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Skupna seja obeh zborov Sob Jesenice 

O d Jutri napre j jeklar j i 
in p r e d e l o v a l c i 

V torek, 30. maja, je predsednik skupščine občine Jesenice 
predložil na 30. skupni seji obeh zborov skupščine kot prvo 
točko dnevnega reda: razpravo o informaciji projekta za 
izgradnjo nove hladne valjarne železarne Jesenice. Odborniki 
obeh zborov so že predhodno dobili pismeno informacijo 
o tem, ki jo je v razpravo predložilo vodstvo Železarne in ki 
jo v nadaljevanju v celoti objavljamo. Na seji pa je nekatere 
ekonomske in poslovne dopolnitve podal glavni direktor Žele
zarne mag. inž. Peter Kune, ki je med drugim poudaril, da se 
bo z izgradnjo nove hladne valjarne zmanjšal uvoz za potrebe 
predelovalne industrije za 35 milij. dolarjev. Objekt je torej 
utemeljen tudi s stabilizacijskih vidikov našega gospodarstva 
in ga ravno ta stremljenja povsem opravičujejo. 

Zelo argumentirano je izgradnjo nove hladne valjarne pod
prl tudi predsednik skupščine, ki je poudaril, da je od načel
nih pristankov nekaterih predstavnikov najvišjih republiških 
organov za izgradnjo tega projekta, potrebno preiti h konkre
tizacij) tega s tem, da v najkrajšem času tudi slovenske banke 
zagotovijo 30 % manjkajočega kredita za realizacijo projekta. 
Z argumenti, ki so nam na voljo je dejal, je potrebno doka
zati, da bo tudi ta investicija dala hitre rezultate in zato 
mora dobiti svoje mesto v regionalnem in republiškem pro
gramu perspektivnega razvoja. Z enakimi in podobnimi misli
mi so projekt hladne valjarne v razpravi podprli tudi odbor
niki in ob sklepu razprave sprejeli naslednji sklep: 

Vrsto let je železarna Jesenice odvajala svojo amortizacijo 
in poslovala po občutno depresiranih cenah, vendar pri vlaga
nju v modernizacijo, ni bila deležna ustrezne finančne pod
pore. Zahtevamo, da se projekt hladne valjarne vnese v sred
njeročen program gorenjske regije in SR Slovenije. Prepričani 
smo, da je projekt zaradi svoje usmerjenosti izrazito stabili
zacijski, saj bistveno zmanjšuje uvoz (hJadrio valjane pločevine 
in trakov, omogoča pa nemoten direktiii izvoz kot žlahtne 
pločevine oziroma predelane v proizvode elektro tehnike in 
tehnike). 

Za izredne zasluge in prizadevnost pri uspešno izvedeni 
vaji enot civilne zaščite in partizanskih enot železarne 
Jesenice izrekam 

JAVNO POHVALO 
vsem izvajalcem, pripadnikom enot in celotnemu stare
šinskemu kadru ter predstavnikom samoupravnih or
ganov, družbeno političnih organizacij, podjetij in 
ustanov za njihovo sodelovanje. 

Predsednik odbora za 
splošni ljudski odpor: 
mag. Peter Kune, dipl. inž. 

Čiščenje plinovodov 
V minulih desetih dneh so 

bili prebivalci v neposredni 
bližini Železarne, posebno ob 
nizkem zračnem tlaku, nema
lokrat presenečeni nad obla
ki prahu ki so se širili iz 
Železarne. Marsikatera je pa
dla na račun Železarne, pred
vsem sedaj v času, ko se vsa 
Slovenija vključuje v akcijo 
za kar najbolj čisto okolje. 
Pri pristojnih službah smo 
se zanimali za vzrok temu 
pojavu, kajti znano nam je 
bilo, da je Železarna, pred
vsem v zadnjih letih vložila 
ogromna sredstva za čistilne 
naprave, k i naj bi prepreče
vale onesnaženje ozračja in 
voda. . 

To nenormalno zapraševa-
nje je posledica desetdnevne

ga čiščenja cevovodov suro
vega plina na plavžih. Tako 
čiščenje ni samo neprijetno 
za stanovalce in zaposlene v 
Železarni, temveč tudi za po
slovne rezultate oziroma pro
izvodne stroške Železarne, 
ker je bila zaradi izpada pli
na večja potrošnja drugih go
riv. Tik pred zaključkom re
dakcije pa smo dobili infor
macijo, da bo čiščenje pred
vidoma danes, 31. maja, za
ključeno, jutr i , . 1. junija, pa 
je že predviden preklop pli
na v cevovode oziroma na 
parne kotle. Da bi se v bo
doče izognili temu problemu, 
bo moral obrat plavž poskr
beti za tekoče čiščenje cevo
vodov surovega plina. 

Projekt hladne 
valjarne 

Železarna Jesenice ima v 
okviru združenega podjetja 
Slovenske železarne izdelan 
tako srednjeročni kakor tudi 
dolgoročni plan razvoja. Ker 
Železarna nima namena bi
stveno povečati proizvodnje 
jekla, ampak gre pri razvoju 
bolj za spremembo v asorti-
mentu v višje vredna jekla, 
je težišče perspektivnega 
razvoja predvsem v zaokro
žitvi in dopolnitvi procesa 
predelave jekla do skrajno 
možne finalizacije v proizvo
de za direktno potrošnjo na 
tržišču. Do nedavnega je do-
minirala proizvodnja v toplo 
valjanem stanju in le okrog 
20 % je bilo proizvedenega v 
hladnem stanju, to so hladno 
valjani in hladno vlečeni pro
izvodi. Proizvodni načrt za 
leto 1972 pa predvideva že 
odnos 50:50 med toplo in 
hladno predelavo. V perspek
tivi bo skoraj vsa blagovna 
proizvodnja proizvedena v 
hladno valjanem ali vlečenem 
stanju, in sicer v obliki žice 
in ploščatih profilov — plo
čevine. 

Prva etapa rekonstrukcije 
Železarne je obsegala pripra
vo rude, manjše rekonstruk
cije v SM jeklarni, izgradnjo 
nove elektro jeklarne ter va
ljarne gredic, slabov, trakov 
ter valjarne žice. Na ta način 
se je kapaciteta Železarne po
večala v surovem jeklu od 
330.000 na 500.000 ton ter ob
seg prodaje od 230.000 ton na 
350.000 ton letno. 

Druga etapa rekonstrukci
je, katere glavni projekt je 
hladna valjarna, k i je tudi 
v srednjeročnem programu 
ZPSŽ, je ta projekt le logič
na posledica finalizacije vro
če valjanih trakov, katere bi 
predelali v hladno valiani 
trak oziroma pločevino. Šele 
hladna valiarna pločevine 
nam omogoča, da rekonstruk
cijo prve etape proizvodno 
in ekonomsko zaokrožimo. ' ; 

Proizvodni program 
Na podlagi potreb tržišča 

po hladno valiani pločevini, 
plemenitih in visokolegiranih 
jeklih, je proizvodni program 
nove hladne valjarne sledeč: 

30.000 ton elektro pločevine 
. ' . : „; — dinamo 

15.000 ton nerjavne.pločevine 
70.000 ton nizko in visoko 

ogljične pločevine 

115.000 ton skupaj 
(Nadalj. na 3. strani) 

Neme priče velikega razvoja 

Strojni in elektro vzdrže
valci med najboljšimi no-
vatorji in racronalizatorji 
Predsednik komisije za racionalizacije in novatorstvo pri sve
tu DE vzdrževanja Ivo Volarič, je skupaj s šefom delovna 
enote in ostalimi člani komisije ter pristojnimi in odgovorni-
mi obratovodji v letošnjem letu pripravil že tretjo sejo na 
kateri so člani komisije obravnavali štiri v zadnjem času 
koristno izvedene tehnične izboljšave. 

Na dveh dosedanjih sejah 
je komisija pozitivno ocenila 
že šest zelo koristnih in 
uspešnih izbol j sevalnih pred
logov in avtorjem priznala na 
osnovi prikazanih koristi in 
prihrankov 3.200,00 din spod
budnih odškodnin. 

Po zaslugi aktivnosti pred
sednika komisije in šefa de
lovne enote dipl. inž. Mira 
Noča je v delovni enoti vzdr
ževanja inovacijska aktivnost 
razmeroma dobro razvejana. 
S tehničnimi izboljšavami se 
aktivno ukvarja vedno večje 
število starejših in večkrat
nih novatorjev in racionaliza-

torjev. Tekoče in redno oce
njevanje tehničnih izboljšav 
in spodbudno nagrajevanja 
uspešnih avtorjev ugodno 
vpliva tudi na mlajše člana 
delovne enote, ki se prav ta
ko uspešno vključujejo v to 
dejavnost. Novatorji in ra-
cionalizatorji, strojni in elek
tro vzdrževalci uspešno od
stranjujejo številne pomanj
kljivosti, ki kakor koli nega
tivno vplivajo na smotrn« 
vzdrževanje strojev in stroj
nih naprav. Nekateri vlagajo 
v to aktivnost veliko dobre 
volje, teoretičnega in prak-

(Nadalj. na 2. strani) 



Razmišljanje ob podeljevanju 
delovnih priznanj v Železarni 

Zadnja podelitev delovnih 
priznanj jubilantom dela in 
denarnih priznanj vsem de
lavcem, ki so bi l i v tem času 
v delovnem razmerju z Žele
zarno, me je privedla v raz
mišljanju na leta, ko sem 
kot udeleženka izgradnje 
proge šamac—Sarajevo, pri
šla « a delo v Železarno. B i l o 
je-^o že pred mnogimi leti. 
Kot ženska sem se takrat 
zaposlila pri težkem delu, 
tedaj sem delala kot prebi-
ralka pločevine na Javonniku 
iti pozneje tudi kot fizični 
delavec v rudami na plav
žih. Res je, da sem potem, 
zaradi nosečnosti m zaradi 
majhnih otrok, morala za
časno prenehati z delom, 
ker nisem imela dati otroke 
kam v varstvo. 

Po nekaj letih prekinitve, 
sem zaradi družinskih raz
mer morala začeti zopet de
lati in se ponovno zaposliti 
na plavžu. Tokrat kot sna
žilka in sem na tem delov
nem mestu še danes, čeprav 
zaradi bolezni, kot posledice 
težkega dela, ker imam ve
liko opravka z vodo, zelo 
težko delam. 

čeprav sem že vsa ta leta 
na istem delovnem mestu in 

delam v istem obratu Žele
zarne, je v tem času nastala 
velika sprememba. To po
sebno občutimo tisti delavci, 
k i smo že dalj časa na de
lovnih mestih v Železarni. 
Posebno skoraj vsak mesec 
to občut imo p r i izplačilu 
osetSiih dohodkov, v lan
skem letu smo to občutili, 
ko je bfl izplačan dodatni 
osebni dohodek na leta ne
prekinjene zaposlitve, kakor 
letos, ko so v Železarni pr
vič podelili delovna prizna
nja. Tudi med našimi delav
kami je nekaj takih, k i bi 
lahko dobili bronasta in sre
brna priznanja. 

Resnica je namreč ta, da 
smo morale pred leti preiti 
v drugo podjetje, čeprav ni
smo nikdar želeli in čeprav 
še vedno delamo v Železarni. 
Ustanovili so podjetje, mu 
dali nov naziv, delo je osta
lo isto, ostali smo v istih 
obratih, zgubili smo leta na
še zaposlitve v železarni in 
s tem tudi pravico do delov
nih priznanj. Misl im da tudi 
če bi naše novo podjetje 
uvedlo taka delovna in de
narna priznanja za jubilante 
dela, bi tiste delavke, k i niso 

na lastno željo zapustile de
lo v Železarni, ne dobile pri
znanja za vsa tista leta od 
zadnjega vstopa v železarno, 
ampak samo za leta od kar 
so zaposlene v gostinskem 
podjetju železar, to je od 
ustanovitve tega podjetja. 

š e teh nekaj misli za za
ključek, ž e dalj časa se raz-

. pravlja o nadaljnem obstoju 
našega podjetja, vendar nam 
še n i jasno, kakšne pogoje 
imamo za nadaljni razvoj in 
obstanek. Vemo samo to, da 
bomo morale delati na teh 
delovnih mestih, ali spadamo 
pod to ali ono podjetje. Ver
jetno bi bilo bolje za nas, 
če bi spadali spet pod Žele
zarno, kakor smo preje. Po
sebno je to pomembno za 
tiste delavce, k i so prišli že 
pred petnajstimi ali dvajse
timi leti v Železarno. Seveda 
ta odločitev ni odvisna od 
nas samih, ampak od dogo
vora med železarno in go
stinskim podjetjem Železar. 
Verjetno je želja večina nas, 
da smo izenačeni z železar
no, kajti naše delo je tesno 
povezano s celotnim kolekti
vom Železarne. 

Marija Despotovič 

(Nadalj. s 1. str.) 
tičnega znanja ter večletne 
bogate delovne izkušnje. Na 
ta način se strojni in elektro 
vzdrževalci lotevajo tudi bolj 
zahtevnih in perečih nalog ter 
problemov in skušajo posa
mezno ali timsko poiskati 
najbolj rentabilne rešitve. 

Na osnovi dosedanjih ocen 
obratovodstva strojnega vzdr
ževanja in oddelka za ekonom
ske analize in planiranje ter 
navedb avtorjev, komisiji za 
racionalizacije in novatorstvo 
pri svetu delovne enote vzdr
ževanja, ni t i odboru za izume 
in racionalizacije pri DS Že
lezarne, ni uspelo ugotoviti 
resničnih koristi i n prihran
kov izboljševalnega predloga 
št . 2009, od avtorjev JANEZA 
FALETICA, FRANCA PRET
NARJA, K A R L A POGAČARJA 
in MITJA K L I N A R J A , kare-
r im je uspelo odlično popra
viti i n rekonstruirati spodnji 
del kleščnega žerjava v stri-
per hali valjarne Bela. Izraču
ni in prikazi prihrankov i n 
koristi avtorjev s strani obra
tovodstva stroj ne ja vzdrževa
nja in oddelka ekonomske 
analize in planiranja SEOP 
so si tako različni, da se čla
ni komisije niso mogli zedini-
ti za višino prihrankov in ko
rist i , zato tudi avtorjev niso 
mogli nagraditi za dobro 
opravljeno delo. Tehnična iz-

Samoupravljafcem več znanja in usposobljenosti 
Na skupni seji predsedstva republiškega sveta Zveze sin

dikatov Slovenije in predsedstva republiške konference Zveze 
mladine Slovenije v začetku maja, so govorili o osnovnem 
in splošnem izobraževanju zaposlenih in o družbenopolitičnem 
izobraževanju in usposabljanju delavcev. Nedvomno so to 
vsebino dnevnega reda narekovale sedanje razmere, ko se na 
vseh nivojih prizadevamo za uresničevanje ustavnih dopolnil, 
predvsem tistih, ki zagotavljajo neposredno vlogo delavcev 
pri upravljanju oziroma polno uveljavljanje samoupravnega 
socializma. Pogojeval pa jo je tudi neizogibni imperativ na-
daljnega razvoja, tO je modernizacija proizvodnje. V takih 
razmerah postajata izobraževanje in vzgoja ne samo po
membna, temveč zelo odločujoča dejavnika nadaljnega, tako 
ekonomskega, kakor socialnega razvoja, najmočnejše orožje 
za družbeno uveljavljanje in kulturno rast delavcev. Sedanje 
razmere in bodoči razvoj torej zelo odločno terjajo višjo 
raven izobrazbe in znanja vseh zaposlenih. 

Najbrž ni nobenega dvoma, da če želimo doseči višjo 
produktivnost in večjo dinamiko družbenoekonomskega raz
voja, potem ni nobene druge izbire, kakor kakovostno spre
minjanje izobrazbene strukture zaposlenih. Nemalokrat smo 
doslej poudarjali tudi, da je načrtno družbenopolitično 
Izobraževanje pogoj, da se bodo delovni ljudje lahko čim po
polneje uveljavili kot družbenosamoupravni subjekti. Iluzorno 
bi bilo tudi misliti, da bomo samo z organizacijskimi in 
oblikovnimi razširitvami in dopolnitvami samoupravah struk
tur dosegli oziroma uresničili ustavno dopolnilo, ki zagotavlja 
neposredno udeležbo delavskega razreda pri odločanju o te
meljnih vprašanjih kot so urejanje medsebojnih razmerij pri 
delu, upravljanje zadev in sredstev družbene reprodukcije, 
odločanje o dohodku in o drugih vprašanjih svojega družbe
noekonomskega položaja. Praksa in mnoge analize so nam 
doslej že dokazale, da je organizacija samoupravnega sistema 
lahko še tako popolna, pa v njej ne dosegamo tistih rezul
tatov oziroma prisotnosti delavca kakor jo pogojuje organi
zacija. To je na primer tudi v naši železarni narekovalo nekaj 
zelo načrtnih posegov na področje družbenopolitičnega uspo
sabljanja predvsem pomembnih nosilcev samoupravnih struk
tur. To namreč samo potrjuje misel, da se eno z drugim 
pogojuje, to je organizacija upravljanja z usposabljanjem 
samoupravijakev, kakor usposobljenost samoupravijakev z 
organiziranostjo upravljanja. 

Ob takem razmišljanju pa se nam pojavlja vrsta vprašanj, 
kot na primer kje in kako začeti. Menim, da je prvi in naj
bolj odločujoč odgovorna to, da ta spoznanja preidejo od 
ugotavljanj v našo zavest. Pri tem mislim, da ne gre za to 
kako dopolnilno splošno in družbenopolitično izobraževanje 
organizirati, aH programirati, niti ne za pomisleke kako zago
toviti finančna sredstva.' Gre predvsem za to, da teh spoznan} 
hi imperativov nadaljnega razvoja še nismo osvojili v naši 

zavesti. Da je temu res tako naj omenim, da je že lani v juliju 
predsedstvo republiškega sveta Zveze sindikatov razpravljalo 
O podobnih, če ne celo enakih vprašanjih kot na uvodoma 
omenjeni seji. Da so na tej seji sprejeli stališča in predloge 
o izobraževanju v delovnih organizacijah, podobna stališčem 
sprejetih na letošnji seji. Da je bil lani 14. maja v Ljubljani 
podpisan družbeni dogovor o družbenem izobraževanju, ki ga 
je podpisalo devet osrednjih družbenih in političnih organi
zacij Slovenije, ki zavezuje podpisnice za ustrezno družbeno
politično akcijo v republiki, občinah in v delovnih organiza
cijah. In da posežem po argumentih še dalj. Leta 1968 je 
VI. kongres Zveze sindikatov Jugoslavije z resolucijo o izobra
ževanju in resolucijo o kulturi obvezal sindikalne organiza
cije za ustrezne akcije v pogledu izobraževanja v delovnih 
organizacijah. Odveč je omenjati množice drugih tovrstnih 
dokumentov, ki so bili sprejeti v najvišjih republiških vod
stvih ZKS, ZMS, SZDL. 

S temi argumenti sem želel le opozoriti, da sama stališča 
in sklepi še ne pomenijo premika v naši zavesti, če ne bomo 
o teh vprašanjih začeli govoriti enako zavzeto kot govorimo 
zavzeto o osebnih dohodkih, ali podeljevanju delovnih pri
znanj in o drugem. Razen tega pa mislim, da odločen premik 
od besed ozirma pisanih stališč, sklepov in zaključkov, po
meni tudi zasledovanje in nadzor uresničevanja le-teh, pa 
najsi bo v osnovnih organizacijah sidikata, če mislimo na 
sindikat, kakor v organih, ki so Ie-te sprejemali. 

Družbenopolitično izobraževanje delavcev v delovni orga
nizaciji bo lahko in mora prerasti v sistem, poleg spoznanja 
v naši zavesti, tudi z ustreznimi dopolnitvami samoupravnih 
aktov podjetja. Statut mora jasno opredeliti naloge in vlogo 
samoupravnih organov in podjetja na področju splošnega, 
strokovnega in družbenopolitičnega izobraževanja. Vsebovati 
bo moral določila, da podjetje mora izobraževanje in izpopol
njevanje delavcev načrtovati tako, kakor načrtuje proizvodnjo 
— letno, srednjeročno in dolgoročno. Le na ta način bo druž
benopolitično izobraževanje dobilo stalnost, načrtnost, stop-
njevanost in kontinuiteto. To je imperativ, da se bo delovni 
človek lahko bolj popolno uveljavil kot družbenosamoupravni 
subjekt, kakor imperativ hitrejšega ekonomskega razvoja 
oziroma rasti produktivnosti. 

Ravno v tem pogledu in na tem področju bo morala 
osnovna organizacija sindikata železarne odigrati enako po
membno vlogo kakor jo je odigrala pri izgradnji samouprav
nega sistema v podjetju in na mnogih drugih področjih, š e 
posebno odgovornost pri uveljavljanju in uresničevanju teh 
nalog v podjetju imajo komunisti, večjo zavzetost pa bi mo
rala pokazati tudi Zveza mladine. Naloge s področja uspo
sabljanja samoupravijakev imajo dolgoročni značaj, vendar 
pa moramo preiti od ugotavljanj, besed in zaključkov k de
janjem. 

boljšava, k i je. bila izvedena 
že leta 197#, je bila predlože
na v dokončno oceno in na
graditev odbora za izume in 
racionalizacije pri DS Žele
zarne. Odbor je na ta način 
postavljen pred težko in od
govorno nalogo, k i jio bo tež
ko razrešil brez pomoči in so
delovanja komisije pri svetu 
delovne enote vzdrževanja. 

