domačini. 

V prvem kolu so Leščani in 
Borec igrali 'neodločeno 2:2, 
v nadaljevanju pa so železarji 
premagali Kranjčane z 2,5.1,5 
in si s tem ustvarili realne 
možnosti za zmago. Toda v 
medsebojnem obračunu je 
igralcem Lesc le uspelo z 
2,5:1,5 spraviti moštvo Žele
zarne na kolena in s tem po
stati moštveni prvak Gorenj
ske v borbi za Titov pokal s 
4,5 točke. Sledi moštvo Žele
zarne s 4 točkami in Borec s 
3,5 točkami. Martin Jan 

Pred startom odboj karic in 
odbojkarjev v nadaljevanju 
tekmovanja v republiški in 
drugi zvezni ligi, lahko ugo
tavljamo, da so tekmovalke 
in tekmovalci solidno pri
pravljeni. Trenirali so vso zi
mo po dvakrat oz. trikrat te
densko, udeležili so se turnir
jev, imeli pa so tudi nekaj 
pri j atel j skih srečanj. 

Ženska ekipa se je udeležila 
II. rep. turnirja na Ravnah, 
kjer je pokazala dobro for
mo. Mlade igralke, posebno 
Pajerjeva, so se dobro, vklju
čile v ekipo. Zasedle so so
lidno 4. mesto med 12 eki
pami. 

V soboto jih čaka prvo sre
čanje v pomladanskem delu 
prvenstva. V gosteh bodo 
imele ekipo Brestanice in s 
solidno igro lahko računajo 
na zmago. Tekma bo ob 16. 
uri na igrišču Podmežakljo, 
v slučaju slabega vremena pa 
v telovadnici. Pomladanski 
del nadaljujejo z dobrim star
tom iz jesenskega dela, saj so 
bile na tretjem mestu z istim 
številom točk kot Fužinar, k i 
je prvi in Celje, k i je drugo. 

Moška ekipa je imela v 
predpripravah nekaj prijatelj
skih tekem s Fužinarjem, Ko
vinarjem in Bledom. Škoda 
je le, da OK Kanal ni hotel 
pristati na prijateljsko tek
mo, saj neprijateljski odnosi 
niso nobeni ekipi v korist. 
Člani so se udeležili tudi II. 
rep. turnirja v Kamniku, žal 
le z mladimi igralci, k i so po

kazali zelo dobro igro. Iz fi
nala j ih je izločil Fužinar, k i 
je v zelo dobri formi. Jeseni
čani so zasedli solidno 5. me
sto med 12 ekipami, kar je 
zadovoljivo, če upoštevamo, 
da je bila ekipa okrnjena, oz. 
pomlajena. 

Uprava OK Jesenice je omo
gočila moški ekipi tridnevne 
skupne priprave v Izoli, kjer 
so trenirali po šest ur dnev
no. Z ekipo Izole so odigrali 
tudi dve prijateljski tekmi. 
So v solidni formi in verjet
no v nedeljo, ko imajo v go
steh OK Kaštelo ne bodo 
razočarali ljubitelje odbojke. 
Skušali bodo obdržati dobro 
pozicijo, k i jo imajo po je
senskem delu — odlično tret
je mesto. 

Upravi OK Jesenice je v 
tako imenovani mrtvi sezoni 
uspelo urediti nekaj kadrov
skih zadev. Predsedniške po
sle je uprava zaupala tov. Šif-
rerju, ki je že dobro okreval 
pO nezgodi, podpredsedniško 
mesto je prevzel tov. Koben-
tar, v upravo pa je pridobilo 
tudi nekaj novih članov. F i 
nančne probleme, ki so skozi 
vse leto 1971 spremljali šport
ne delavce so nekako uredili. 
Iz leta 1971 je še nekaj nepo
kritih stroškov, k i pa verjet
no ne bodo delali težav v le
tošnjem letu. Po predračunu 
ima uprava tudi že zagotov
ljenih 50 % potrebnih sred
stev za vsa tekmovanja v se
zoni 1972. 

M 

Šenčur : Jesenice (mladinci) 1:1 
Po odloženem prvem po 

mladanskem kolu Gorenjske 
mladinske lige, so jeseniški 
upi v nedeljo, v Šenčurju od
igrali pomembno srečanje, 
katero vpliva na vrh lestvice, 
ker je mladim nogometašem 
vsaka točka zelo važna. 

Jeseničani so tekmo pričeli 
v najboljši postavi kljub te
mu, da nekateri igralci niso 
redno trenirali in smo se bali 
slabe igre. Tekmo so pričeli 
po navodilih trenerja, da se 
igra na prvo žogo in da se 
čimveč podaja po tleh. Prve 
minute tekme v močnem dež
ju in mokrem ter blatnem 
terenu, so pripadale Jeseniča
nom, ki so imeli tri izredne 
priložnosti za gol, med njimi 
je bila Marešova najbolj.ide
alna, vendar je zgrešil prazna 
vrata. Tudi v nadaljevanju 
gostje napadajo, domačini pa 
krčevito branijo in okrog go
la postavljajo. pravi živi zid. 

Po odmoru jih je pohvala, 
k i so jo dobili za dobro igro 
še bolj spodbudila in začeli 
so z ostrimi napadi. Že v 
drugi minuti je po lepo izve
denem kotu obrambni igralec 
Rakovič z glavo v teku s ka
kih 10 m dosegel učinkovit 
gol in vodstvo z 1:0. Premoč 
Jeseničanov traja vse do 70. 
minute, ko-jim je začelo pri
manjkovati moči in so sredi
no" terena prepustili domači
nom. V 78. minuti domačini 

izkoristijo majhno nepozor
nost jeseniške obrambe in iz
enačijo rezultat na 1:1. To je 
delovalo kot mrzli tuš na Je
seničane, k i so na čase igrali 
zmedeno in dovoljevali na
sprotniku, da večkrat ogrozi 
nezaposlenega in premražene-
ga vratarja Uiča. Ko so po
novno strnili svoje vrste je 
bilo prepozno, ker je kmalu 
zatem sodnik odpiskal konec 
tekme/ 

V celoti so bi l i Jeseničani 
boljši nasprotnik, čeprav s 
premalo treningi in brez pri
pravljalnih tekem. Priprave 
so se pričele v primerjavi s 
prejšnjim letom prepozno. 

Proti Šenčurju so igrali: 
Ilič D., Trobič, Dabič, Ilič 
Nenad, Rakovič Enes, Nuždič, 
Jereb, Cimirotič, Rakovič, Se-
nad, Pamič ter Mareš. 

V nedeljo mladi nogometa
ši igrajo v Kranju s Trigla
vom in j im vsak rezultat ra
zen poraza ustreza za čim 
boljšo uvrstitev. 

Člansko moštvo tekmo s 
Triglavom ni igralo, ker je 
nogometna zveza Slovenije 
tekme preložila. Na izredni 
seji je bilo odločeno, da se 
tekme, ki bi se morale od
igrati 2. aprila odigrajo v če
trtek, 27. aprila na dan OF. 
Drugo kolo je preloženo na 
21. aprila. V tretjem kolu go
stujejo na Vrhniki pri NFC 
Usnjar. M . Cimirotič 

R O K O M E T 

N O G O M E T 