Na 6. seji v tekoči mandat
ni dobi, je komisija za racio
nalizacije in novatorstvo pri 
svetu D E vzdrževanja raz
pravljala tudi o pritožbi av
torjev tehnične izboljšave št. 
2010, k i so jo predložili v 
oceno JANEZ FALETIC, JO
ŽE MIRTIC, A N T O N KOB-
LAR in V I N K O S E L J A K . Av
torji so uspešno rekonstruiia-
H in popravili ter usposobili 
portalei žerjav 5 M p X 23,73 | 
metrov Sava. Pristojen odbor 
pr i DS Železarne, je to teh
nično izboljšavo na 4. redni 
seji 9. marca 1972, pozitivno 
ocenil in avtorjem priznal en
kratno skupno odškodnino v 
višini 3.200,00 din. Pritožbo 
avtorjev tehnične izboljšave 
so člani komisije odstopili v 
dokončno obravnavo odboru, 
k i je izboljšavo ocenil in na
gradil. 

STANE TORKAR, referent 
za remonte in MARJAN 
DROLC, asistent za vzdrževa
nje na plavžih, sta predložila 
v oceno in nagraditev izbolj-
ševalni predlog št. 2027 »pre
delava krempljastega drobilca 
v novi aglomeraciji«, k i je po 
mnenju članov komisije in 
pristojnih ter odgovornih 
vzdrževalnih in plavžarskih 
strokovnjakov vsaj 80 % uspe
la. Avtorjema uspešne izbolj
šave, k i sprošča razpoložljive 
vzdrževalne kapacitete na 
plavžih in znatno podaljšuje 
življenjsko dobo drobilca, je 
bila priznana enkratna akon
tacija v višini 714,00 din. Po 
preteku daljše dobe (vsaj ene
ga leta) obratovanja izboljša
nega drobilca, ko se bodo 
ugotovile celotne koristi ali 
prihranki, sta avtorja na 
osnovi točnejših in popolnej
ših prikazov prihrankov opra
vičena do odškodnine na 
osnovi teh koristi. 

Komisija je imela na pro
gramu tudi ocenitev tehnične 
izboljšave št. 2052, k i jo je 
predložil JOŽE U R H s sode
lavci, k i so usposobili že 
amortizirano in odpisano 
stružnico za potrebe elektro 
jeklarne. Za ta izboljševalni 
predlog komisija še ni imela 
na razpolago ustreznih stro
kovnih ocen obratovodstva 
elektro jeklarne in tudi ne 
prikazov prihrankov in kori
sti računovodstva strojnih 
delavnic in delovne enote ta
lilnic. Takoj, ko bodo t i po
datki z ocenami in priporo
čili podani, bo komisija pri 
svetu delovne enote vzdrževa
nja ah talilnic tehnično iz
boljšavo avtorja in 
cev ponovno obravi 
ocenila ter spodbudno 
dila. 

V tem mesecu bodo imele 
svoje seje tudi druge ocenje 
valne komisije pri svetih de 
lovnih enot na katerih se bo
do obravnavale in ocenjevale 
še ostale izvedene in v oceno 
predložene izboljšave. 

jhnično iz- j 
in sodelav-
vnavala in 
idno nagra-



Projekt nove hladne valjarne 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Z dodatnimi napravami je 
možno pozneje, v kolikor bo 
tržišče to zahtevalo, da se 
proizvodni program preusme
ri le v proizvodnjo visokole-
girane pločevine s tem, da se 
ustrezno zmanjšuje delež niz
ko ogljične pločevine. 

Surovinski izvor 

Vroče valjana pločevina 
oziroma trakovi izhajajo iz 
valjarne Stekel. Tehnologija 
jekla in faze vroče predelave 
je v železarni Jesenice osvo> 
jena, tako da je glede pri
prave vložka za novo hladno 
valjamo predvideni program 
utemeljen. 

Projekt 
V Železarni se. že dalj časa 

pripravlja ustrezni projekt, 
ki bi najbolje služil navede
nemu programu. Projekt, k i 
se sedaj izdeluje v nadrobno-
sti, predvideva nadaljnjo 
možnost rasti v kvalitetnejšo 
smer, kar bo omogočilo dalj
no solidno bazo za samo Že
lezarno kot za predelovalno 
industrijo v občini, gorenjski 
regiji in Sloveniji. Izbrana 
oprema zagotavlja moderno 
tehnologijo, k i je danes na 
najvišji stopnji v Evropi in 
ZDA. Oprema je bila izbrana 
tako, da je 100% izkoriščena 
v izbranem programu. Pro
duktivnost naprav bo popol
noma ustrezala današnjim 
svetovnim standardom za to
vrstno proizvodnjo. 

Nova hladna valjarna je lo
cirana na severni strani va
ljarne na Beli. Za normalno 
gradnjo in uspešen bodoči 
razvoj je potrebno prestaviti 
glavno cesto. Ker je predvi
deno, da se bo cesta v krat
kem rekonstruirala, bi bilo 
pravilno, da se cesta ne re
konstruira na starem mestu, 
ampak se prestavi tako, da 
bo hladna valjarna imela 
možnost za predviden razvoj 
in da se zato ustrezno zem
ljišče prepusti Železarni. 

Za predvideni program bo 
hladna valjarna obsegala tri 
proizvodne hale z ustreznimi 
žerjavi in površino ca. 
30.000 m2. 

V njih bodo sledeče napra
ve: 

— naprava za pripravo ko
lobarjev, 

— kombinirana žarilno lu-
žilna linija, 

— Sendzimir ogrodje, 
— žarilna linija za elektro 

pločevino, 
— žarilne peči zvonastega 

tipa za ogljikova jekla, 
— brusilna linija za nerjav-

ne trakove, 
— ogrodje za dresiranje in 

ojačanje, 
— linij i za razrez trakov in 

adjustirni stroji, 
— linija za razrez trakov v 

plošče, 
— brusilni stroji za valje, 
— pomožne naprave za 

transport in energetiko ter 
vzdrževanje. 

Delovna sila 
Vse naprave bodo visoko 

mehanizirane in bodo zahte
vale strokovno zelo usposob
ljeno delovno silo. Število za
poslenih bo v celoti približ
no 300 oseb. V tem številu so 
vključeni tudi delavci vzdr
ževanja, energetike ter trans
porta. Z izgradnjo hladne va
ljarne se stalež v Železarni 
ne bo bistveno povečal, ker 
se bodo paralelno opustile 
nekatere druge dejavnosti 
oziroma zastarele naprave. S 
tem se bodo pogoji dela v 
Železarni precej izboljšali. 

Predračun investicijskih 
sredstev 
Celotna predračunska vred

nost investicije znaša (v 000 
din): 
— osnovna sredstva 651.571 
— obratna sredstva 184.691 
— osnovna in obratna 

sredstva skupaj 836.262 
— garancije, prispevki 81.029 
v s e g a s k u p a j 917.291 

Ekonomičnost 
nove proizvodnje 
Po investiciji znaša reali

zacija osnovne dejavnosti 
1741 mili j . din, poprečna pro
dajna cena pa 3925 din/t. Ce
lotni dohodek podjetja, k i 
vključuje še ostale poslovne 
in neposlovne dohodke ter 
tečajne razlike, znaša 1877 
mili j . din. Če pa od celot
nega dohodka odštejemo ma
terialne stroške v znesku 
1341 mili j . din in amortiza
cijo v znesku 103 mili j . din, 
dobimo dohodek podjetja, k i 
znaša 433 mili j . din. Po pla
čilu osebnih dohodkov ter 
zakonskih in pogodbenih 
obveznosti ostane dobiček 
podjetja 176 mili j . din. V 
primerjavi z letom 1971, ko 
je bi l dosežen dobiček 65 
mili j . din, se le-ta po investi
ciji poveča za 102 mili j . din. 
Navedeni efekti so pogojeni 
s sedanjimi nabavnimi in 
prodajnimi cenami ter bre
menitvami. 

Vrednost izvoza se v pri
merjavi z letom 1971 poveča 
približno šestkrat, kar gre v 
glavnem na račun izvoza ne-
rjavne in dinamo pločevine 
iz nove hladne valjarne. 
Predviden izvoz dinamo plo
čevine je 2000 ton, nerjavne 
pa 4800 ton. Namen tega iz
voza je pridobivanje deviz 
za odplačevanje anuitet. 

Narodni dohodek se bo z 
novo proizvodnjo v občini 
povečal za 264 mili j . din, 
družbeni proizvod pa za 367 
mil i j . din. 

Financiranje projekta 
Železarna je sposobna za 

te namene oddvojiti v času 
priprav in izgradnje ca. 300 
milijonov iz lastne amortiza
cije. S predstavniki Ljubljan
ske banke so po dosedanjih 
razgovorih tudi zagotovljena 
določena sredstva. Ravno ta
ko so bil i pozitivni predhod
ni razgovori s predstavniki 
E X I M banke glede inozem
skega kredita. Z ozirom n3 
povečanje amortizacijske de

vizne kvote je železarna Je
senice sama sposobna po
kri t i precejšen devizni del 
kredita. Ker na osnovi vseh 
teh predvidevanj in zagoto
vitev manjka manjši del 
sredstev za celotno pokritje 
predračunske kvote (še ca. 
10 mili j . $) je železarna Jese
nice sklenila z Mednarodno 
korporacijo za investicije v 
Jugoslaviji (IFC) pogodbo, k i 
obvezuje to korporacijo, da 
realizira celotno konstruk
cijo financiranja. Ta pogod
ba istočasno tudi obvezuje 
Železarno, da se oceni pro
jekt hladne valjarne s strani 
ameriške Consulting firne 
Bechtel, k i se je nedavno že 
seznanila s celotnim projek
tom. 

Pogodba s firmo ARMCO 
S T E E L CORPORATION 
MIDDLETOWN — OHIO 

Da se doseže pri navede
nem proizvodnem programu 
nove hladne valjarne tehno
logija in kvaliteta na sve
tovni ravni, je železarna Je
senice sklenila s firmo Arm-
co Steel Corporation pogod
bo za odkup postopka Know-
How za proizvodnjo neorien-
tirane silicijeve pločevine, 
tipa dinamo in trafo. Pred
nost te pogodbe s firmo 
Armco je tudi ta, da železar
na Jesenice z omenjenim po
stopkom osvoji celotno pro
izvodnjo elektro pločevine že 
v 30 dneh po pričetku obra
tovanja. Razen tega pa je po 
tej pogodbi železarni Jese
nice dana ekskluzivnost pro
izvodnje v Jugoslaviji po 
postopku firme Armco. 

Prednost nove proizvodnje 
programa hladne valjarne 
pri razvoju predelovalne 
industrije 
Ker gre v tem primeru za 

visokovredna jekla, pred
vsem ner javna in elektro 
pločevino, obstaja nešteto 
možnosti za hitrejši razvoj 

kovinske industrije, ki je 
med vsemi vejami gospodar
stva najbolj propulsivna, kot 
npr. avto industrija, indu
strija gospodinjske in elek
tro opreme itd. Precejšen 
del slovenske industrije se 
bo lahko po izgradnji nove 
hladne valjarne oskrboval s 
tem materialom doma, kar 
se je doslej skoraj v celoti 
uvažalo. Zmanjšan uvoz tega 
reprodukcijskega materiala 
ter istočasno povečan izvoz 
finalnih proizvodov, lahko 
odločilno prispeva k izbolj
šanju zunanje trgovinske bi
lance in s tem tudi gospo
darske stabilizacije. 

Smatramo, da bo realiza
cija tega projekta s takim 
proizvodnim programom lah
ko uspešno delovala tudi na 
razvoj tovrstne industrije v 
sami občini Jesenice. Tudi 
gorenjska regija bo lahko 
glede oskrbovanja z elektro 
pločevino v precejšnji meri 
zajeta, saj je ravno združeno 
podjetje Iskra, Kranj eno iz

med največjih potrošnikov 
elektro pločevine. 

Z namenom, da se združi 
vse napore za izgradnjo 
obrata hladne valjarne, je 
sedaj v postopku tudi usta
novitev konzorcija, ki ga na 
eni strani sestavlja železarna 
Jesenice kot proizvajalec 
hladno valjane pločevine ter 
na drugi strani glavni po
trošniki na območju SR Slo
venije, kot npr. Gorenje Ve
lenje, Iskra Kranj, EMO Ce
lje, avtomobilska industrija 
itd. 

Vsak član konzorcija ob
drži svojo pravno samostoj
nost, je pa dolžan izvrševati 
obveznosti, ki j ih prevzame 
s pogodbo in z drugimi akti, 
ki bodo sklenjeni med člani 
konzorcija. V okviru tega 
konzorcija je predviden tudi 
koordinacijski odbor, sestav
ljen iz članov konzorcija, k i 
bo po posebnem poslovniku 
urejal operativne posle in 
vodil poslovno politiko te 
grupacije. 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu «• 

Dežurna služba 
Telefon 

v pisarni doma 
SOBOTA, 3 junija: 

v pisarni 

inž. Karel R A V N I K , elektrojeklarna 433 81 411 
NEDELJA, 4. junija: 

inž. Janez K O M E L , žičarna 524 81 583 
P O N E D E L J E K , 5. junija: 

Jože KOŠIR, transport 451 84 022 
TOREK, 6. junija: 

inž. Božidar B A R T E L J , valj. 240'i 638 81453 
SREDA, 7. junija: 

Cir i l ODLASEK, valj. Javornik 620 776 
ČETRTEK, 8. junija: 

inž. Sašo KAVČIČ, hladna valjarna 524 81 826 
P E T E K , 9. junija: 

Zvonimir LABURA, žebljarna 738 749 
Dežurna služba traja od datuma nstopa od 7. ure do na-

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

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

Proizvod naše nove profilarne na Javorniku 



Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

Uspel pohod pionirjev na Pristavo 
Priprave na letošnji pohod pionirjev iz naše občine na 

Pristavo, so potekale več mesecev. Pripravljali so se pio
nirji na osnovnih šolah ter vodstveni kader sestavljen iz 
oficirjev, podoficirjev in borcev NOV. 

Prvotno so predvidevali, da bo pohod pionirjev že v 
soboto, 20. maja. Vendar so akcijo odpovedali zaradi vre
menskih razmer in jo preložili na četrtek, 25. maja, na 
rojstni dan tovariša Tita. 

Komandanta štaba grupe odredov smo prosili za kratko 
oceno letošnjega pohoda, k i so ga organizirali s posebnim 
poudarkom na praznovanje 80. rojstnega dne predsednika 
Tita. Tovariš Jaka Svetina, komandant grupe odredov, je 
povedal, da so pionirski odredi iz osnovnih šol, ŽIC, ta
borniki in mladi iz gimnazije prihajali na Pristavo po 
partizanskih poteh, k i j ih je v naprej predvidel štab grupe 
odredov. Med potjo so se ustavljali pri spominskih obelež
jih, k i so postavljena na krajih, kjer so med drugo sve
tovno vojno žrtvovali svoja življenja borci in aktivisti 
NOV. Ob teh obeležjih so bife izvedene proslave. Koman
dirji in komisarji odredov sa pionir jem pripovedovali o 
dogodkih, k i so pomembni za te kraje iz narodnoosvobo
dilne borbe in pa a mladih komunistih, po katerih so 
b i l i imenovani posamezni odredi sestavljeni nalašč za po
hod na Pristavo. Del programa — pesmi in recitacije, pa 
so izvajali pionirji sami. 

Pionirski odredi so začeli prihajati na Pristavo ob 
11. uri dopoldne, nakar je sledil raport komandantu grupe 
odreda, ta pa je za tem o namenu in poteku akcije 
poročal še predsedniku občinskega odbora ZZB NOV, 
prvoborcu Francu Konobrju-Sfovenku, M je opravil pre
gled vseh pionirskih odredov. Zbranim pionirjem je nato 
govoril komisar grupe odredov France Treven in zlasti 
poudaril pomen praznovanja dneva mladosti, ki smo ga 
letos praznovali zaradi visokega življenjskega jubileja 
tovariša Tita še bolj slovesno kot prejšnja leta. Sekretar 
občinske konference ZMS Zlatko Vogrič je prebral pismo 
tovarišu Titu, kulturni program pa je izvajal mladinski 
pevski zbor Blaž Arnič pod vodstvom prof. Janka Pribo-
šiča in pa recitatorji. 

Ob zaključku programa je bila še praktična vojaška 
vaja graničarjev, k i so si jo udeleženci pohoda z zanima
njem ogledali. 

Vsakoletna akcija, k i je bila letos organizirana v 
občinskem merilu, je povsem uspela, saj je bilo na Pri
stavi 2200 pionirjev v desetih pionirskih odredih. Poleg 
tega je bilo na zbornem mestu tudi okrog 100 podoficir
jev, oficirjev in borcev NOV, k i so pionirje vodili v 
različnih smereh na Pristavo. Uspelo praznovanje dneva 
mladosti na Pristavi pa potrjuje, da je tak način prena
šanja tradicij NOB na mlade generacije še vedno zanimiv, 
zlasti za pionirje, k i bi radi vedeli čim več o borcih za 
svobodo, njihovih akcijah ter dogodkih, k i so bil i tako 
pomembni za nas med drugo svetovno vojno. Morda bi 
kazalo podobno akcijo organizirati tudi v prihodnje in 
jo dopolniti še z drugimi možnimi oblikami, da bi osnovno 
nalogo, to je prenašanje tradicij N O B na mlade čim bolje 
realizirali. 

Nova oblika pouka 
Na vseh šolah, od osnovnih in srednjih, do visokih 

šol, si prizadevajo za modernizacijo pouka in za boljše 
odnose med predavatelji in učenci. 

Tudi na Železarskem izobraževalnem centru je preda
vatelj Janez Zmrc uvedel zanimivo novost pri pouku druž
benopolitične ureditve. 
• Učenci zaključnih letnikov že dva meseca pri njegovih 
urah ne sedijo več na klasičen način (po dva v eni klopi), 
temveč sedijo v krogu.-Tak način pouka učenci imenujejo 
»pogovor za zeleno mize«. 

In kako poteka pouk? 
Najprej predavatelj, k i sedi med učenci, poda novo 

učno' snov, nato pa Ie-ti izvolijo izmed sebe vodjo, k i vodi 
ponavljanje stare snovi tate, da sošolcem postavlja vpra
šanja, Ie-ti pa nanje odgovarjajo. Predavatelj si sproti 
beleži sodelovanje učencev, na koncu ure pa vsakemu posa- . 
mezniku da oceno glede na aktivnost, k i jo je pokazal v 
razgovounai. 

Učenci so s takim načinom pouka in sodelovanja zelo 
zadovoljni. Iz razgovora s predavateljem pa smo razbrali, 
da se je znanje učencev precej izboljšalo. Takšen način 
pouka zahteva, da se učenec maksimalno skoncentrira, 
poleg tega pa tak način dela od učenca zahteva tudi pri
prave doma. 

Po dveh mesecih lahko ugotovimo, da se je takšen 
način pouka zelo obnesel. P r i učnih urah morajo učenci 
sodelovati aktivno, poleg tega pa je odstranjena tudi kla
sična meja med katedrom in učenci. 

O kvaliteti takšnega pouka pa se bomo lahko prepri
čali konec junija, ko bodo ti učenci opravljali zaključne 
izpite, na katere se sedaj pripravljajo. B . r . 

Graničarji so skupaj praznovali z mladino Dovjega-Moj-
strane 

Predsednik OK ZMS Miro I.apanja je spregovoril po kon
čanem slavnostnem spraveCta 

Prizor iz slavnostnega sprevoda 

Med zborovanjem na Pristavi 

Praznovanje meseca 
mladosti in 

30-Ietnice SKOJ 
na Blejski Dobravi 

Tudi mladi na Blejski De* 
bravi so dostojno proslavili 
mesec mladosti in 3tWetnico 
SKOJ . Zavedali so se, da mo 
ra mladina svojemu prazni, 
ku dati svoj pečat, kajti \ 
času intenzivnega prizadeva
nja za stabilizacijo našega 
gospodarstva, v času pospe
šenega izvajanja ustavnih do
polnil in demokratizacije na
šega samoupravnega sistema, 
mlada res ne bi smeli poči
vati in bi vsaj za praznik 
meseca mladosti morali po
kazati vsaj del svoje kulture, 
politične ali športne aktivno
sti. Mladi moramo biti s 
svojim elanom povsod, kajti 
zavedati se moramo, da bo
dočnost naše države in vsega 
sveta temelji prav ina nas 
mladih. Ob dnevu mladosti 
se moramo kritično obrniti 

- nazaj in oceniti naše delo in 
prispevek v družbeno-pclitič-
nih organizacijah in poskrbe-
ti , da bomo v bodoče morda 
le bolj kot prej aktivni in 
prizadevni. Pri vsem tem naj 
nam bo vodilo požrtvovalno
sti svetal zgled tisoč mladih 
članov SKOJ med NOB. 

Tako so mladi na Blejski 
Dobravi, 21. maja pod vod
stvom mladinske organizaci
je organizirali praznovanje v 
počastitev dneva mladosti. 
Ob 9. uri je Miloš Možina 
pripravil sovor, katerega 
uvodne misli objavljam v 
uvodu. Po svečanem govoru | 
pa se je pričela športna pri
reditev in sicer tekmovanje 
v malem nogometu. Sodelo
vale so ekip »prijatelji Haj
duka«, Hrušice in domačini. 
V zanimivih srečanjih je po 
razburljivih trenutkih zmaga
la ekipa »prijatelji Hajduka«. 
Ob končanem tekmovanju, so 
mlade tekmovalce povabili 
na zakusko, zmagovalna eki
pa pa je prejela pokal. Osta
l i dve ekipi pa bosta dobili 
diplome na zaključni prire
ditvi meseca mladosti. 

Ob koncu se v imenu vseh 
mladih iz Blejske Dobrave 
zahvaljujem občinski konfe
renci Zveze mladine, k i nam 
je s finančnimi sredstvi iz
datno pomagala. 

Železarski 
globus 

KANADA — Železarska 
družba DOFASCO je zgradila 
za 30 mili j . dolarjev nov 
plavž, k i ima premer talilni-
ka 8,4 m in proizvede dnevno 
3500 ton grodlja. Posebnost 
tega plavža je, da kontrolira
jo in vodijo proces s pomoč
jo elektronskega računalnika, 

SOVJETSKA ZVEZA — V 
zahodnosibirski železarni No-
vokuzneck gradijo novo je-
klamo s tremi 350-t kisikovi-
mi konvertorji- Letna proiz
vodna zmogljivost te jeklarne 
bo 8 mil i j . ton surovega je-
Ma. Pričela bo obratovati 
leta 1973. 



Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

31. seja odbora za plan in finance 
Predsednik odbora za plan in finance je sklical 31. sejo v četr
tek, 25. maja 1972 ln za dnevni red predlagal pregled sklepov 
zadnje seje, poročilo o proizvodnih uspehih v II. dekadi maja 
ln analizo finančnega rezultata za april. 

Na prejšnji seji ni bilo 
takšnih sklepov, da b i zahte
vali konkretne rešitve, zato 
so smatrali, da so sklepi iz
vršeni in k temu člani odbo
ra niso imeli pripomb. 

Rezultati proizvodnje v II. 
dekadi maja kažejo, tako so 
tudi ugotovili na seji, da so 
boljši od rezultatov v I. deka
di. V tem času so se pojavile 
občutnejše težave le na plav
žu zaradi nečiste vode, 

na steklu zaradi večkratnih 
okvar, v profilarni zaradi te
žav v obratovanju linije ROS-
SI in pogostih menjav pro
grama, v valjarni žice zaradi 
okvare na pomičnih gredeh v 
peči, v hladni valjarni zaradi 
okvare žerjava v luži!niči in 
v elektrodnem obratu zaradi 
okvare na stroju za oplašče-
nje elektrod ter težave pr i 
gradnji skladišča. Kljub te
mu je dosežena skupna pro-

11. seja odbora za življenjske pogoje 
in rekreacijo 

Predsednik odbora za življenjske pogoje in rekreacijo Janez 
Kavčič je v tem tednu že drugič sklical sejo odbora, tokrat 
zato, da bi na njej obravnavali tekoče zadeve in prošnje, ki 
se jih je med tem časom nabralo kar precej. Sejo je sklical 
v petek, 26. maja 1972. 

Med tekočimi zadevami in 
prošnjami so med drugimi 
obravnavali tudi naslednje: 

Tovarniški konferenci ZMS 
Železarne so za njihovo de
javnost, zlasti pa za izvaja
nje njihovega programa 
odobrili dodatnih 10.000 di
narjev iz svoje rezerve. Te
niškemu klubu so odobrili 
dotacijo 4.000 dinarjev, s 
tem, da se denar nakaže to
varniškemu odboru osnovne 
organizacije sindikata in da 
se prej uredijo odnosi s kra
jevno skupnostjo Mojstrana 
glede uporabe igrišča. Zavr
nili so vloge za izredno pla
čane dopuste športnikom, če 
tega dopusta niso rabili za 
tekmovanje vsaj v republiški 
ligi, predvsem so zavrnili 
vloge za izredno plačane do
puste za razna prijateljska 
srečanja pa če tudi medna-
rc . ' - n . Kegljaškemu klubu 

so odobrili finančno pomoč 
3.500 dinarjev, foto klubu 
Andrej Prešern pa za orga
nizacijo občinske razstave 
500 dinarjev. Ostale vloge za 
denarno pomoč kot so bile 
Planinskega društva Jeseni
ce za triglavsko štafeto, Pla
ninskega društva Javornik-
Koroška Bela za adaptacijo 
doma na Pristavi in medob
činskega društva telesnih in
validov za izlet v Brda pa so 
zavrnili. Nato so reševali še 
nekatere vloge odnosno ugo
vore v zvezi z reševanjem 
stanovanjskih problemov in 
j ih rešili v okviru svojih sta
lišč, da se stanovanja delijo 
točno po vrstnem redu pro
silcev in na podlagi točkova
nja stanovanjskih razmer 
prosilcev ter da se posojilo
jemalci morajo pridrževati 
pogodbenih obvez. 

izvodnja 97,1 %, blagovna 97,5 
odst., odprava pa 953 H . Za
radi težav, k i so nastopile pri 
obratovanju stekla so predvi
deli za ta mesec nekoliko 
nižjo odpravo. 

Finančni plan je tako za 
april kot za prve štiri mesece 
letošnjega leta ugodno ures
ničen in so doseženi dobri re
zultati, tako so ugotovili na 
seji, kajti plan je tako koli
činsko kot finančno presežen. 
Dosežena je tudi ugodna po
prečna prodajna cena. Dobi
ček je sicer nekaj manjši od 
predvidenega, kar je razum
ljivo, saj smo se že v I. kvar-
talu pripravili na dodatne 
obremenitve. Odnosi kupcev 
in dobaviteljev ter seštevki 
obojestranskih dolgovanj so 
se glede na vsetransko izrav
navanje bistveno spremenili, 
nekoliko tudi v korist Žele
zarne. 

6. seja odbora za varstvo pri delu 
Odbor za varstvo pri delu, je na svoji 6. seji, ki jo je pred
sednik, odbora Branko Stare sklical v petek, 26. maja 1972, 
obravnaval pregled sklepov zadnje seje, letno poročilo službe 
za varstvo pri delu in socialno zdravstvene službe, predlog 
za zdravstveno okrevanje zdravstvena ogroženih delavcev Žele
zarne in predlog za pomoč železarne pri ustanavljanju oddelka 
za intenzivno nego bolnikov in poškodovancev v splošni bolnici 
na Jesenicah. V zvezi s temi vprašanji dnevnega reda seje so 
sklenili: 

1. Glede na to, da se v Že
lezarni povečuje število zapo
slenih žena in da ne zadovo
ljujejo doslej veljavni krite
r i j i za premeščanje žena v 
zadnjih tednih nosečnosti, se 
naroča kadrovskemu sektor
ju, da pripravi predloge za 
nove ustreznejše ukrepe v 
zvezi s tem. 

2. Letno poročilo službe za 
varstvo pri delu se vzame na 
znanje in se naroča odgovor
nim službam, da v okviru že 
sprejetih sklepov in stališč in
tenzivno delajo na zboljša
nju delovnih in življenjskih 
pogojev. 

3. Posebno pozornost je 
treba posvetiti sprejemanju 
novih delavcev in se je treba 
pri tem zlasti prizadevati, da 

se novega delavca čimbolj 
usposobi, še prej prodno se 
od njega zahteva samostojno 
izvrševanje kakršnih koli de
lovnih nalog. 

4. Vzame se na znanje let
no poročilo socialno zdrav
stvene službe s tem, da se 
pismeno poročilo dostavi 
vsem članom odbora. 

5. Odobri se preventivno 
okrevanje 89 zdravstveno šib
kim delavcem tovarne v na
ših počitniških domovih. 

6. Predlog za opremo sobe 
za interno nego bolnikov in 
poškodovancev v splošni bol
nici na Jesenicah se posredu
je odboru za osnovna sred
stva s priporočilom, da odo
bri potrebna sredstva za na
bavo potrebnih aparatov. 

Oblikovalna proga ROSSI v novi profilarni 

Sestanki delovnih skupin 
11. 5. — E L E K T R O D N I OBRAT — T E R S E G L A V 

— O Z E B E K — Mesečni proizvodni načrt v aprilu 
ni b i l dosežen zaradi pomanjkanja surovin pri 
elektrodah in popravila peči pri prašku. Razprav
ljali so o reklamaciji kakovosti elektrod na pakirni 
napravi. Zavijalke so opozorili naj bodo previdne, 
ker bodo začeli z gradbenimi deli v neposredni 
bližini pakime naprave. 

12.5. — V A L J A R N A B E L A — D R E M E L J , SVETI
NA — ADJUSTAŽA S T E K E L J A V O R N I K — Delov
ni skupini je bilo posredovano sedanje stanje Žele
zarne in še posebej adjustaže stekel na Javorniku. 
Zlasti so poudarili izpolnjevanje proizvodnega na
črta, ob pomanjkanju delavcev in koriščenju red
nih dopustov. Sprejet je bi l sklep, da bodo na 
delovnih mestih, kjer bo ozko grlo, delali ob 
prostih sobotah in uvedb nadurno delo. Službam 
v Železarni predlagajo, da ob pomanjkanju 
delavcev problematiko rešujemo stimulativno z 
nadurnim delom oziroma plačilom razlike za manj
kajoče. Delavcem, k i bi bi l i pripravljeni da redni 
dopust ne koristijo, se j im ga plača v prostih 
dneh. Nujno bo treba urediti prvi ravnalni stroj 
ter lestev na žerjav št. 2. 

15.5. — E L E K T R O D N I OBRAT — KOSMAČ, 
PRAPROTNIK — PROIZVODNJA V A R I L N E G A 
PRAŠKA — Podrobneje so obravnavali proizvodno 
problematiko v aprilu. Menijo, da popravila pre
dolgo trajajo. Čimprej je treba usposobiti rezervno 
črpalko. Razen tega so predlagali, naj bi na vsako 
etažo namestili luči in zagotovili varno delo tudi 
ponoči. Popraviti je treba pokazatelje nivojev v 
silosih in na streho nad električno pečjo namestiti 
odpraševalne naprave. Zahtevajo, da se do nasled
njega remonta uredi pokrit prostor za gretje »D« 
mase. Čimprej je treba opraviti vse potrebne meri
tve glede škodljivosti za zdravje. Strokovna služba 
naj na osnovi teh meritev v najkrajšem času spo
roči do kakšnega otežkočenega dodatka ali benefi
ciranega staža so opravičeni, v primerjavi z osta
limi obrati v Železarni, k i imajo ogrevne peči. 

15.5. — STROJNO VZDRŽEVANJE — Z U P A N 
— STROJNO VZDRŽEVANJE E L E K T R O D N E G A 
OBRATA — Obravnavali so probleme, k i nastajajo 
zaradi povečanja strojnega parka. Povečati bo 
treba normativ, ker je sedanji premajhen za hitro 
vzdrževanje strojnega parka. Upoštevati je treba 
novo električno peč z vsemi pripadajočimi napra
vami za izdelavo elektrodnega praška in zaradi 

povečanja linije za izdelavo oplaščenih elektrod. 
Potrebujejo K V ključavničarje z večletno prakso. 
Govorili so tudi o varnosti pri delu ter o uporabi 
zaščitnih sredstev še posebej na delovnih mestih, 
k i so zdravju škodljiva. Nekaj pripomb so imeli 
tudi zaradi strežbe v kantinah ker so zelo različne 
rezine kruha. 

16.5. — STROJNO VZDRŽEVANJE — FAGA-
N E L — SV ŽEBLJARNA — Predvidevajo, da bodo 
v kratkem dobili brusilni stroj, ki ga nujno po
trebujejo, da bi izboljšali vzdrževanje naprav. 
Predlagajo prestavitev sedanjih strojev ki naj 
bodo postavljeni bolj funkcionalno. Obratovoclstvo 
naj izdela predlog za tarifno postavko brusilca v 
rangu brusilcev v SD. Veliko so govorili tudi o 
osebnih dohodkih. Vedno znova poudarjajo, da 
nazadujejo v primerjavi z žebljarji, ki so v isti, 
to je v osmi skupini. Zavzemajo se za pravično 
delitev osebnih dohodkov, kar bo treba rešiti v 
najkrajšem možnem času. 

16.5. — STROJNE D E L A V N I C E — M A V E R — 
KOVAČNICA — Obratovodja strojnih delavnic je 
prisotne seznanil s problematiko strojnih delavnic 
in obrazložil predlog novega plačilnega sistema in 
vprašanje kategorizacije delavcev s poklicem ter 
tehniško loio. Potreben je večji red in disciplina 
zlasti ob koncu izmene. Ponovno so načeli vpraša
nje skrajšane delovne dobe in zahtevali čimprejš
njo ureditev skladiščenja oglja, ker je sedanje 
skladišče premajhno. Urediti je treba tudi prezra
čevanje kovačnice. 

(Nada!], na 6. strani) 
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Sestanki delovnih skupin 
(Nadalj.s 5. strani) 

16. 5. — HVž — JANŠA — POCINKOVALNICA 
— V aprilu so proizvedli 745 ton pocinkane žice, 
od tega kar 300 ton patentirane žice in v skupni 
količini presegli plan, kar velja tudi za plan po 
asortimentu. Tudi predvideni plan za maj je do
segljiv. Zahtevali so zvišanje grupnih postavk, ker 
morajo poleg rednega dela razkladati solno kisli
no, cink, oglje itd. Doslej so ta dela opravljali 
skladiščniki in zato odrejeni ljudje v prevzemnem 
skladišču. 

16.5. — HVŽ — K R A L J — POCINKOVALNICA 
— Plan v aprilu je bi l dosežen po količini in asor
timentu. Posebnih težav niso imeli in so tudi 
tehnični pokazatelji dobri. Zaradi slabše kakovosti 
cinka, ki so ga imeli na razpolr.go je bila tudi 
večja poraba v primerjavi s poprečjem lanskega 
leta. Odgovornim službam priporočajo naj bi po 
možnosti zopet nabavile domač cink, k i je kvali
tetnejši. Plan za mesec maj je izvedljiv, če ne bo 
nepredvidenih zastojev. Zahtevajo, naj se odstotek 
norm objavi na oglasni deski, kot je bi l običaj 
za odstotek po enoti izdelka. Prav tako zahtevajo, 
da se j im poveča tarifna postavka, ker morajo 
poleg rednega dela razkladati cink, razne luge, 
oglje, itd., kar so preje delali skladiščniki iz zato 
odrejeni ljudje. 

12. 5. — HVŽ — P O K L U K A R — ŽIČARNA — 
Delovni skupini je bila posredovana informacija 
o izpolnjevanju proizvodnih nalog v aprilu in po
datki o planu za mesec maj. Beseda je tekla tudi 
o planiranju letnih dopustov. V zvezi s tem so 
imeli nekateri sodelavci več pripomb. Vprašujejo 
tudi, zakaj je pogoj za regres deset dni plačanega 
dopusta. 

13. 5. — HVž — EGART — ŽARILNICA — Na 
začetku je vodja delovne skupine povedal, da so 
vsi delavci koristili dopust, k i ga je treba pisati 
v prostih sobotah. Poudarjeno je bilo, da je treba 
letni dopust planirati tako, da ne bo zastojev'pri 
pečeh. Delavci, k i so zaposleni pri zvonastih pečeh, 
so bili ponovno opozorjeni, da iz varnostnih raz
logov ni dovoljeno prenašati šaržirano žico z žer
javom tako, da je pripeta samo za pušo, temveč 
je treba pripeti za križ. Pr i zvonastih pečeh je 
treba menjati hladilne zvonove, kot je bilo naro
čeno, da ne bo zastojev. Pr i globinskih pečeh je 
treba nabaviti nov nosilec za posteljice. 

16. 5. — VALJARNA B E L A — PRISTOV — AD-
JUSTAŽA S T E K E L — Seznanjeni so bili z doseže
nimi rezultati v aprilu. Plan za maj je dosegljiv, 
če bo na razpolago vložek. Prav tako so bil i infor
mirani o pomanjkanju delavcev v Železarni in bo 
te probleme treba reševati odvisno od načina dela. 
V poštev pridejo tudi ure za manjkajoče. Imeli 
so pripombe k osebnim dohodkom. Ob koncu 
sestanka so bil i opozorjeni na delovno disciplino, 
medtem ko imajo pri odpravi izdelkov pripombe 
v zvezi z delom ob sobotah. 

16. 5. — TRANSPORT — JUSTIN — VOZOVNA 
D E L A V N I C A — Obrazložen je b i l predlog spre
memb in pogodbenih odnosov med železarno in 
GPŽ. Strinjali so se s predlogom, naj bi na bone 
dobivali tudi mrzle malice, kakor tudi s predlo
gom, da počitniške in samske domove prevzame 
Železarna. Zavzemali so se za izboljšanje delovne 
discipline in je zato treba bolj dosledno upošte
vati čas, k i je določen za malico. Dalj časa SO 
razpravljali tudi o pogodbenih delih in sprejeli 
sklep, da skupno vrednost 7 509,70 din nakažejo 
sindikalnemu odboru transport in ga bo delovna 
skupina vozovne delavnice koristila za izlete. 

17. 5. — VALJARNA ŽICE — K N A F E L J — Ob
ravnavali so informacijo o opravljenem delu v 
preteklem mesecu. Bistvenih pripomb niso imeli. 
Delovna skupina meni, da je treba nabaviti rezerv
ni motor za progo 320 0 . Vprašujejo, zakaj je 
sindikalna organizacija sklenila pogodbo za orga
nizacijo izletov samo s podjetjem Viator, k i lahko 
postavlja svojo ceno in nima konkurence. V večji 
meri bi morali upoštevati tudi druga transportna 
podjetja, k i so pr i organizaciji izletov prav tako 
ali še bolj solidna. Lani sta odpadla dva izleta. 
Enkrat zato, ker podjetje Viator ni imelo avto
busa, drugič pa ker niso bile pravočasno nabavlje
ne vstopnice. Ne morejo razumeti, zakaj za svoj 
denar ne bi mogli dobiti ponudnika, k i ima boljše 
usluge, zlasti še, če j im je zaupana v upravljanje 

tovarna in se j im zdi čudno, zakaj se j ih omejuje 
pri razpolaganju s sredstvi. 

17. 5. — HVŽ — T R A M T E — ŽIČARNA I — 
Informacijo o izpolnjevanju proizvodnega načrta 
v apri.u so sprejeli brez pripomb. Na znanje so 
vzeli tudi poročilo o proizvodnem načrtu za maj. 
V nadaljevanju so govorili o planiranju, oziroma 
razdeljevanju dopustov v poletnih mesecih. Stri
njali so se s predlogom, da ne b i bila dopustna 
večja odsotnost kot trije žičarji na dnini, ker v 
nasprotnem primeru ne bi mogli izpolnjevati ob
veznosti. Razpravljali so še o redu in čistoči v 
žičarni. 

17. S. — GRADBENO VZDRŽEVANJE — ŠULI-
GOJ — PLASTIKA — Obravnavali so pritožbo PIV 
energije zaradi neustrezne izdelave tesnil ob re
montu kisikarne. Poudarjeno je bilo, da tesnila 
niso bila kvalitetno izdelana. Delovna skupina 
meni, da je oddelek plastike v okviru možnosti 
in danih pogojev izdelal tesnila, vendar brez na
črtov in šablon in j im ni preostalo drugega, kot 
da so tesnila izdelali po vzorcih, vendar so bila 
deformirana, kar je povzročilo velike težave. De
lovna skupina se s kritiko PIV energije ne strinja, 
ker ni utemeljena. PIV energija ima svojega vod
jo, k i mora skrbeti za rezervne dele in dokumen
tacijo ter načrte. Zato naj v prihodnje PIV ener
gija pravočasno oskrbi načrte za zatesnila. Vodja 
remonta mora izdelati mrežni program za remont 
in v naprej ugotoviti, koliko dela bodo opravili v 
oddelku plastika. Ob koncu sestanka so razprav
ljali tudi o skupinovodju, ker je dela v oddelku 
vedno več. Omenjeno vprašanje naj uredi obrato-
vodja. 

17. 5. — JAVORNIK I — BRISAR — TEHTNI
CA — Najprej so ugotovili, da je streha na mačku 
5-tonskega žerjava popravljena. Zatem so bi l i se
znanjati s problematiko Javornik I, nato pa še 
z delom komisij - za nagrajevanje, za proizvodnjo, 
za novatorstvo in racionalizacije ter komisije za 
varnost pri delu. K sklepom, sprejetih na sejah 
omenjenih komisij, niso imeli pripomb. Vodja 
delovne skupine je prisotne opozoril, da je treba 
brušene gredice, k i j ih dobivajo iz valjarne Bela 
takoj pregledati, dokler so še vidne razpoke. Opo
zorjeni so bi l i na pravilno nakladanje gredic na 
vozove s poudarkom, da je varnost pri delu na 
prvem mestu. 

18. 5. — HVŽ — GAŠPERIN — ŽIČARNA I — 
Seznanjeni so bi l i z doseženimi rezultati v aprilu 
in planom za maj. Vprašanj in pripomb niso 
imeli. Precej pripomb je bilo glede vzdrževanja 
strojnih naprav. Popraviti bo treba zaščitna vra-
tica na R-F strojih. Vprašujejo zakaj je voda v 
umivalnicah prevroča. 

18. 5. — HVŽ — K L I N A R — ŽIČARNA II — 
K doseženim proizvodnim rezultatom v aprilu niso 
imeli pripomb. Upajo, da bodo plan v maju iz
polnili, če bo ugoden asortiment in če ne bo 
prevelika odsotnost z dela ter večjih okvar na 
napravah. Opozorjeni so bil i na koriščenje rednega 
letnega dopusta v poletnih mesecih. Bi l i so enot
nega mnenja, da dopusta vsi naenkrat ne morejo 
koristiti, ampak le po planu in dogovoru z delo
vodji. Razpravljali so še o redu in čistoči strojev 
in v okolju ter o izkoriščanju strojnih zmoglji
vosti. Beseda je tekla še o izdelavi materiala s 
poudarkom na kakovost in dimenzije. 

18. 5. — HVŽ — P U L E C — ŽARILNICA — De
lovna skupina je prejela odgovor na vprašanja 
postavljena na prejšnjem sestanku. Vprašanje no
ve IConti Peči ostaja še naprej nerešeno. Žarilci 
In fcgrjavovodje se niso strinjali z odgovorom gle-
<|p povečanja grup. Pripominjajo, da so bila vsa 
leta enačeni s prvimi valjavci na Miiller strojih 
in krožnih škarjah. Le-tem je bilo odobreno pove
čanje iz šeste v sedmo grupo. Zato menijo, da so 
v žarilnici zapostavljeni pri osebnih dohodkih in 
napredovanju v primerjavi s hladno valjavci in 
žičarji. Možnosti napredovanja nimajo, ker je" le 
eno delovno mesto v sedmi grupi. Žarilci zapo
sleni na Konti peči vprašujejo, zakaj še vedno 
ni ocenjeno njihovo delovno mesto in povečana 
skupina. Zerjavovodje zahtevajo, da se j im pri
zna poučevanje novosprejetih delavcev tako, kot 
ostalim inštruktorjem. Delovna skupina je bija 
opozorjena na pravilno koriščenje letnega dopu
sta, ker nimajo dodatnih delavcev in ker ni mč-
goče delati več kot 12 ur. Prav tako je bila delov

na skupina opozorjena na obvezno uporabo za
ščitnih sredstev. Obravnavali so še vprašanje reda 
in čistoče v obratu in se dogovorili, da bo vsak 
delavec na svojem delovnem mestu skrbel za red 
in čistočo. 

18. 5. — VALJARNA B E L A — PODLIPNIK — 
POVRŠINSKA OBDELAVA — V aprilu ni bila 
dosežena planirana odprava izdelkov. Vzroke za 
to je treba iskati v valjarni 2400, kjer so imeli 
remont in pa zaradi dvakratne okvare v valjarni 
žice in 60-urnem popravilu na blumingu. Poostriti 
bo treba disciplino in izboljšati red v oddelku. 
Zavzemali so se za bolj dosledno vzdrževanje in 
mazanje strojev. Potrebna je večja prizadevnost 
zaposlenih za kakovostno delo. Uvajati bo treba 
nove kriterije pri čiščenju materiala po navodilih 
raziskovalnega oddelka. Zaradi pomanjkanja de
lavcev v poletnih mesecih bo treba na ustrezen 
način rešiti vprašanje nagrajevanja z nadurami 
ali stimulacijskim dodatkom. Delovna skupina 
zahteva do 10. junija pismen odgovor glede izgrad
nje garderob in higienskih prostorov, ker v na
sprotnem primeru za vse posledice nosijo odgo
vornost ustrezne službe. 

18. 5. — VALJARNA B E L A — LAZAR — POVR
ŠINSKA OBDELAVA — Zaradi remonta v valjar
ni 2400 in dveh okvar v valjarni žice je bila pro
izvodnja v aprilu nekoliko nižja. Izboljšati bo 
treba disciplino v obratu ter se zavzemati za večjo 
kvaliteto. Obenem je treba uvajati nove kriterije 
pri čiščenju materiala, skrbeti za večjo varnost 
pr i delu. Omenjali so še mazanje in vzdrževanje 
strojev. Premalo pozornosti posvečajo tudi vzdr
ževanju žerjavov. Žerjav je 14 ur v popravilu, 
naslednji dan pa ponovno v popravilu zaradi iz
rabljene sklopke. Na ustrezen način bo treba re
šiti nagrajevanje v poletnih mesecih ko bo po
manjkanje delavcev še večje. Zahtevajo pismeno 
pojasnilo glede gradnje garderob in sicer do 
10. junija. 

18. 5. — HVŽ — K O B L A R — VOTLIČARNA — 
Seznanjeni so bili s poročilom o izpolnjevanju 
proizvodnega načrta v aprilu in z obveznostmi v 
maju. Pripomb ni bilo. 

18. 5. — STROJNO VZDRŽEVANJE — B E R N I K 
— INSTALACIJA JAVORNIK — Imeli so pripom
be glede nagrajevanja, kadar delajo ob prostih 
sobotah. Opozorili so na kadrovska vprašanja, saj 
njihovo delavnico zapustijo vsako leto štirje de
lavci. Urne postavke so prenizke, zato je delavcev 
vedno manj. Delavci se raje zaposlujejo v valjar-
nah, kjer imajo boljše urne postavke. Zanima j ih 
tudi zakaj so tolikšne razlike v postavkah med 
kvalificiranimi delavci v njihovi delavnici in ne
kvalificiranimi delavci v valjarni Bela, kjer ima 
nekvalificiran delavec pri navij alcu šesto skupino 
in premijo. Za to delovno mesto se lahko priuči 
v dveh mesecih, osebni dohodek pa znaša okrog 
180.000 starih din. Izučen instalater po treh letih 
učne dobe dobi peto skupino, osebni dohodek pa 
znaša 115.000 starih din. V primerjavi s proizvod
nimi obrati so prikrajšani. 

18. 5. — STRUGARNA V A L J E V — DOLENC — 
STRUGARNA JAVORNIK — Na znanje so vzeli 
poročilo o produktivnosti v aprilu. Obratna kal-
kulantka je obrazložila stanje proizvodnih in plan
skih stroškov za prve tri mesece letošnjega leta. 
Za takšno poročilo so bil i vsi zelo zainteresirani. 
Osebni dohodki izplačani v februarju in aprilu 
so bil i v tolikšni višini zato, ker je bila v marcu 
izplačana tudi premija za prihranek na valjih in 
ker so bi l i v aprilu na 14. mestu lestvice OD v 
Železarni. K V delavci vprašujejo, če bodo po po
pravku cenika dosegli poprečje OD v višini Žele
zarne 1840 din in če bi se stalež povečal za 14 ljudi 
zaradi potreb pri izdelavi orodja za profilarno 
Javornik in Bela. 

19. 5. — V E N — VOLARIČ, KAVČIČ — V E N 
J E K L A R N A — Z odgovorom na vprašanja so bil i 
zadovoljni. Novih vprašanj ni bilo. Medsebojni 
odnosi se bodo še izboljšali. Dogovorili so se, da 
dva delavca iz ene izmene ne bosta naenkrat na 
dopustu, ampak le po eden Nadalje je bilo dogo
vorjeno, da bodo izlet organizirali v bližnjo okoli
co v dveh izmenah ob prostih sobotah, v mesecu 
juniju. 

19. 5. — STRUGARNA V A L J E V — SVETINA — 
STRUGARNA B E L A — Seznanjeni so bil i z oprav
ljenim delom v aprilu in doseganjem produktiv
nosti ter gibanjem osebnih dohodkov. Seznanjeni 
so bil i tudi s sklepom sprejetim na seji odbora 
za dohodek in nagrajevanje o popravku cenika v 
strugami valjev v višini +5?o z veljavnostjo od 
1. aprila dalje. Govorili so še o preusmeritvi ob
rata na izdelavo oblikovnih koluti za profilarno. 
Tovariš Gmajnar je podrobneje obrazložil pomen 
preusmeritve in vzroke za nabavo novih strojev. 
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Odgovoril je tudi na vprašanje sodelavca Kelbla 
glede nabavljene stružnice. Ob koncu sestanka so 
bili prisotni seznanjeni še s sklepom seje sveta 
DE vzdrževanja o potrditvi novih ter razširitvi že 
obstoječih delovnih mest za potrebe profilarne. 
Pregledali so tudi stanje stroškov v januarju, fe
bruarju in marcu in ugotovili znižanje stroškov. 
Strinjajo se s tem, da se v maju izkoristi še 
preostali dopust na proste sobote. 

19. 5. — VALJARNA B E L A — E R J A V E C — 
POVRŠINSKA O B D E L A V A — Zaradi remonta v 
vaijarni 2400 in okvare v valjarni žice niso dosegli 
planirane prodaje izdelkov. Opozorili so še na 
izboljšanje discipline ter večji red v oddelku, na 
mazanje in čiščenje strojev in naprav ter upošte
vanje kriterijev pri čiščenju materiala. Več pozo-
nosti bo treba posvetiti varnosti pri delu. Ustrez
ne službe naj do 10. junija odgovorijo na vpraša
nje, kako je j izgradnjo garderob in higienskih 
prostorov. 

19. 5. — J A V O R N I K I — BENEDJCIC — ADJU-
STAŽA — Na vprašanje, postavljeno na sestanku 
15. marca, glede šestdnevnega dopusta za 16 dni 
letnega dopusta, pri koriščenju regresa, še niso 
prejeli odgovora. Posredovana je biia informacija 
obrata ter problematika D E valjarne Bela. Sezna
njeni so bi l i tudi s sklepi sprejetimi na sejah 
komisij pr i svetu DE . Vodja delovne skupine je 
tudi tokrat opozoril na pomanjkanje delavcev in 
je zato treba še boTj vestno izkoristiti delovni čas. 
Opozorili so tudi na remont »Danieli« stroja. Pri
družujejo se priporočilu skupine Zupan, k i ga je 
posredovala komisiji za zadeve borcev NOV pri 
DS Železarne, da borci ob 4. juliju dobijo ustrez
no nagrado. 

19. 5. — RTA — B E D E N — R M R — Najprej 
je bilo posredovano poročilo o storilnosti v aprilu. 
Zastojev in okvar ni bilo., pač pa je kritično po
manjkanje rezervnih delov. Če bo tudi v prihodnje 
takšno stanje z rezervnimi deli, bo delo v delav
nici otežkočeno, možni pa bodo tudi večji zastoji 
v obratih. Za realizacijo rednih naročil v prihod
njem letu bi potrebovali skupaj 11.800 delovnih 
ur, kar je okrog 25 % manj kot v letu 1970. To 
so dosegli z izboljšanjem kakovosti popravil ter 
organiziranim preventivnim vzdrževanjem in z 
nabavo rezervnih delov. Skupini je b i l obrazložen 
način izračuna potrebnih delovnih ur. Pripomi
njajo, da so nekatere naprave že stare in bodo 
za popravilo porabili precej časa. Omenjali so še 
pomanjkanje rezervnih delov, k i vplivajo na po
pravilo naprav. Poslušali so še informacijo o 
sklepu odbora za dohodek in nagrajevanje o po
pravku cenika s tem, da se doda 5 %. V prvih 
štirih mesecih so planirali 380 delovnih dni, kori-
ščenih pa je bilo le 194 dni in je zato treba dopust 
z regresi koristiti po predvidenem planu. Ob kon
cu sestanka je obratovodja povedal nekaj več o 
sestankih delovnih skupin in posredoval tudi ne
kaj predlogov in navodil, da bi izboljšali kakovost 
sestankov. 

19. 5. — VALJARNA ŽICE — GROHAR — Naj
prej so poslušali informacijo o izpolnjevanju pla
na v aprilu. Imeli so 124 ur zastojev zaradi večjih 
okvar na motorju proge 320 0 in so plan izpolnili 
le s 86,1 %. V nadaljevanju so obravnavali proiz
vodno problematiko. Valjavski zastoji so bi l i v 
rahlem porastu. Več pozornosti bo treba posvetiti 
delu valjavcev in vzdrževalcev. Pripombe so imeli 
zaradi predvidenega izleta. 

19. 5. — VALJARNA B E L A — D R O L E — POVR
ŠINSKA OBDELAVA — Podrobneje so obravna
vah proizvodno problematiko v aprilu in ugotovili, 
da je bila odprava izdelkov manjša za 21,2%, 
predvsem zaradi remonta v valjarni 2400. Zatem 
so obravnavali vprašanje discipline ter reda v 
obratu ter govorih o občutnem pomanjkanju de
lavcev. Rešitev problema je v nadurnem delu in 
delu ob prostih sobotah. Omenjena je bila tudi 
možnost ustavljanja določenih naprav. V čimvečji 
možni meri bo treba zmanjševati zastoje. Napake 
bo treba odstranjevati ob mirovanju. Pravočasno 
je treba obveščati glede popravil in odstranjeva
nja morebitnih napak. Do 10. junija je treba pri
praviti načrte in začeti z urejanjem garderob in 
higienskih prostorov. Precej pozornosti so posve
tili tudi dopustom. 

20. 5. — V A L J A R N A B E L A — V I S T E R — AD-
JUSTAŽA — V aprilu je b i l plan na linij i rezanja 
presežen in dosežena rekordna proizvodnja. Na 
krožnih škarjah zaradi rezanja 2, 7 in 8 mm niso 
dosegli plana. Vzroke je treba iskati v prepogostih 
menjavah. Plan v maju je dosegljiv, če bodo 
imeli ustrezen vložek. Zaradi skupinskega dela 
pride v občutnem pomanjkanju delavcev v poštev 
izplačevanje ur za manjkajoče. Pripombe so imeli 

k osebnim dohodkom, saj kljub dobremu delu ne 
dosegajo potrebne višine. Opozarjajo na nevarno 
delo ter uporabo zaščitnih sredstev. 

22. 5. — JAVORNIK I — UDIR — ČISTILNICA 
— Prebrali so zapisnik prejšnjega sestanka, nato 
za poslušali informacijo obratovodstva za april. 
Pripomb ni bilo. Seznanjeni so bil i tudi s sklepi 
komisij pri svetu D E valjarne Bela ter s proiz
vodno problematiko valjarne Bela. Brusilci in 
prebiralci gredic so bil i seznanjeni z novim regu-
lativom in brušenjem gredic. 

22. 5. — HVž — SUŠNIK — ADJUSTAŽA ž l -
ČARNA — Navzoči so bil i seznanjeni z izpolnje
vanjem plana v aprilu ter s podatki o načrtu za 
maj. Razpravljali so o ročnem orodju, k i ga že 
dalj časa primanjkuje. Vprašanje je kdo bo izde
loval ščipalne klešče. Vsak adjuster mora imeti 
zelo dobre klešče. Govorih so še o preureditvi 
garderob in higienskih prostorov za potrebe ad-
justaže. Spregovorili so še o delovni disciplini in 
osebnih dohodkih. Ugotovili so, da imajo najmanj
še prejemke v obratu žičarna. 

23. S. — V E N R A V N I K A R — V E N HVŽ — 
Vodja oddelka tov. Kavčič je skupino seznanil s 
kadrovskimi spremembami v oddelki. Zaradi 
sprememb je prišlo do pomanjkanja elektrikar-
jev in imajo na vsaki skupini minimalno število 
elektrikarjev. Zavedajo se tudi težav, ki bodo 
sledile zaradi zmanjšanja staleža in bo treba 
opraviti več nadurnega dela. Razpravljali so še o 
delovni disciplini in ugotovili, da ni vedno naj
boljša ter apelirali na posameznike za izboljšanje 
discipline. 

23. 5. — VALJARNA ŽICE — JURČIČ, JUSTIN 
— S proizvodnjo v aprilu niso bil i zadovoljni. 

Valjavski zastoji niso porasli, kar pa ne velja za 
elektro in mehanske zastoje, k i j ih je na njihovi 
izmeni največ. Zaskrbljujoče je tudi to, da odhaja 
na novo delovno mesto dosedanji dežurni elek-
trikar in nimajo zanj ustrezne zamenjave. Tudi z 
dobitjem — izplenom je kritično stanje, zlasti 
pri patentni žici. Delavci so bili opozorjeni na 
večjo varnost pri delu ter na vsakokratno name
ščanje zaščitnih mrež na vseh progah. Pri navi-
jalcih bo treba montirati dovod zraka. 

24. 5. — RTA — STARE — E Z — Govorili so 
o opravljenem delu in storilnosti v prvem četrt
letju. Ob še boljšem koriščenju delovnega časa, 
bodo uporabljali točkovni sistem. Vse okvare, k i 
jih povzročijo na telefonskih napravah koristniki 
bodo popravili samo na osnovi delovnih nalogov. 
Opozarjajo na pomanjkanje rezervnih delov za 
telefonske aparate, k i j ih kljub posredovanjem na
bavne službe Iskra ne dobavlja. Znova opozarjajo 
na preventivno vzdrževanje telefonskega omrežja, 
k i je opuščeno ob odhodu mehanikov iz Žele
zarne. Z delom naj bi začeli po končani šoli. V 
posredovalnici je delo vse bolj intenzivno in tele-
fonistke ponovno želijo, da bi obravnavali njihove 
tarifne postavke, ker z odgovorom komisije niso 
zadovoljne. 

25. 5. — VALJARNA ŽICE — DOLŽAN — Imeli 
so precej pripomb k proizvodni problematiki v 
aprilu. Posredovati je treba zaradi rezervnih de
lov, k i so potrebni vzdrževanju in ob letnem 
remontu. Nenehno si je treba prizadevati, da bi 
v čim večji meri odpravili zastoje in znova pove
čali proizvodnjo. Ob koncu sestanka so razprav
ljali še o koriščenju dopustov ter o varnosti pri 
delu. 

Hladna valjarna — hladno valjanje trakov 

Montaža Bromovih škarij v valjam! Bela 



Razgovor z bodočimi vodovodnimi 
instalaterji 

V naših dosedanjih razgovorih z bodočimi sodelavci, učenci 
poklicnih šol, k i • letos zaključujejo poklicno izobraževanje, 
smo doslej predstavili učence dveh proizvodnih poklicev — 
hladna vcijavce in žičarje. Za današnji razgovor pa smo obi
skali instalacijsko delavnico na Jesenicah in na Javorniku 
ter ss srečali s petimi bodočimi vzdrževalci — vodovodnimi 
instalaterji, učenci poklicne industrijske šole pri Železarskem 
Izobraževalnem centru Že!ez?.rne, ki letos zaključujejo triletno 
poklicno usposabljanje. Najbrž je odveč poudarjati, da si 
železarske proizvodnje brez vodne energije ne moremo zami
šljati. Voda s pomočjo posebnih sistemov hladi razne napra
va od plavžev in jeklarne do hladne in tople predelave jekla. 
S.stemi vodilih napeljav in naprav ter centralnega ogrevanja, 
plinovodov in drugega, so zelo zapleteni in so j im kos samo 
poklicno usposobljeni vodovodni instalaterji. Le-ti v triletni 
poklicni Soli poleg usposobljenosti za industrijsko vodovodno 
instalacijo, dobijo tudi osnovo za s.avbeno vodovodno insta
lacijo. T c : ; j zelo zanimiv in širok poklic predvsem za mlade, 
ki želijo čimveč pestrosti in dinamike v svojem bodočem 
poklicu. Seveda pa vedno večji premer mehanizacije in avto
matike v železarsko tehnologijo, zrhteva tudi vedno več in 
bolj širokega znanja vodovodnih insfalaterjev. 

Predno predamo besedo bedočim vodovodnim instalater
jem, moramo opozoriti, cia tudi za šolsko leto 72, 73 poklic
na industrijska šola razpisuje 10 učnih mest za vodovodne 
Instalaterje, ki j ih Železarna tudi štipendira. Možnost poklic
nega usposabljanja za vodovodnega instalaterja imajo učenci, 
ki so uspešno zaključili osem razredov osnovne šole in so 
stari največ IS let. Šolanje traja tri leta in sicer poprečno 
dva in pol dneva v tednu teoretični pouk in enak čas prak
tični pouk. U":cnci iz oddaljenejših krajev imajo možnost 
bivanja v šolskem internatu, kjer j im železarna regresira 
oskrbnino odvisno od gmotnih razmar doma oziroma v dru
žini. Učenci pa v času šolanja prejemajo na šoli nagrado 
oziroma štipendijo, ki jo daje železarna odvisno od učnega 
uspeha — 1. letnik od 160 do 400, II. letnik od 180 do 420 in 
III. letnik od 200 do 440 din. Jasno pa je, da je poleg izredno 
ugodnih pogojev šolanja, potrebno tudi poznavanje poklica in 
veselje do poklica, ki ima širok profil in ki ga tudi v Žele
zarni zelo manjka, ker je vedno več naprav in sistemov, kjer 
Je potrebna prisotnost vzdrževalca oziroma vodovodnega in
stalaterja, ki sodeluje tudi pri novogradnjah oziroma montaži 
novih naprav. Kaj menijo o poklicu, odgovarja pet letošnjih 
absolventov poklicne industrijske šole, k i bodo po opravlje
nih zaključnih izpitih dobili naziv oziroma poklic vodovodni 
instalater. 

Vsi so zadovoljni s svo 
MIRAN KRŽIŠNIK je do

ma v tričlanski družini na 
Javorniku. Osnovno šolo je 
obiskoval in uspešno zaklju
čil osem razredov osnovne 
šole na Koroški Beli . 

»Sicer sem imel namen, da 
si pridobim bodoči poklic na 
srednji gozdarski šoli v Po
stojni, vendar pa mi gmotne 
razmere doma tega niso do
voljevale. Potem sem se od
ločil za poklic vodovodni in
stalater, čeprav bi si na po
klicni industrijski šoli lahko 
izbral tudi drug poklic. Po
klic mc je veselil in sedaj, 
ko zaključujem triletno po
klicno usposabljanje, vedno 
bolj spoznavam, da sem prav 

večletnim praktičnim delom. 
Po končani poklicni šoli 

oziroma opravljenih zaključ
nih izpitih, se bom zaposlil 
v Železarni, da se malo ma
terialno opomorem, potem 
pa bi zelo rad nadaljeval šo
lanje na srednji glasbeni šob, 
ker me glasba zelo veseli.* 

Predno sva se poslovila, 
mi je zaupal, da mu proste
ga časa kar zmanjka. Igra 
namreč v pihalnem orkestru 
Jeseniških železarjev in poje 
v mladinskem pevskem zbo
ru Blaž Arnič, razen tega pa 
mu je zelo pri srcu tudi rez
ljanje. Seveda pa mu nekaj 
prostega časa vzamejo tudi 
šolske obveznosti. 

dal, v prostem času pomaga 
doma na kmetiji, kjer je 
vedno dovolj dela. 

Predno zaključim razgovor 
z njim moram povedati, da 
se je Stanko letos udeležil 
poklicnega tekmovanja na 
V . festivalu dela mladine v 
Zenici. Na tekmovanju g 
praktičnega dela je sodelova
lo 69 poklicnih šol iz vse Ju
goslavije, ki so zastopale 11 
strok oziroma 33 poklicev. 
Vsega skupaj se je v prak
tičnem znanju pomerilo 762 
učencev poklicnih šol. Svoj« 
uvrstitve Stanko še ne ve 
vendar pa domneva, da se je 
uvrstil med prvih deset v 
svojem poklicu. Prav gotovo 

Pet letošnjih absolventov triletne poklicne šole, bodočih vodovodnih instalaterjev 

Del praktičnega pouka v delavnici vodovodne instalacije 

ravnal, č e bi se še enkrat 
odločal za poklic, b i se še 
enkrat za vodovodnega insta
laterja, vendar pa bi b i l še 
bolj zadovoljen kot stavbeni 
vodovodni instalater, ker se
daj smo predvsem usposob
ljeni za industrijske vodo
vodne instalaterje. Hočem 
reči, da teoretične osnove in 
nekaj praktičnih znanj že 
imamo za obe področji delo
vanja vodovodnega instala
terja, vendar pa je bila vsa 
naša praksa osredotočena le 
na proizvodne naprave, kar 
je povsem razumljivo. Z ne
kaj prakse v stavbeni insta
laciji, pa b i zelo hitro lahko 
obvladati obe področji. Vse
kakor pa se mi zdi, da se 
bomo mi hitreje znašli v 
stavbni instalaciji, kakor ob
ratno, če bi delali stavbno 
prakso v industrijski instala
ci j i . 

Znanja, tako teoretičnega 
kakor praktičnega, sem dobil 
v teh treh letih precej, zave
dam pa se, da se bo treba 
še precej izpopolnjevati, 
predvsem pa se še učiti v 
praksi in poslušati nasvete 
vodovodnih instalaterjev 2 

STANKO KLINAR je prav 
tako končal osem razredov 
osnovne šole na Koroški Be
l i , sicer pa je doma v Ja-
vorniških Rovtih v štiričlan
ski družini. 

»Za poklic vodovodni in
stalater sem se odločil sam, 
ker me je poklic pač veselil. 
Poklic je lep, včasih je delo 
malo težje, včasih lažje, ven
dar pa razočaran nisem bil 
nikoli, niti mi ni žal, da sem 
se zanj odločil. Osnov za do
bro opravljanje poklica sem 
v treh letih dobil dovolj in 
bom lahko samostojno op
ravljal zaupano delo. Zave
dam pa se, da dovolj ne 
znaš nikoli in se je treba 
stalno izpopolnjevati in uči
t i . Sistem šolanja se mi zdi 
zelo dober in smo v praksi 
skupaj s starejšimi vodovod
nimi instalaterji prešli skozi 
vse obrate, kjer bomo po 
končani šoli tudi delali. 

Po opravljenih izpitih se 
bom zaposlil v Železarni in 
se strokovno še naprej izpo
polnjeval, zelo rad pa bi na
daljeval šolanje na večerni 
ekonomski srednji šoli.« 

Poleg učenja, mi je pove-

je to lepo priznanje mlade
mu bodočemu vodovodnemu 
instalaterju pa tudi njegovim 
učiteljem teoretičnega in 
praktičnega pouka. 

DUŠAN PERŠIČ je doma 
v štiričlanski družini v Tol
minu, kjer je končal tudi 
osem razredov osnovne šole. 
Stanuje v internatu Železar
skega izobraževalnega centra, 
kjer mu Železarna v celoti 
regresira oskrbovalnino (raz
liko med osnovno štipendijo 
200,00 in 500,00 din kolikor 
znaša oskrbovalnina). V irv 
formacijo navajamo, da mu 
v primeru, če je v šoli zado
sten ostane 120,00 din, če je 
dober 180,00, če je prav do
ber oziroma ocličen pa 240,00 
din mesečne štipendije za 
osebno porabo. 

»Za poklic sem se odločil 
sam in sem ga preje tudi ža 
poznal. Sedaj ko zaključu
jem triletno poklicno uspo
sabljanje se mi zdi, da sem 
se odločil za najboljši poklic. 
Spoznal sem tudi druge po
klice pa se najbrž bolje ne 
bi mogel odločiti. Poklic se 
mi zdi zanimiv in niti ne te-



žak, ker ga pač rad oprav
ljam. Kajti še tako lahek po
klic, če ga opravljaš z neje
voljo je težak. 

Misl im, da sem v teh letih 
dobil dovolj teoretičnega in 
praktičnega znanja, da bom 
lahko samostojno opravljal 
svoj poklic. Vem pa, da mi 
do prave poklicne rutine 
manjka še veliko in da se 
bom v praksi moral še pre
cej učiti pri starejših, izku-
šenejših vodovodnih instala
terjih. Praktičnega znanja, 
še posebno, če tehnologija 
tako hitro napreduje in se 
stalno razširja in izpopolnju
je kakor pri nas v Železarni, 
ni nikoli dovolj.« 

V prostem času poleg ob
veznega učenja v internatu, 
zelo rad kaj prebere, pogle
da televizijski program ali 
gre v kino, ker kakšnih svo
bodnih dejavnosti v interna
tu ni razvitih. 

MIRSAD ČATAK je sicer 
rojen v Bosanski Gradiški, 
vendar pa je bi l star komaj 
10 mesecev, ko je s sedem
člansko družino prišel na 
Jesenice. V osnovni šoli Pre-
žihov Voranc na Jesenicah je 
tudi uspešno zaključil osem 
razredov osnovne šole, danes 
pa je že pravi Jeseničan. 

»Pri izbiri poklica rili je 
malo svetoval oče, sicer sem 
se pa povsem sam odločil za 
vodovodnega instalaterja. Ta
krat sem imel tiho željo, da 
bi šel v kadetsko šolo, pa mi 
danes ni prav nič žal. Poklic 
vodovodni instalater rad 
opravljam, ker ni posebno te
žak, enkrat je sicer malo 
težje, drugič spet lažje. Po 
treh letih poklicnega uspo
sabljanja mislim, da imam 
dovolj teoretičnih in praktič
nih osnov da se bom lahko 
vključil v delo. Vem pa, da 
sp hn potrebno še stalno 

praktično izpopolnjevati, ker 
osnova je le osnova, pa tudi 
naprave v Železarni se stalno 
izpopolnjujejo. Sistem šola
nja se mi zdi zelo dober, le 
urnik teoretičnega pouka je 
nekobko preveč natrpan.« 

V prostem času je Mirsad 
igral hokej, pa tudi sicer naj
več prostega časa preživi na 
športnem igrišču in poleti na 
kopališču. Rad tudi kaj pre
bere in pogleda televizijski 
program, predvsem pa šport
ne dogodke. 

BRANKO JERŠIN je doma 
na Jesenicah v štiričlanski 
družini. Osnovnošolsko ob
veznost oziroma osem razre
dov osnovne šole je naredil 
v osnovni šoli Prežihov Vo
ranc. 

»Za poklic vodovodni insta
later sem se odločil sam, se
veda v soglasju s starši. Mo
goče je malo na to vplivalo 
tudi to, da je stric tudi vo
dovodni instalater v Železar
ni. Čeprav je šlo včasih bolje 
včasih slabše, pa mi danes 
niti najmanj ni žal, da sem 
se izučil tega poklica. Težak 
je toliko kolikor je vsak po
klic, če ga z odgovornostjo 
in veseljem opravljaš. En
krat je delo lažje, enkrat 
težje, enkrat manj, drugič 
bolj umazano, tako je pač v 
vsakem poklicu. V teh le
tih poklicnega usposabljanja 
sem dobil dovolj bogato 
osnovo za start v poklic. Ze
lo dobro pa se zavedam, da 
se bom moral še izpopolnje
vati in učiti pri starejših iz-
kušenejših vodovodnih insta
laterjih. 

Po ; opravljenih zaključnih 
izpitih se bom zaposlil v Že
lezarni, razmišljam pa, da bi 
nadaljeval šolanje na kakšni 
izredni oziroma večerni šoli.« 

Branko je v svojem pro
stem času košarkar, rad tudi 

- . vm 

kaj prebere in gleda televi
zijski program, seveda ko 
opravi svoje šolske obvezno
sti. Rad pa tudi doma poma
ga pri gospodinjskih in hiš
nih delih. 

ZAKLJUČEK 
Za praktični pouk naših 

današnjih sogovornikov je v 
Železarni odgovarjal delo
vodja instalacijske delavnice 
na Jesenicah Lojze Vari , ker 
pa sta dva učenca na praksi 
v isti delavnici na Javorniku, 
mu je tam pomagal Joža 
Bernik. Sicer pa So j im prak
tično znanje ob delu posre
dovali vsi izkušenejši "odo-
vodni instalaterji. Pr i prak
tičnem pouku so stremeli 
pač za tem, da bi spoznali 
čimveč . naprav in obratov, 
kjer morajo sodelovati vodo
vodni instalaterji, seveda pa 
je bila pri tem v ospredju 
njihova delovna zaščita ozi
roma varnost. 

Ko je ob zaključku razgo
vora z učenci stekla še bese
da z instalaterji, k i so z nji
mi delali oziroma j ih prak
tično usposabljali, so pouda
r i l i , da bo poklicnemu uspo
sabljanju potrebno dati do
ločeno mesto tudi v delovni 
zakonodaji. Učenci so nam
reč polovico svoje učne dobe 
na delovni praksi v proizvod
nji, v težkih pogojih dela, pa 
se j im to ne šteje v delovno 
dobo. Nasprotno pa je na 
primer z mladimi ljudmi, k i 
se takoj po obveznem šola
nju zaposlijo in:' si v praksi 
pridobivajo kvalifikacijo, 
njim pa že teče delovna do
ba. V drugačnih pogojih npr. 
poteka tudi praktično delo v 
drugih gospodarskih pano
gah. Tudi razpon v pogledu 
plačilnih kategorij oziroma 
osebnih dohodkov za poklic
ne delavce bo moral biti bolj 
dinamičen in spodbuden ter 

Bodoči vodovodni instalater pri praktičnem pouku 

ne zacementiran od — do. Z 
leti zaposlenosti se namreč 
veča delovna praksa oziroma 
rutina in delovni učinek pa 
tudi delovna navajenost. Tre
nutno je ta razpon preveč 
ozek. 

Dolgoletni vodovodni insta
laterji soglašajo, da je prak
sa predvsem vezana na indu
strijo, kar je razumljivo, saj 
se kadri usposabljajo pred
vsem za potrebe Železarne. 
Vendar pa menijo, če ima 
nekdo zanimanje, da s to teo
retično in praktično osnovo 
s pridnostjo kmalu lahko 
razširi praktično znanje tudi 
na stavbeno instalacijo. 

Zanimiva je tudi ugotovi
tev, k i smo jo povzeli v raz
govoru, da praktična uspo
sobljenost bodočih poklicnih 
delavcev v veliki meri zavisi 
od razvitosti njihovih delov
nih navad. V poklicno šolo 
se normalno vključujejo 
učenci z bolj ali manj razvi
timi delovnimi navadami. Lo

gično je, da bodo prvi mno> 
go hitreje napredovali prf 
učenju in kasneje v poklicu 
kakor drugi. Zato je delovna 
vzgoja, tako v družini, ka
kor v osnovni šoli, še kako 
pomembna vzgojna kvaliteta 
za uspeh v poklicu in življenju 
Čeprav je delovna vzgoja ob 
reformi osnovnega šol siva 
veljala kot izredno pomemb
na pedagoška kvaliteta, je v 
praksi zelo izgubila svoj po
men. Z vseh dosedanjih raz
govorov smo namreč spozna
l i , da učencu, ki rad in z \ e-
seljem dela ni noben poklic 
težek. Obratno pa je s tisti
mi, k i tega nimajo, vsako 
delo mu je težko in težko se 
vživijo v poklic, čeprav so si 
ga sami izbrali. Brez delov
nih navad bo še tako lahek 
in lep poklic težak. 

Hvala vsem za razgovor, 
bodočim vodovodnim insta
laterjem pa uspešen start v 
poklic in veliko delovnih 
uspehov. 

e l e z a r s k i g l o b u s 

Novo skladišče za elektrode oziroma dodajnl material 

AVSTRIJA — Železarna 
VOEST iz Linza je tudi uspe
šen dobavitelj opreme za raz
lične železarne v svetu. Med 
to opremo imajo zelo važno 
vlogo LD konventorji. Do se
daj j ih je dobavila skupno 
89. Od tega j ih je bilo osem 
največjih, z zmogljivostjo 
300 ton. 

NORVEŠKA — V mestu 
Svdvaranger bodo zgradili 
napravo za proizvodnjo pe-
leto.v z letno zmogljivostjo 
1„ mili j . ton. Pričela bo obra
tovati leta 1974. Skupaj z že 
obstoječo napravo bo narasla 

letna proizvodnja peletov na 
2,7 mil i j . ton. 

SOVJETSKA ZVEZA — Ve
lika sovjetska železarna Novo 
Lipeck odliva celotno količi
no surovega jekla, k i ga pro
izvede, v napravah za konti-
nuirno vlivanje. Sedaj imajo-
osem takšnih naprav za vli
vanje bram z zmogljivostjo 
2,7 milij . ton letno. Zgradili 
j ih bodo še osem in s tem 
dosegli proizvodnjo 7 mil i j . 
ton letno. Do leta 1975 raču
najo v Sovjetski zvezi da bo
do povečali Zmogljivost na
prav za kontinuirno vlivanje 
na 20 milij . ton letno. 
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Vaja odreda civilne zaščite 

V 21. številki Železarja smo objavili kratko informacijo 
o vaji odreda civilne zaščite, protiletalske enote Železarne in 
partizanskega odreda iz Železarne. Med tednom smo prejeli 
še nekaj podatkov o vaji, k i je bila zadovoljivo ocenjena. V 
vseh enotah, k i so se udeležile vaje, je bilo vključenih okrog 
300 ljudi. Pomembna ugotovitev je, da so pripadniki posa
meznih enot odrejene naloge opravili vestno in požrtvovalno 
in da j im je tako uspelo prikazati usposobljenost, k i je 
potrebna tudi v primeru resničnega letalskega napada na 
Železarno in Jesenice. 

Minula vaja odreda civilne zaščite, k i je bila doslej naj
večja, odkar so j ih izvedli na Jesenicah, je pokazala tudi to, 
da ne gre le za varovanje železarne, pač pa je treba vlogo 
in pomen posameznih ekip jemati v širšem smislu. Tudi 
druga podjetja v občini vse bolj spoznavajo, da se je treba 
pripraviti na morebitno nevarnost ali izjemno stanje, kakršno 
smo imeli preteklo sredo na Jesenicah. Tako lahko razumemo 
tudi ustanovitev sklada za skupne potrebe pri SOb Jesenice, 
v katerega prispevajo sredstva delovne organizacije iz naše 
občine. Sredstva, zbrana v tem skladu, pa bodo namenjena 
za nabavo potrebne opreme in usposabljanje enot odreda 
civilne zaščite. 

Akcija posameznih ekip na vaji odreda civilne zaščite pa 
so z zanimanjem opazovali tudi mnogi občani, poleg gostov, 
k i smo j ih omenjali že v našem prejšnjem poročilu. Vsi , k i 
so opazovali potek letošnje vaje odreda civilne zaščite, so 
bil i enotnega mnenja, da so takšne vaje potrebne, v pri
hodnje pa bo treba ob takih prilikah pritegniti k sodelo
vanju tudi širši krog občanov, k i sicer niso v sestavu ekip 
odreda civilne zaščite. 

Slike, k i j ih objavljamo v današnji številki, kažejo posa
mezne ekipe v akciji. Protiletalska enota naše železarne je 
začela z akcijo čim sta se prikazali obe »sovražni« letali. Po 
končanem alarmu so se z gasilskimi in reševalnimi avto
mobili odpeljali k stavbi gledališča, k i je bila »že v plame
nih«. Tam so svoje delo opravile posamezne ekipe, zlasti 
hitro pa so morali ukrepati pripadniki ekipe za reševanje 
poškodovancev, gasilci, k i so omejili požar in pa kemične 
čete. Po opravljeni akciji so dekontaminirali opremo in ljudi, 
k i so bili udeleženi v akciji. Opravljena analiza je pokazala, 
da je vaja tekla od začetka po predvidenem načrtu, brez 
velikih zastojev. Namen vaje je b i l , kot je povedal podpol
kovnik Staroverski, da se učimo in pripravljamo tako, da 
v primeru resnične nevarnosti ne bi bili nepripravljeni. Ta 
namen je vaja odreda cvilne zaščite, protiletalske enote in 
partizanskega odreda tudi dosegla. 

10 



S sej sindikalnih odborov Seja komisije 

Livarna 
Deveta seja smdikahiega 

odbora livarne je bila 19. ma
ja. Na seji so ponovno ob
ravnavali Izvedbo izleta. 
$prejet je b i sklep, da 24. 
in 25. junija orgamzirajo 
dvodnevni izlet v Simonov 
zaliv ali v Portorož. Obenem 
so razpravljali tudi o ceni iz
leta, k i jo plačajo svojci čla
nov kolektiva. 

V nadaljevanju seje je 
predsednik tovariš Torkar 
obrazložil sklep šeste redne 
seje o podelitvi nagrad šport
nikom, k i so se uvrstili na 
prva mesta v zimskih šport
nih tekmah v livarni. Ponov-' 
no so sklenili, da najboljši 
v posameznih disciplinah do
bijo praktična darila. Sprejet 
je bi l sklep, da veljajo ista 
pravila in nagrade tudi za 
letna tekmovanja. Predsed
nik sindikalnega odbora je 
zatem predlagal, da bi uredi
l i oziroma obnovili spomenik 
padlim borcem NOV v obra
tu. Na seji prisoten obrato-
vodja tov. Bertoncelj je de
jal, da bi morali v okviru 
obrata organizirati več tek
movanj in skupnih izletov. 
S predlogom-obratovodje so 
se strinjali in izrazili željo, 
da bi organizirali izlet v 
avgustu. Omenjali so Moj
strovko, Stol in Triglav. Ob 
koncu seje je bilo predlaga
no, da naj bi ob pomoči de
lovne enote in Železarne iz
vedli strokovno ekskurzijo 
v železarno Ravne. 

Strugama valjev 
Sindikalni odbor strugar-

ne valjev na Javorniku je 
imel 19. maja tretjo sejo. 
Vodja oddelka tov. Gmajnar 
je analiziral delo obeh de
lovnih skupin in govoril o 
vlogi delovnih skupin v na
šem samoupravnem sistemu. 
Naštel je tudi vprašanja, k i 
so bila obravnavana na se
stankih delovnih skupin. Ob
ravnavali so gradivo o po
godbenih odnosih med Žele
zarno in GPŽ, govorili o pro
izvodnem načr tu železarne, 
o predlogu pravilnika o ust
varjanju i n delitvi osebnih 
dohodkov. Nadalje so raz
pravljali o osnutku pravilni
ka o podeljevanju delovnih ' 
priznanj, o -varnosti pr i de
lu, delitvi osebnih dohod
kov ter o akcijskem progra
mu, kjer so zlasti poudarili 
gibanje proizvodnje v oddel
ku in omenjali proizvodne 
stroške. Razen' teh vprašanj 
so na sestankih obeh delov
nih skupin v strugarni valjev 
obravnavali še tekoče proble
me, k i zadevajo medsebojne 
odnose. Tovariš Gmajnar je 
poudaril, da so vodje delov
nih skupin imeli dovolj gra
diva za sestanke in da pri
pisujemo velik pomen spre
jetim sklepom. Tako so na 
primer zahtevali izdelavo 
zračne zavese na Beli in ure
ditev varnih prehodov med 
stroji. Tudi postavljena vpra
šanja so bila takšna, da so 

j ih lahko reševali. Glede 
osebnih dohodkov menijo, 
da niso bi l i na zadovoljivi 
ravni in pričakujejo, da se 
bo stanje izboljšalo, saj je 
odbor za dohodek in nagra
jevanje pr i DS Železarne 
odobril popravek cenika. Ob 
koncu svojega poročila je 
tovariš Gmajnar dejal, da je 
bilo delo delovnih skupin v 

V petek, 26. maja, je bila 
seja predsedstva TO 0 0 sin
dikata železarne. Poleg čla
nov predsedstva je bi l na seji 
prisoten tudi vodja oddelka 
za družbeni standard na 
kadrovskem sektorju Pavel 
Lotrič. 

Predsednik TO 0 0 sindika
ta Železarne tov. Kobentar 
je predlagal eno samo točko 
dnevnega reda in sicer ob
ravnavo gradiva o stanovanj
ski problematiki, k i ga je 
pripravil oddelek za družbe^ 
ni standard na kadrovskem 
sektorju. Razprava na seji 
predsedstva naj bi služila 
tudi kot priprava za bližnjo 
sejo TO 0 0 sindikata Žele
zarne na kateri bodo prav 
tako obširneje in izčrpno 
spregovorili o stanovanjski 
problematiki. Razprava na 
petkovi seji predsedstva. je 

Ena od važnih nalog pri
stojnih služb in sindikalnih 
odborov je tudi skrb za pra
vilno kadrovsko politiko 
obrata ali oddelkov. Skrb 
smdikalnih odborov ne mo
re bit i samo v tem, da pred
vidijo določene ljudi za sa
moupravne organe, k i naj b i 
kandidirali ob pr i l ik i volitev 
ah kadre za nov sindikalni 
odbor in podobno. Naloga 
svetov D E , sindikata, odd. 
Z K v zvezi s kadri, je po 
mojem mnenju dokaj večja, 
č e hočemo v popolnosti 
uveljaviti svoje pravice in da 
sledi tehnološkim spremem
bam, kakor tudi da mu omo
gočimo napredovanje, ga 
moramo izobraziti. Zato je 
najvažnejša skrb. omenjenih 
samoupravnih organov, da 
omogočijo in zahtevajo do
polnilno izobraževanje delav
cev. Delavec brez popolne 
osemletke in poklica, se ne 
more aktivno vključiti v sa
moupravni proces, in to 
zmanjšuje njegovo enako
pravnost v samoupravni 
skupnosti. - . 

Prav tako b i moralo bit i 
delovanje sindikalnih odbo
rov v obratih in oddelkih v 
tem, da odkrivajo tiste de
lavce, k i nimajo popolne 
osemletke — predvsem iz 
vrst mladine, da Te-ti obisku
jejo večerne dopolnilne šole. 
Nekvalificiranim delavcem 

strugarni valjev uspešno i n 
da sta opravičili svoj obstoj. 
Ob koncu seje so za novega 
tajnika sindikalnega odbora 
izvolili sodelavca Branka Pet
ka, Brezplačno letovanje na 
morju so odobrili sodelavcu 
Jožetu Pikonu. Govorih so 
še o razdeljevanju denarne 
pomoči ter o organizaciji iz
leta. 

še posebej opozorila na ne 
katera pomembna vprašanja 
s tega področja. Poudarjeno 
je bilo, da bi v okviru ob
čine morali uskladiti stano
vanjsko politiko. Nadalje bo 
treba uskladiti tudi prispev
ke za izgradnjo stanovanj, 
stanovanjsko podjetje pa naj 
v bodoče opravlja dejavnost, 
za katero je bilo namensko 
tudi ustanovljeno. Že teh 
nekaj nerešenih vprašanj 
opozarja na to, da bo TO 0 0 
sindikata Železarne sprejel 
nekaj zaključkov, s katerimi 
naj b i prispevali svoj delež 
za bolj enotno stanovanjsko 
politiko v občini. Na seji 
predsedstva so imenovali tu
di tričlansko komisijo, ki bo 
pripravila predlog zaključkov 
za sejo TO OO sindikata Že
lezarne, k i bo okrog" 10. ju
nija. • -

omogočiti šolanje za prido
bitev polkvalifikacije in kva
lifikacije. Vsem tistim, k i pa 
že poklic imajo ter želijo v 
izobrazbi napredovati j im to 
omogočiti. Skrbeti bi morali 
tudi, da se odstranjuje ne
pravilnosti v zvezi z napre
dovanjem delavcev na delov
nih mestih in preprečevati 
eventuelne privilegije, v tem 
pogledu. 

Sindikalni odbori ne bi sme
l i dopuščati enostranskega 
imenovanja oziroma kadrova
nja na vodilna mesta. Vodil
na delovna mesta naj zase
dajo ljudje, k i imajo poleg 
strokovnih tudi družbeno po
litične sposobnosti. V sindi
kalnem delu i n samoupravlja
nju se mora čutiti odraz iz
popolnjevanja delovnega člo
veka, vzgoja in utrjevanje za
vesti. V tem je tudi želja in 
zahteva, da naj bo na vodil
nem mestu človek, k i je pre
dan družbi z visoko družbe
no _ zavestjo in strokovno
stjo. Sindikalni odbori se 
morajo zamisliti oziroma uvi
deti to, da imamo oddelke 
in obrate, kjer prevladuje 
tehnokratizem. Tehnokrati 
so po mojem ljudje, k i v oz
kem krogu spremljajo in 
uveljavljajo odločitve ter so 
načelno proti samoupravlja
nju in če hočete tudi proti 
sindikatu kot pobudniku sa
moupravljanja. 

Člani komisije za samo
upravljanje pri TO 0 0 sindi
kata Železarne so imeli v po
nedeljek popoldne redno sejo. 
To je bila hkrati tudi zadnja 
seja, na kateri so razpravljali 
o pripravi materiala, k i ob
ravnava izpolnjevanje statuta 
Železarne. Omenjeno proble
matiko obravnava tudi komi
sija za samoupravljanje pri 
T K Z K Železarne. Po končani 
obravnavi bodo izdelali enot
na stališča obeh komisij in 
j ih posredovali TO 0 0 sindi
kata Železarne in pa samo
upravnim organom v Žele
zarni. 

Komisija za samoupravlja
nje pri TO 0 0 sindikata Že
lezarne pa je že začela z dru
go akcijo. Že prej so se do
govorili, da bodo člani komi
sije prisostvovali sejam sve
tov delovnih enot, ki bodo 
nato probleme s katerimi se 
srečujejo v teh samouprav
nih organih posredovali ko
misiji za samoupravljanje pri 
TO 0 0 sindikata Železarne. 
Vendar predsedniki svetov v 
nekaterih delovnih enotah 
priporočila komisije za samo
upravljanje niso upoštevali 
in'"zato člani komisije za 
samoupravljanje še niso bili 
prisotni na sejah svetov DE, 
k i so se med tem časom že 
vršile. 

Komisija za samoupravlja
nje pri TO OO sindikata Že-

Imamo lahko ljudi na vo
dilnih delovnih mestih, k i s 
svojim vplivom pretirane av
toritete zavirajo svobodomi
selnost in vcepljajo med de
lavstvo strah ali občutek 
manjvrednosti. Zato se ljud
je odnosno člani kolektiva 
ne upajo potegovati za svo
je pravice, kakor tudi ne kri
tizirati slabega dela nadreje
nih. V takih okoliščinah se 
ne da uveljaviti in graditi 
samoupravljanje. Še več. Tu
di sindikalsni odbori v takih 
okoliščinah ne morejo delo
vati tako kot bi želeli, ah pa 
se zapirajo s svojim delova
njem v ozke okvire. Toda 
prav v takih okoliščinah mo
ramo biti predvsem budni ti
sti, k i smo al i lahko delamo 
kot samoupravljale! Ravno 
tako morajo biti sindikalni 
odbori zelo uporni in zahte-

lezarne bo posvetila vso po
zornost tudi predlogu za novi 
sistem ustvarjanja in delitve 
OD v Železarni. O tem pred
logu so izčrpno v marcu in 
aprilu razpravljali na sestan
kih delovnih skupin. Vendar 
pa naj bi tudi sindikalna or
ganizacija bolj učinkovito po
segla v to razpravo, in tako 
pripomogla, da bo omenjeni 
pravilnik o nagrajevanju pri
pravljen za obravnavo in po
trditev na sejah samouprav
nih organov Železarne. Zato 
so na seji naročili predsed
niku komisije tov. Zupanu, 
da zbere potrebno gradivo, 
dosedanje predloge in pri
merjave k pravilniku, nakar 
bo komisija za samouprav
ljanje sprejela ustrezna sta
lišča tudi glede bodočega na
grajevanja v Železarni. 

vati dosledno izvajanje statu
ta in pravilnikov. Od teh lju
di je treba zahtevati, da 
spremenijo odnos do samo
upravljanja in do delavca. 

V podkrepitev gornjih mi
sl i dodajam primere doga
janj: Ob razpisih in premikih 
na izpraznjena delovna mesta 
se zahtevajo določeni pogoji, 
k i so nujni za opravljanje 
določenega delovnega mesta. 
Vendar sem mnenja, da je 
verjetno za to razpisano de
lovno mesto tudi že vnaprej 
izbrana oseba, določena v 
ožjem krogu pristojnih orga
nov. Predvsem, pa je moje 
osebno mišljenje tako, da po
litika kadrovanja v sistemu 
samoupravljanja ne b i smela 
biti izvedena na tak način, 
temveč na podlagi širših raz
prav in predlogov organiza
cij v podjetju. Ž. A. 

KONSTITUANTA NOVEGA ODBORA DIATI 
Po sklepu občnega zbora obveščamo vse člane dru

štva, da so bil i na konstituantni seji izvoljeni: 
za predsednika Stane Torkar, tehnične službe vzdr

ževanja, za tajnika Jože Ravnik, strojne delavnice, za 
blagajnika Bogomir Pust, sektor za ekonomiko in orga
nizacijo, Janez Faletič za organizacijska vprašanja in 
povezavo z odborom D IT, 

Za predsednika nadzornega odbora Jurij Dolenc, 
strugama valjev. 

Zadolžitev ostalih članov odbora bo določena na 
prihodnji seji odbora. 

Predsednik odbora DIATI 

Stanovanjska problematika na seji 
predsedstva TO OO sindikata Železarne 
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Partizanska zgodba 
Vojna! To je beseda, k i 

nas pretrese. Mladi smo. Ko
maj smo začeli živeti. Zato 
se ne zavedamo vojnih gro
zot. Srečni smo, ker strahot 
vojne nismo občutili. Ži
vimo! In hočemo živeti. Ži
veti v miru, kot se spodobi 
za človeka. Vendar smo ljud
je, majhni, nemočni proti 
tako veliki stvari kot je voj
na. Vojne so bile in bodo. 
Bodo toliko časa, dokler člo
vek ne bo dovolj velik, da 
bi prepoznal to veliko stvar, 
k i je uničila že toliko živ
ljenj in napravila toliko 
škode. 

Leto 1941 je bilo za naše 
narode zelo usodno. Z jasne
ga neba so kot grom in stre
la začele padati bombe, po 
nebu so divjala sovražna le
tala. Začela se je vojna, naj
strašnejša vojna v zgodovini. 
Uničila je mnogo ljudi, ljudi, 
k i so se borili za svojo, pra
vično stvar. Ljudje, k i so se 
uprli in si zastavili cilje, so 
zmagali in svoje cilje ures
ničili. 

Hodim po ulici . Gledam 
predse. Srečujem ljudi, ven
dar j ih ne vidim. Ob meni 
je življenje. Gledam ga. Moje 
oči ga raziskujejo. Spoznam, 

da sem zelo velika. V mislih 
se mi motajo najrazličnejši 
dogodki, ki j im ne vidim 
jedra. Gledam ljudi, k i ko
rakajo. Utrujeni so in vsak 
si išče pomoč v drugemu. 
Dregetajo in zebe jih. Blo
dijo po snegu, ki j ih kot ve
lika gora zaustavlja in jih 
ne pusti naprej. Al i bodo 
zmogli? Da, zmogli bodo. 
Imajo vero, k i jih potiska 
naprej. Za njim j vidim roko. 
Zelo je velika. Tako velika, 
da bi lahko zajela vso ko
lono. Sklene se v pest, a 
ostane prazna. Izmučeni ljud
je j i uidejo. Pest se zopet 
sklene, sklene, hoče ujeti 
majhno kolono, a j i le-ta 
za las uide. Roka postane 
črna, še bolj velika kot prej. 
Iz prstov teče kri . Dolgi 
nohti se zajedajo v krvavo 
meso. Postane hitrejša in se 
zopet sklene v pest. Tokrat 
j i kolona ne uide. Vse ljudi 
ima v pesti. Ima j ih in jih 
melje. Z dolgimi nohti se za
jeda v njih meso. Nekateri 
ljudje se kot zdrizaste ribe 
zvijejo skozi prste. Pest pa 
se stiska, stiska in od ljudi 
ne ostane nič več. Hodim 
naprej. Okrog mene je noč. 
Luna je zakrita. Odpadlo 

listje nosi veter. Gole veje 
se kot dolge roke plazijo po 
tleh. 

Tedaj pridem do drevesa. 
Zelo je visoko in mogočno. 
Vendar je mrtvo. Mrtvo, ker 
nima vej. Veje ima, a so 
gole. Odpadlo listje leži pod 
njim in me spominja na 
drevo, ko je cvetelo. 

Zagledam moža. Visok je 
in močan. Gleda v drevo in 
ne odmakne pogleda. Pribli
žam se mu. Tudi on me opa
zi. Ne pozna me. Z močnim 
glasom mi pravi. 

»Poglej to drevo. Vem, za
kaj ga gledam. Sovražim ga. 
Sovražim ga, ker mi je vzel 
edino, kar sem imel. Imel 
sem sina. Mlad je bil . Mno
go premlad, da bi umrl, b i l 
je nedolžen, a je umrl. Živel 
je, a življenja ni nikoli ob
čutil. 

Začela se je vojna. Nemci 
so prišli in ubijali. Tudi mo
jega sina so obsodili na 
smrt. Obesili so ga na to 
drevo. B i l je majhen, a je 
pokazal, da je velik. Njegove 
noge so bingljale v neznano. 
Privezan za vrat je hotel 
kričati, a ni mogel. Gledal 

je v nebo. Dolg oblak je za
krival sonce. Vendar se ga je 
sonce osvobodilo in zabodlo 
otroka v oči. S priprtimi ve
kami ga je gledal. Groza mu 
je spačila obraz. 

Ljudi ni bilo. Stal sem 
pred njim in ga gledal.Hotel 
sem mu pomagati, a mu ni
sem mogel. Gledal me je v 
oči. B i l je zelo močan. Stis
nil je pesti. Glava mu je 
padla na prsi. Umrl je! A 
oči je imel odprte. Gledal je 
sonce. Obraz je imel spačen. 
Vendar je imel nasmeh na 
ustih. 

Gledal sem ga. Potem pa 
sem bežal, bežal pred samim 
seboj. Zgubil sem se. V živ
ljenju sem zašel.« 

Umolknil je. Z grozo je 
gledal v drevo. Zdelo se mi 
je, da gleda smrt. Tudi meni 
se je zdelo, da vidim otroka, 
k i visi na drevesu. Mož je 
odšel. 

Jaz ostanem. Ne mudi se 
mi. Gledam v drevo. Sence 
vej se plazijo pred mano in 
me ovirajo. Hočem oditi, a 
ne morem. Tedaj se izvijem 
in grem. 

Danica Kenda 

Stane Pem, gorenjski 
partizan prfpoveduie 

Stric Stane je skupno z 
Milanom Kalanom-Klekom, 
sekretarjem SKOJ, za jese
niški okraj, deloval na jese
niškem okrožju. Ko je nju 
no delovanje postalo sum
ljivo, sta se umaknila v par
tizane. Pridružila sta se jese-
niško-bohinjskemu odredu. 
Najstrašnejše ure, k i sta j ih 
Milan Kalan in stric Stane 
preživela skupaj, je b i l po
žig vasice Radovne. 

Šest partizanov, oborože
nih le s puškami, je odšlo v 

noči od 21.—22. septembra 
1944. leta iz Radovne v Zgor
nje Gorje v akcijo. Akcija je 
uspela. Težko obloženi s pol
nimi nahrbtniki hrane za 
partizanske bolnice na Pri
morskem, so se vračali pre
ko Mežaklje. Hoditi so mo
rali zelo previdno, saj je 
bilo povsod veliko zased. 
Skoraj neslišno so prečkali 
potok Radovno in spečo va
sico. Komaj 200 m nad va
sico, obdan od gostega gr
movja, je bi l partizanski la-

UROŠ 
ŽUPANČIČ VIDEL SEM JIH 

Ob 60-letnici GRS 

i . 
Trop gamsov se je podil v 

silnih skokih prek Hude škr-
bine. 

Nekdo j ih je moral spla-
šiti. Klemen ni mogel točno 
ugotoviti ali so bih to pla
ninci ali divji ali zapriseženi 
lovci, k i so tod po grebenih 
pasli in zavračali trop brez 
zvoncev, ali j ih je morda 
splašil on sam . . . 

Skozi tesni in tokave Hude 
Škrbine se je lomilo skalovje, 
drobir je padal in v globa-
čah je pošastno odmevalo, 
nad Hudo škrbino je pozne
je trepetal oblak, k i je smr
del po žveplu. 

Spodaj je Klemen zaslišal 
pojemajoče in obupne klice 
na pomoč, spočetka so bih 
glasni in jasni, pozneje, ko 
se je razpršil žugajoči oblak 
v meglice, so tudi glasovi v 
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tesneh Hude škrbine zamrli 
in utihnili. 

Klemen je b i l prepričan, 
da je spodaj v Hudi škrbini 
nekdo ponesrečen, da ga je 
ranila kanonada in salve pa
dajočega kamenja . . . 

Tesni, žlebovi in tokave, k i 
so se spuščali s Hude škr
bine v krnico pod gorami so 
bili gladki in zbrušeni od 
plazov, slapov in padajočega 
kamenja, niti ljudje, niti ži
vali, koze in ovce, gamsi, 
plezalci in alpinisti še niso 
dobili prave poti v teh zbru
šenih globačah, nad njimi so 
krožili le kavri, ujede, ne-
redkokdaj je nad Hudo škr
bino zakrožil orel z mladiči. 

Nič dobrega se ni obetalo 
nikomur, ki je zašel po zgla
jenih okrajkih in policah v 
te tokave . . . 

Nasršenih so se mu lasje 

in skozi možgane so se mu 
podile žugajoče misli , k i so 
vrtale kot črv. Poznal je Kle
men velik del gora, tesnil in 
pretegoval se je poleti in 
tudi pozimi po grebenih, ple
zal je prek sten, k i so bele
žile le redke obiske, po gra
pah in tokavah in na meli-
ščih ter sesutinah plazov je 
rad stikal za ostanki divjadi, 
k i so j ih splavili slapovi in 
plazovi, plen je bi l posebno 
pomladi obilen in bogat. Iz 
okrešlja pod gorami pa mu 
ni bilo nikoli do sedaj demo, 
da bi se prebil do vrha Hu
de škrbine. Pred temi žle
bovi, tesmi, kamini in globa-
čami, so ga svarili plazovi, 
slapovi in padajoče kame
nje, k i so peli vseuničujočo 
pesem in uničevali vse, kar 
so srečali na tej poti, ko so 
merili višino stene in globino 

gore. Brusili so skalne robe 
in ustvarjali gladke drsnice' 
v plaznicah, ki so padale v : 
enem samem blaznem skoku. 
Svarili so Klemena pred tve
ganim poizkusom tudi pa
stirji in lovci, k i so pasli v 
Krnic i pod gorami trope z 
in brez zvoncev, strah je 
bilo Klemena teh žugajočih 
besed in pretečih kamenitih 
in sneženo ledenih žlebov in 
plaznic. 

To pot pa so prihajali Iz 
Škrbine proseči in pojema
joči kl ici . Za Klemena ni bila 
težka odločitev . . . 

Iz ' nahrbtnika je privlekel 
plezalno vrv, kline in kla
divo, splezal je na travnati, 
tvegani okrajek, k i je padal 
v enem samem skoku v to-
kavo iz katere je dihala glo
bina in praznina. Mojstrsko 
je zabil enega, dva, t r i va
rovalne kline, vsi so pohlev- . 
no lezli v kamenino do bra
de. Klemen ni nikoli in. ni- : 
kjer podcenjeval-previdnosti 
in varnosti, kljub temu, da 
je umel plezati navzgor in 
navzdol kot malo kdo. 

ger. Ko so odložila težke na
hrbtnike, so od utrujenosti 
popadali po ležiščih v šotoru 
in v hipu zaspali. Iz trdnega 
spanja j ih je čez dobro uro 
previdno prebudil koman
dant Iztok. Tik pod lager-
jem je bila četa Nemcev, 
vsak je imel šareč. Postav
ljeni so bi l i v vse smeri, tu
di v grmovje, za katerim so 
bil i partizani. Komaj svitalo 
se je. Nemci so bili povsod, 
kamor si se ozrl. Šestorica 
utrujenih partizanov se je 
poslavljala od življenja. Skle
nil i so, da se živi ne dajo 
ujeti. 

Medtem so Nemci okoli 
nesrečne vasice sklenili 
obroč. Iz hlevov so odgnali 
mukajočo živino, iz hiš pa 
izropali vse, kar je bilo kaj 
vrednega in naložili na to
vornjake. Moških v vasi ni 
bilo, že zdavnaj so se pri
ključili partizanom. Nemci 
so otroke, dekleta, matere in 
starčke zaprli v hiše. Polili 
so j ih z bencinom in zažgali. 

23. junija 1942 je iz naše 
čete pobegnil partizan doma 
iz Koroške Bele. Javil se je 
Nemcem, nas izdal in tako 
postal narodni izdajalec. B i l 
je zelo nevaren za partizane, 
posebno pa še za našo četo, 
ker je poznal vse poti, po 
katerih smo hodili. Večkrat 
nam je postavil zasede. 

Komandir naše čete tova
riš Polde Stražišar je meni 
in štirim tovarišem zaupal 
nalogo, da gremo na izdajal
cev dom in ga pri vedemo v 
četo. 

Previdno smo se približali 
hiši in izdajalca pozvali, naj 
nas spusti noter, ker imamo 
važno nalogo od komandirja. 
Bilo je ponoči, okoli desete 

Rože so vedno bolj naš vsakodneflprern 

M L A D I SO 

ZAPISALI... 
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gorečih hiš so se slišali Jhoviti kr iki in klici na 

foč. Toda kdo naj bi po-
al? Šest izmučenih par

kov obdanih z Nemci? 
j umirajočih so j im pa-srca. Nemočni so trepe-
od groze, da lahko člo-
človeka tako zverinsko 

Dva kurirja, k i sta 
na nekem seniku, sta 

poskušala rešiti. Nemci 
u pobih in še živa vrgli 

figenj. Šestorice partiza-
po čudnem naključju 

I odkrili, 
oli štirinajste ure so za-
Nemci odhajati. Parti-
so odhiteli na pogori-

š| Upali so, da bodo mor-
še komu pomagali. Ni -
živega niso več našli, 

tglenele kosti, 
ig Radovne sem napi-
po pripovedovanju Sta-
Pema iz Blejske Do-

:, ki je od šestih parti-

J r edina še živa priča te 
ne morije. 

Mirjana Žemljic 

irtizan 
Izdajalec je začel stre-
skozi lino. Ena izmed 

kjl me je zadela v kolk. 
jal je tako divje, da me 

tijiši niso mogli odstrani-
dometa krogel. S teža-

vftm sam prijel za orožje 
iiftnil ogenj proti mestu, 
olrter so padali streli. Iz-
dKc se je umaknil s strel
ce, to pa sem izkoristil 

lub bolečini odšel k to-
v§m. Ti so me podpirali 

vas Koroško Belo do 
lega gozda. Tam so na-

p§i nosila iz šotorskega 
in dveh palic. Položili 

J nanje in odnesli na 
o planino, tam se je 
1 doktor Pohar, k i me 
poziv tovarišev prišel 

obvezat. Nato smo nadalje
vali pot. 

Čeprav smo mislil i , da je 
bila naša pot neznana, nam 
je sledila nemška patrulja, 
k i je štela okoli dvajset mož. 
Slišali so strele, k i so padli 
v hiši izdajalca in so se nam 
prilepili na sled. Na srečo se 
je eden od mojih tovarišev 
vrnil in je patruljo videl. 
Sklenili smo, da bodo mene 
skrili v gosto smrečje, oni 
pa bodo nadaljevali pot in 
se čez nekaj dni vrnili po
me. 

Tovariši so s streli zvabili 
Nemce proč od mene, ker pa 
so Nemci čez dva dni nare
dili hajko, se niso mogli vrni
ti pome, tako sem ležal ne
pokrit štiri dni in štiri noči 
v smrečju brez hrane in 
vode in ves premočen, ker je 
dva dni deževalo, a nisem 
obupal. Vedel sem, da me to
variši ne bodo zapustili in 
da se bodo takoj, ko bo mo
goče, vrnili pome. Da bi si 
potešil žejo in lakoto, sem 
trgal smrekine vršičke in j ih 
jedel. 

27. junija okoli polnoči so 
se tovariši vrnili s hrano in 
vodo. Obvezali so mi rano in 
ko sem se najedel, sem se 
čutil spet močnega. Opirajoč 
se na trdo palico sem šepal 
za tovariši na varno mesto, 
tam so me predcJi v oskrbo 
partizanskemu zdravniku, sa
mi pa so se vrnili v četo in 
se še isto noč maščevali 
Nemcem za hajko. Požgali 
so železniški most v Mostah. 
Jaz pa sem se po devetih 
dneh vrnil v četo med tova
riše, borce za svobodo. 

(po pripovedovanju Trilar 
Cirila-Čirota) 

Ivan Bohnec 
(Iz Biltena pohoda grupe 
pionirskih in mladinskih 
odredov na Pristavo — 
maj 1972) 

Prvega maja so fašisti vnovič za
žgali delavski dom v Trstu, sredi maja pa so fašisti 
hoteli zganjati nasilje nad vaščani v Marezigah na 
Koprskem, a so j ih moški s puškami nagnali iz vasi 
in j ih pri tem tudi nekaj ubili. 

— Tako bomo napravili tudi pri nas, — je učitelj 
Jelinec nagovarjal moške, pa so za njegove besede 
zvedeli kobariški karabinjerji in ga zaprli. Odpe
ljali so ga v Gorico in ga, ker je bil po rodu nekje 
s Kranjskega, potem izgnali iz države, na njegovo 
mesto pa poslali novega učitelja, doma nekje z 
južnega obrobja Benečije, čeprav je slovensko ko
maj znal in z otroki govoril neko mešanico spačene 
slovenske i n italijanske govorice. Bilo je prav tisto 
jesen pred sedmimi leti ko je Žefek začel hoditi v 
tretji razred. 

— Žlobudra, samo žlobudra, ničesar ga ne razu
memo, — je tožil otrok. 

Tudi drugi otroci so tožili, da učitelj navadno 
govori samo italijansko in hoče, da bi mu tudi oni 
po italijansko odgovarjali. In ker ne znajo, j ih 
zmerja s »stupidi schiavi« in j ih za prazen nič 
nenehno pretepa s palico ah pa po podplatih s 
kovanci, zavezanimi v vogal robca. 

— Otroci so otroci! Ne marajo strogih učiteljev, 
— so prve dni po prihodu novega učitelja govorili 
starši, nekateri so otroke celo kaznovali sami, le-
Franc je rekel, da je učitelj najbrž res samo kaka 
italijanska baraba, v kakršne so se spreminjali ne
kateri slovenski odpadniki, k i so že šestdeset let 
živeli pod Italijani in k i zaradi svoje odpadniške 
krvi Slovence še bolj sovražijo kakor nekateri pravi 
Italijani. 

— Ne zagovarjaj otrok! Otroci so poredni, učitelj 
pa je bolehen. In bolan človek nima takih živcev 
kakor zdravi ljudje. Zato za vsako reč vzkipi, — 

skim vojakom, k i so padli na tem delu soške fronte 
od Rombona do Gorice, prav tako kakor so uredili 
pokopališče padlih blizu Tržiča za vse, ki so padli 
na italijanski strani v bojih za Kras na Doberdob-
ski planoti. 

Skoro vsa vas se je razburjala zaradi učiteljevih 
besed. 

— Kozjebradec! — tako so mu pravili zaradi 
črne, šiljasto prirezane brade, vendar so se ga če
dalje bolj bali, posebno še, ko je zvedel, kdaj in 
zakaj so kapelico postavili. Začel je groziti, da bo 
pripeljal skvadriste in da bodo pobili vse, ki so se 
tistega pobinkoštnega dne vojskovali proli Itali
janom. Že takrat bi jih morah in ne samo tistih, 
vse, prav vse, kar je bilo živega v vasi, bi morali 
pobiti. 

Potem so zvedeli, da učitelj vohlja in poizveduje 
pri otrokih, kdo so bili predrzneži, ki so se sedem 
let poprej drznili napasti nepremagljivo italijansko 
vojsko. Otrokom pa je šlo na smeh, saj so se pri 
tem spominjali brezglavega italijanskega bega proti 
Piavi, prihoda Italijanov po Binkoštih petnajstega 
leta pa so se spominjali natančno samo otroci iz 
zadnjih dveh razredov, k? so bili tistega nesrečnega 
dne v šestem ali sedmem letu Tudi mlajši so se 
spominjali, a večinoma samo požara in streljanja 
ob zidu in potem dolge poti v Čedad. Vse drugo 
in najbrž tudi tega, kako je potekal nesrečni dan, 
pa so poznali iz pripovedovanja po vrnitvi, saj so 
vse do dokončne priključitve k Italiji mnogokrat 
pogovarjali o tem, tako da so otroci vedeli vse, 
kakor da bi se strahotnega dneva sami spominjali. 
Celo Žefek, ki mu je bilo petnajstega leta o Binko
štih šele dve leti, dva meseca in natančno še deset 
dni, je trdil pri devetih letih, kolikor j ih je imel 
tiste dni, ko je hodil v tretji razred, in trdi še 
sedaj, ko j ih ima že dobrih petnajst let, da se prav 
vsega še natančno spominja. 

je )rva tudi sama zagovarjala strogost novega, 
boL.ega učitelja. 

Učitelj je bil res videti kakor kak jetičnik. Suho 
je kašljal, pa tudi tista sumljiva vročica mu je 
rdela na licih. Zato ljudi sprva ni skrbelo, ker je 
učitelj tepel otroke, marveč mnogo bolj, da bi se 
otroci ne okužili z boleznijo, za katero ni nobenega 
zdravila. Prav zaradi te bolezni so mu prve tedne 
marsikaj oproščali. Smili l se j im je, ker so v njem 
videli človeka, obsojenega zaradi neozdravljive bo
lezni na smrt v najboljših moških letih, če ga jetika 
ne bo pobrala že prej. saj j ih učitelj ni imel niti 
trideset. Šele potem ko so videli, da otrok ničesar 
ne nauči in da morajo v urah slovenskega branja 
vzklikati živijo Italiji in prepevati italijanske voja
ške pesmi, so se pritožili na šolsko oblast, a" j im 
na njihovo pritožbo in zahtevo po slovenskem 
učitelju nihče ni odgovoril. 

To je še bolj podžgalo učiteljevo sovraštvo do 
otrok in vaščanov. Otrokom je povedal, da si ga 
bodo oni in njihovi starši do smrti zapomnili in 
da ni zato tu, ker je rad med ščavi, marveč zato, 
ker je ta zemlja italijanska; zaradi tega, da bi bi l 
na straži italijanstva, je prišel med barbare, kakor 
je imenoval otroke in njihove starše.- In ko so fa
šisti v prvi polovici decembra požgali slovenski na
rodni dom v Trstu, j im je grozil, da bodo tako na
pravili z vsemi slovenskimi prosvetnimi domovi, 
saj bi bil že zadnji čas, da ščavi spoznajo, da so 
podložniki in ne gospodarji. Po učiteljevo bi morali 
odstraniti vse, kar spominja na govorico ščavov. 
Tudi tisto kapelico pred pokopališčem bi bilo treba 
porušiti, ne zaradi trpečega Kristusa, marveč zaradi 
napisa, k i skruni kapelico. 

— Umrli za domačo slovensko grudo, — je kaš
ljal v otroke zasmehovalno ta napis, ki je po učite
ljevo skrunjl kapelico, nato pa jih prav tako za-
smehljivo vprašal, kje je sploh kakšna slovenska 
gruda. On je ne pozna. Za to giudo niso umirali 
ščavi, marveč oni tam zgoraj, je z roko kazal proti 
vrhu Krna, kjer so uredili pokopališče padlih Ita
lijanov in postavili spomenik v čast vsem italijan-

— Kdo ve? 
Naj bo tako ali tako, otroci so vedeli vse in 

poznali vse preživele, ki so se takrat postavili Itali
janom po robu. Kljub temu pa nihče ni hotel 
ničesar vedeti, ko j ih je učitelj vpraševal. B i l i so 
pogumnejši kakor odrasli, zlasti prizadeti, ki so 
se bali, da bodo otroci izblebetali njihova imena. 
Nekaterih se je lotil tak preplah, da niso več vzdr
žali doma, čim je začel učitelj razglašati, da ve za 
vse in da j ih bo š pomočjo oblasti ali pa s pomočjo 
črnosrajčnih skvadristov spravil v jamo k tistim 
pod kapelico, zraven pa še vse druge, k i so člani 
prosvetnega društva v Kobaridu, kjer se zbirajo 
kobariški in okoliški zarotniki proti Italiji. 

— Ne bo ostal samo pri grožnjah, — je nekega 
dne (prav tedaj ko so fašisti zopet divjali po Kopr
skem, kjer so požgali in do tal porušili delavski 
dom v Izoli in v Trstu, kjer so pri Sv. Magdaleni 
požgali zadnji tržaški delavski dom) prišel k Francu 
brat Jožef ves zaskrbljen in povedal, da bo še to 
noč pobegnil čez mejo v Slovenijo, ker mu je 
dovolj te laške more, k i človeka ne pusti niti v 
miru delati in dihati. Z neke strani je zvedel (tako 
je rekel), da mu bo oblast vzela obrtno dovoljenje, 
ker je v prvih povojnih mesecih zbiral podpise za 
priključitev Primorske h kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. Nekaj obrtnikov so že pritisnili za
radi tega. 

Jožef, ki je bi l po zunanjosti na las podoben 
Francu, je nagovarjal tudi njo in Franca, naj bi 
prodala posestvece in se preselila čez mejo v svo
bodno domovino, k i z odprtimi rokami sprejema 
preganjane rojake in j im nudi vse, kar potrebujejo 
za delo in življenje. 

— Domača zemlja je samo ena. Ta, k i te je ro
dila in k i t i daje kruh. — se Franc ni ogrel za 
bratov beg. 

— A učitelj? Učitelj, ki grozi vsem v vasi? —> 
je Jožef pokazal svoj strah. 

— Učitelj? Se bo že unesel. Pes, k i preveč laja, 
ne grize. 

TIGROVEC ŽEF 
Miha Klinar 



Skupna seja 
obeh zborov Sob Jesenice 

Na torkovi 30. skupni seji obeh zborov skupščine občine Je
senice, so odborniki v prvi točki dnevnega reda poslušali in
formacijo o projektih za izgradnjo nove hladne valjarne žele
zarne Jesenice, kot jo je podal glavni direktor magister inž. 
Peter Kune. O informaciji kot tudi o mnenjih in sklepih skup
ščine občine poročamo posebej. 

Sicer pa! je bila seja skup
ščine občine posvečena veči
noma vprašanjem iz urbani
stične ureditve posameznih 
področij naše občine. Zani
miv je bi l predlog ureditve 
pokopališča na Blejski Do
bravi, kjer naj bi predvido
ma uredili prostor za potre
be najmanj 30 let. Predlog 
ureditve predvideva tudi 
gradnjo šestih mrliških ve
žic na sedanjem parkirnem 
prostoru poleg tega predvi
deva ureditev pokopališke 
Stavbe ter vrtnarije in karn-
noseštva. Prostor daje dovolj 
možnosti za smotrno uredi-
iev, s tem da bi najlepše po
vršine namenili tudi za način 
pokopavanja brez grobov in 
bogatih spomenikov. Navzoči 
So imeli nekaj pripomb, ki 
pa so bile bolj namenjene 
nekaterim detajlom bodoče 
ureditve. Strinjali so se z 
idejnim načrtom, zato bodo 
naročili izdelavo zazidalnega 

načrta. Da ne bi še naprej 
pokopavali brez načrta, so 
sklenili prepovedati nadalj
nje pokopavanje na zgor
njem platoju. Izdelani načrti 
bodo pozneje rudi javno raz
grnili, tako da bodo lahko 
tudi občani dali pripombe. 

Na torkovi seji je b i l po
novno obravnavan predlog 
odloka o zazidalnem načrtu 
dela Blejske Dobrave. Bolj 
točno, gre za prostor naspro
t i podjetja Cokle, kjer naj 
bi predvidoma zgradili 19 in
dividualnih stanovanjskih 
hišic. Zazidalni načrt je bil 
v razpravi že v mesecu mar
cu, vendar se je takrat na 
predlog pritožil lastnik zem
ljišča Jože Kersnik. Ustrezen 
svet je ponovno razpravljal 
o načrtu in pritožbi in skle
nil, da zazidalni načrt v ne
spremenjeni obliki potrdi. 
Zaradi smučišča, pomembne
ga za zimsko rekreacijo, so 
od prvotnih 22 stanovanjskih 

Zanimiva in koristna pobuda samouprav-
Ijavcev tovarne Plamen iz Krope 

Ob vsesplošnem ljudskem 
proslavljanju 80-letnice roj
stva predsednika republike 
Tita, k i je zajelo vse delovne 
kolektive in skupnosti v naši 
deželi, so se v to slavje na 
svojevrsten način vključili 
tudi delavci tovarne vijakov 
Plamen iz Krope. 

Na množičnem sestanku 
celotnega kolektiva 23. maja, 
na katerega so povabili pred
stavnike vodstev družbeno
političnih organizacij, občin
ske skupščine in nekaterih 
večjih delovnih organizacij 
radovljiške občine, so spre
jeli sklep o konkretni akciji 
za stabilizacijo našega go
spodarstva. Namesto čestitk 
Titu, za njegov 80. življenj
ski jubilej, so se samouprav
no odločili, da s prostovolj
nim delom podprejo njegove 
napore za stabilizacijo jugo
slovanskega gospodarstva. 
Sklenili so, da bodo delali 10 
prostih sobot in opravili 80 
delovnih ur ter ves dohodek 
namenili skladu za stabiliza
cijo, k i naj se na njihovo po
budo formira v federaciji. V 
obrazložitvi svojega sklepa, 
k i so ga predhodno temeljito 
proučili, so kroparski delav
ci poudarili, da so takšno 
odločitev sprejeli zato, ker 
vsi dosedanji napori, pred
vsem pa številne resolucije 
i n debate niso pokazale no
benega učinka v odpravlja
nju nenstabilnosti, nelikvid
nosti in inflacije v našem go
spodarstvu. Zavedajo se, da 
je za sanacijo takšnega sta
nja edina rešitev ustvarjeni 
narodni dohodek, torej re
zultat dela, ne pa zgolj be
sede. Istočasno so pozvali 
vse delovne kolektive v Jugo

slaviji, da se na enak ali dru
gačen način pridružijo nji
hovi pobudi z željo, da se 
čimprej uresniči težko priča
kovana in dokončna stabili
zacija. 

V pismenem, pozivu vsem 
delovnim ljudem in mladini, 
kolektiv Plamena izraža pre
pričanje, da bo tako enotno 
zasnovana akcija, k i bi zaje
la vse delovne ljudi in mla
dino Jugoslavije, zagotovo 
uspela, če bo vsak posamez
nik in sleherni kolektiv pri
speval svoj delež, bomo do
segli svoj cilj — stabilizacijo 
jugoslovanskega gospodarst
va. Dokažimo z delom, da 
smo za enotnost jugoslovan
skih narodov in narodnosti, 
pišejo delavci Plamena na 
koncu poziva, k i so ga obja
vili v vseh dnevnih časopi
sih, prek radia in televizije. 

Pozivu kolektiva Plamen in 
njihovi pobudi so se že takoj 
nato odzvali številni delovni 
kolektivi v občini, k i so na 
svojih samoupravnih organih, 
političnih aktivih in skupnih 
sestankih delovnih skupnosti, 
začeli obravnavati konkretne 
programe. Med prvimi so raz
pravljali o tej akciji delav
ci v tovarni EJan v Begu
njah. V petek, 26. maja so 
sklicali sestanek političnega 
aktiva, kjer so v celoti pod
prli pobudo Plamena in izra
zili pripravljenost, da j i bo
do sledili. V tem tednu pa 
so bil i podobni sestanki tu
di v vseh večjih delovnih or
ganizacijah v radovljiški ob
čini, na katerih se z vso re
snostjo proučili možnosti, 
da b i se pridružili tej po
membni in nadvse koristni 
akciji. Jošt Rolc 

hišic predvideli samo 19, s 
tem da bi omogočili tudi iz
tek smučarskih prog. 

Izredno zanimiv je predlog 
zazidalnega načrta območja 
hotela šp ik (prejšnji Roz
man) v Gozd Martuljku. Na
ročnik načrta je podjetje 
Viator, k i želi naravno in tu
ristično izredno pomemben 
predel urediti v zaključno ce
loto, s čemer naj bi pred
vsem spodbudili večji inte
res turistov za bivanje v 
Gozdu. Na določenem območ
ju naj b i zgradili nov hotel
ski objekt tako da bi lahko 
zadovoljili zahtevnega turi
sta, obenem pa bi nudili tu
di cenejše usluge. Poleg tega 
naj bi uredili še prostore za 
rekreacijo, za razne priredit
ve na prostem, razna šport
na igrišča ter seveda tudi 
prostor za kampiranje. Kot 
je poudaril načrtovalec inž. 
Jerneje je to idealen prostor 
dovolj velik, naravno ome
jen, ob važni komunikaciji, 
bogat vegetacije, k i daje 
možnost gradnje in ureditve 
po etapah. Prav gotovo je že 
sedaj Martuljk turistično za
nimiv z vsemi možnostmi, 
da se enakovredno vključi v 
celotni načrt širšega turistič
nega področja Kranjske gore. 

Poleg tega so morali na se
j i narediti tudi manjšo spre
membo glede lokacije za 
gradnjo počitniških hišic v 
Gozd Martuljku. Glede na 
idejni načrt gorenjske avto
ceste in pa predora pod Ka
ravankami, k i naj b i imel 
izhod prav v Martuljku, je 
bilo treba rezervirati določe
no področje, da ne b i imeli 
pozneje težav. Področje za 
gradnjo počitniških hišic so 
zato premaknili na drugo lo
kacijo. Pr i tem se je razvila 
živahna razprava o tem, da 
bo treba v bodoče zahtevati 
več reda pr i gradnji, pred
vsem pa bo treba zaostriti 
kontrolo, če se gradi in ure
ja po načrtih. Odborniki so 
potrdili še nekatere spre
membe, k i so bile glede na 
nov republiški zakon potreb
ne v odloku za uporabo me
stnega zemljišča. Sprememba 
je v tem, da bodo prispevek 
za uporabo mestnega zemlji
šča pobirali v vseh krajih, za 
katere je izdelan urbanistič
ni ali zazidalni načrt, s tem 
da mora bit i zemljišče ko
munalno urejeno. Prispevek 
ostane enak kot do sedaj, s 
tem, da so kmetijska po
dročja oproščena plačila pri
spevka. Ker je predvidenih 
še nekaj sprememb, naj b i 
nov odlok potrdili predvido
ma ob koncu letošnjega leta. 
Na koncu torkove' seje, zatem 
ko so poslušali informacijo o 
olajšavah za pospeševanje 
kmetijske proizvodnje, so 
odborniki še razrešili Ivana 
Šoberla dolžnosti sodnika 
občinskega sodišča na Jese
nicah, ker bo začel z lastno 
odvetniško pisarno (v preure
jenih prostorih nad trgovino 
Peko na Jesenicah.) 

N o v i c e i z r a d o v 
l j iške o b č i n e 

Bled je b i l pretekli teden prizorišče številnih mednarodnih 
srečanj in prireditev. Poleg deleža, k i ga je imel v zdaj že 
sloviti kmečki ohceti in velikega direndaja z ženini in neve
stami v četrtek zvečer, 25. maja, so na Bledu gostili tudi 
angleške novinarje, da so se na lastne oči prepričali o lepotah 
in zanimivostih tega kraja in vse gorenjske okolice. Baje so 
bih navdušeni nad vsem kar so videli in kar so zaužili. 

Okoli 180 strokovnjakov iz 17 držav se je prejšnji teden 
zbralo v festivalni dvorani na Bledu, na II. konferenci o 
uporabi računalnikov v bančništvu. Konferenco so organizirali 
FIG IAG iz Holandije, združenje bank Jugoslavije in še neka
tere bančne in računovodske organizacije iz Slovenije. Raz
pravljali so o sodobnem tehnološkem bančnem poslovanju z 
računalniki. • • • 

Predstavniki SZDL glavnih mest jugoslovanskih republik 
in pokrajin so se koncem prejšnjega tedna, v Golf hotelu 
na Bledu posvetovali o samoupravnem dogovarjanju in druž
benem sporazumevanju. Zavzeli so se za čimbolj praktično 
in občanu razumljivo sporazumevanje in zoper težko dojem
ljive pravne formulacije. • • • 

Krajevni odbor SZDL in DPD Svoboda Rudi Jedretič iz 
Ribnega, sta v soboto, 27. maja, pripravila v počastitev 80-
letnice predsednika Tita in 70-letnice kulturne dejavnosti v 
Ribnem, I. revijo pevsk :h zborov. Poleg domačega moškega 
pevskega zbora Viharnik so na reviji nastopili še oktet iz 
Breznice, moški zbor Stane Žagar iz Krope, moški zbor iz 
Podnarta in moški zbor Triglav iz Dupelj. • • • 

Izmed 70 ekip prve pomoči, k i so se na tekmovanju na 
Bledu, v Bohinju in v Radovljici pomerile v teoretičnem 
poznavanju svojih nalog in praktični oskrbi poškodovancev, 
je zasluženo I. mesto ponovno osvojila trojka iz Kemične 
tovarne Podnart, k i je prejela prehodni pokal. Od 30 ekip 
iz krajevnih skupnosti je bila najboljša ekipa K S Begunje, 
k i je zasedla odlično V I . mesto. • • • 

Klub zdravljenih alkoholikov je v počastitev 80-letnice 
tovariša Tita, v soboto, 20. maja, organiziral izredno krvo
dajalsko akcijo. V ljubljansko transfuzijsko postajo je uspel 
privabiti kar 54 krvodajalcev, med katerimi 14 novih iz vrst 
mladine. 

• • # 
V prepolni dvorani Partizana v Gorjah, je 22. maja gosto

valo gledališče Tone Čufar z Jesenic, s francosko komedijo 
Etien. Gostovanja jeseniških gledališčnikov v Gorjah so že 
tradicionalna. 

m % • 
V okviru tedna Rdečega križa so v radovljiški občini izvedli 

aktivisti te organizacije celo vrsto pomembnih akcij. Poleg 
zbiranja oblačil in vključevanja novih članov, so priredili 
v vseh večjih krajih poljudno zdravstvena predavanja, k i so 
jih posredovali zdravniki. V Gorjah je bilo pred več kot 
100 starši, pretekli petek predavanje dr. Janka Benedika o 
zdravljenju srca. • • • 

Po družbenem dogovoru med občinsko Zvezo sindikatov 
in Kulturno skupnostjo, so dogovor in pogodbe o kulturni 
akciji že sprejele in podpisale domala vse delovne organiza
cije. Žal pa ni bilo razumevanja za to koristno pobudo pr i 
nekaterih velikih podjetjih, k i se še sedaj niso odločila za 
podpis pogodbe, po kateri bi prispevali 4 din na zaposlenega. • • • 

Na seji občinskega komiteja Z K 24. maja, so razpravljali 
o položaju obrata ži to v Lescah, po nedavni prekinitvi dela 
ter o akciji in pozivu kolektiva tovarne Plamen za stabili
zacijo gospodarstva. Komite je pobudo Plamena vsestransko 
podprl. 

• m • 
Na 21. seji občinskega sindikalnega sveta, v torek 29. maja, 

je bi l prav tako obravnavan samoupravni sklep Plamena o 
začetku akcije za stabilizacijo gospodarstva, k i je že od 
vsega začetka dobival vso podporo sindikatov. • • • 

Občinski odbor sindikatov industrije in rudarstva pa je 
na svoji 14. seji 31. maja razpravljal o ustavnih statutarnih 
normah v sindikatih SRS ter o problemu nočnega dela žensk 
in mladine v delovnih organizacijah radovljiške občine. • • • 

Izvršni odbor novo ustanovljene krajevne konference SZDL 
na Bledu, je na razširjeni seji v sredo popoldne, sprejel pro
gram dela, izvolil organe konference in sklepal o sklicu 
II. seje konference, na kateri bo osrednja točka dnevnega 
reda družbenopolitična, komunalna in kulturna dejavnost 
na Bledu, dast i slednja je popolnoma zamrla. 



Kramljanje z bralci 

Muzejsko — 
zgodovinski 

6 v e s t n i k 

K sliki objavljeni v četrti številki MZ-Vestalkn 
pod dokumentacijsko rubriko, k i predstavlja črve 
smučarske pionirje-tekače nam je tovariš Branko 
Banko poslal v pojasnilo bilten, k i so ga izdali v 
Gorjah ob 50-letnici telesne vzgoje in športa. V 
tem biltenu so objavili tudi zgoraj omenjeno sli
ko, k i predstavlja smučarje-tekače športnega dru
štva v Gorjah. Letnica sicer ni ugotovljena, vse
kakor pa sodi v obdobje po I. svetovni vojni, to se 
pravi po letu 1921, ko so v Gorjah pričeli razvijati 
telesno vzgojo in šport. S tem bi bila ta slika 
časovno in lokalno dokumentirana. 

K sliki , objavljeni v peti številki MZ-Vcstnika, 
ki predstavlja skupino partizanov, nam je tovari-
šica Mira Praprotnik iz Most sporočila, da je bil 
posnetek narejen 16.9.1944 na Vršah pri Cepo-
vanu. Ker je na sliki tudi sama, nam bo lahko 
podala dokončno dokumentacijo in imena, ki nas 
zanimajo. 

Bralcem, k i nam pomagajo dokumentirati naše 
slike, se najlepše zahvaljujemo, obenem pa prosi
mo še za nadaljnje sodelovanje, ker imamo v mu
zeju še veliko slik izpred vojnega in vojnega ob
dobja, za katere žal nimamo ustreznih podatkov. 

Kako stare so pravzaprav Jesenice 
5. nadaljevanje 
V četr tem nadaljevanju našega sestavka smo 

morda nekoliko zašli, ko smo načeli vprašanje 
razgibane konfiguracije tal v pasu naše doline 
od novega cestnega mostu čez Savo na Jesenicah 
do Markeževega grabna. Prvotno sem imel namen 
s tem zaključiti, vendar pa sem dolžan z ozirom 
na nekatere komentarje v zvezi s tem pojasniti 
bralcem, da je v tem precej vernih dokazov, da je 
bil ta del naše doline naknadno spremenjen po 
višji sili , zakaj to so ugotavljali že tudi drugi naši 
občani kakor tudi izvedenci za tovrstna vprašanja. 

Za ilustracijo prilagam misli in ugotovitve naše
ga občana in lokalnega zgodovinarja tovariša Ma
tija Sušnika, k i se je s tem ukvarjal že pred štiri
desetimi leti. Pa pogljemo kaj je tovariš Sušnik 
sgotovil v zvezi s tem: 

Nekdanji tok reke Save na Jesenicah 
še istega dne, ko si je geolog univ. profesor 

dr. Karel Hinterlechner ogledal zemeljski usad na 
Jesenicah in mi kot dopisniku nekega dnevnika 
navedel vzroke tega usada — mi je izrazil željo, da 
bi šla na sprehod. Sla sva čez 2vagnov most na 
Plavžu, zavila na levo in šla po vozni poti ob 

vznožju gore Mežaklje, ob katerem teče reka Sava. 
V bližini sedanjega strelišča Strelske družine 

»Matija Verdnik« sem mu omenil, da je verjetno 
reka Sava v davnini tekla bolj na desno preko 
igrišča sedanjega športnega društva skozi Jamasni-
co mimo Konradove, Vršanove, Kalanove in Kaj-
ževe hiše in od tam zavila čez Krivcev zgornji in 
spodnji travnik ter se je verjetno ob sedanji 
Čufarjevi hiši izlivala v sedanjo savsko strugo. 

To mojo domnevo je dr. Hinterlechner tudi po
trdil, ker je na tej črti precej ugreznjen svet, k i 
ima na levi strani okoli dva kilometra dolg, 15 do 
25 m visok in do 100 širok deloma skalnat, deloma 
pogozden hrbet, k i sega od Rožičeve hiše na zaho
du pa do hiše Janeza Razingerja na vzhodu. N i 
pa tudi izključeno, da je bi l to desni savski rokav, 
k i je nastajal le ob zelo velikih povodnih. Tak 
primer je bi l ob veliki poplavi leta 1926, ko je 
tekel močan potok po navedeni strugi. 

Ozemlje, na katerem leži železarna in delavsko 
naselje okoli nje 

Na ozemlju na desnem bregu reke Save v Kurj i 
vasi in Podmežakljo in na levem bregu Save v 
tako imenovanem parku Hrenovca in naselju Gro-
blje je bilo pred 60 leti še nešteto ogromnih skal, k i 
so se v sivi davnini privalile s strme gore Mežaklje. 
To je bil velik naravni proces, ko se je ogromna 
masa skalovja odluščila v širini dveh kilometrov 
prav tam, kjer je danes njena stena okoli 400 m 
visoka in strma kakor zid. Ta ogromna masa skal 
se je prevalila preko reke Save v širini dveh kilo
metrov, to je od zahodnega konca Hrenovce pa 
do novega samskega doma vzhodno od Metalurške 
industrijske šole. Največje skale so se privalile 

celo do vznožja Karavank. Pridni delavci, k i so 
prišli proti koncu minulega stoletja na Jesenice 
na delo iz Bohinja, Radovne, Bistrice in Bajdiš 
v Rožu, iz Dvora pri Žužemberku in od drugod, 
so pri gradnji lastnih hiš kmalu očistili skalnat 
svet, ki je kmalu dobil lepo zeleno površino in 
zelenjadne vrtove. Na ozemlju med potokom 
Ukovo in med hišo Janeza Mencingerja, sta kmalu 
zrasli dve veliki naselji in sicer Nova vas in 
Groblje. 

Ob prelomu stoletja so potegnili od Ferčejeve 
hiše pa do bolnice Bratovske skladnice na Seno-
žetih novo cesto, k i loči železarno in zgoraj ome
njeni naselji. 

Okoli leta 1935 je bil park Hrenovca še nedo
taknjen. To je bi l najlepši naravni park daleč 
naokoli. Sestojal je iz velikega graščinskega vrta, 
travnatih površin in na severni strani obdan z 
vrsto gričev, pogozdenih s hrasti, kostanji in bre
zami. Tudi po teh gričih so tu in tam ležale na 
površini velike skale, k i so se v davni preteklosti 
privalile z Mežaklje. 

Kmalu za tem je zgradila železarna v Hrenovci 
razkladalnico in skladišče za koks za novi plavž, 
k i je začel obratovati leta 1937. 

S tem se je podoba železarskih Jesenic zelo 
spremenila. Položaj industrije in delavstva, k i je 
s tem močno naraslo pa se je precej izboljšal. Kot 
spomin na tisti skalnati prodor v davnini je ostala 
na tem ozemlju le še ena skala in sicer na vrtu 
za delavskim domom pri Jelenu. Vse ostalo ska
lovje pa so marljivi delavci pri gradnji individual
nih hišic oziroma gradbeni delavci tekom zadnjih 
70 let odstranili. 

Gornje ugotovitve, k i smo j ih navedli za ilu
stracijo, je tovariš Sušnik z omenjenim profesor
jem preverjal na samem mestu ob pri l iki ogleda 
vzrokov in posledic velikega zemeljskega usada 
na Murovi pred štiridesetimi leti. 

š e več je dokazov, k i to potrjujejo, vendar 
sedaj še ni čas da bi o tem pisali kaj več, ker se 
bomo po vsej verjetnosti k temu povrnili, ko bo
mo ožje obravnavali nastanek samega mesta Jese
nic in obratov Železarne. 

Povrnimo se nazaj k zgodovini naše dobne. V 
zadnji številki smo ugotavljali navzočnost Rim
ljanov v naši dolini. Po skromnih najdbah je bila 
njihova navzočnost slabo dokazana, kar pa ne 
velja za nižje ležeče predele jeseniške občine kakor 
tudi za blejsko kotlino. 

Z razsulom zahodnega rimskega cesarstva ozi
roma s prihodom Slovanov na naša ozemlja, se je 
po mnenju zgodovinarjev v naših krajih končala 
antična doba, nastopil je srednji vek. Ker pa rim
ski imperij, k i se je vzdržal preko tisoč let, n i 
razpadel čez noč, smo dolžni, da na kratko opi
šemo, kako je prišlo do razsula in kaj je ustvarilo 
pogoje, da so se Slovani naselili v teh alpskih 
predelih. 

Suženjsko posestniški red, k i je veljal v rim
skem cesarstvu, ni mogel vzdržati, kajti preprosto 
ljudstvo, kakor tudi najemniški vojaki so se pri
čeli upirati, ker so življenske razmere postajale 
nevzdržne. Z vzhoda pa so prihajale horde raznih 
germanskih in tatarskih barbarskih plemen, k i j ih 
je vabilo bogastvo vzhodnega cesarstva Bizanca, 
kakor tudi bogastvo Rima . V drugi polovici 5. sto
letja so Huni prodirali preko Panonije skozi naše 
kraje in zavzeli sam Rim. Po smrti Atila je bila 
moč Hunov sicer strta, za njimi pa so sledila 
germanska plemena, katerih cilj je bi l Rim. Tuje 
najemniške vojske, k i j ih je vzdrževal Rim za 
obrambo svojih ozemelj, niso bile navdušene bra
niti cesarstva in tako se je celo zgodilo, da je 
celo Rimu zvesti vojskovodja Odoaker, k i je svoje 
čase branil meje Rima z najemniško vojsko, napa
del Rim in se dal oklicati za cesarja. Bizantinski 
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'lika nam predstavlja pogled na novozgrajeno tovarno Kranjske industrijske družbe okoli leta 1905. 
ozadju tovarne so dobro vidne hiše, tako starejšega datuma, kakor novogradnja, zlasti v današnji 

elavski ulici, kjer vidimo že zgrajene tovarniške hiše, v katerih so kasneje stanovali tovarniški ga-
ilci. Na sliki se dobro vidi stara Kovačeva hiša z gospodarskim poslopjem v ozadju. Južno od Kova-
eve hiše je tudi manjša stara Robičeva hiša, kjer danes stoji Kazina. V ozadju Robičeve hiše je vidno 
lekdanje Kovačevo polje z gričem, ki ga seveda ni več. Celotno to področje kot vidimo do nasipa že

l e z n i š k e proge Ljubljana—Trbiž v ozadju, je še divje in nezazidano. Tudi nad progo je še svet 
taktično nedotaknjen in poraščen. Toliko za pojasnilo bralcem, da bodo videli, kako je zgledal ta 
'fedel v začetku 20. stoletja. 

4 C 
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cesarji so na vsak način hoteli obdržati in obno
viti rimski imperij, zato so pridobili močno pleme 
Gotov, k i je s svojimi četami napadel Odoakerja 
in ga uničil. Vsakodnevni boji in dolgoletne vojske 
so izčrpale prebivalstvo, saj ni bilo nikogar, k i 
bi obdeloval zemljo. Nezadovoljstvo ljudstev se je 
stopnjevalo in vsi napori Rima, da obdrži oblast, 
so bil i zaman. V V I . stoletju so Bizantinci še en
krat zasedli alpske dežele z Norikom, vendar le 
začasno. . 

Germanski Langobardi, k i so j ih Bizantinci pri
vabili v Panonsko nižavje in v naše predele da
našnje Slovenije, so se po štiridesetih letih tudi 
umaknili (568. leta) v severno Italijo. V zahodni 

^^Panoniji, kamor je sodila tudi Slovenija in Go
renjska, je tako nastal nekakšen prazen prostor 
primeren za naseljevanje, kajti Ilirsko-keltski Kar-

Koledar pomembnejših dogodkov 

za junij 
1. junija 1941 je bila v Ljubljani partijska kon

ferenca, na kateri so bih prisotni vsi vidni pred
stavniki K P iz okrožij Slovenije. Gorenjsko so 
takrat zastopal sekretar jeseniškega okrožja Jože 
Gregorčič ter člana C K K P S Stane Žagar in Lojze 
Kebe. Stane Žagar je b i l ob tej pri l iki zadolžen 
za organizacijo oborožene vstaje na Gorenjskem. 

1. junija 1902 prično na Hrušici z deli za pred
videni karavanški predor, k i naj bi omogočil 
železniško zvezo iz srednje Evrope prek Visokih 
Tur do Trsta. To je b i l eden najdaljših predorov 
na tej težki alpski železniški progi. 

2. junija 1942 je b i l ustreljen v Ljubljani v 
Gramozni jami odvetnik dr. Aleš Stanovnik. Aleš 
Stanovnik je v predvojnem času predstavljal 
enega najbolj vidnih naprednih političnih delav
cev na Jesenicah, b i l je tudi pobudnik in sousta
novitelj delavskega časopisa Jeseniški- kovinar, 
k i je pred vojno izhajal na Jesenicah. 

3. junija 1942 je prišel v Cankarjev bataljon 
pod Stolom sanitetni referent dr. Edo Pohar, k i 
je b i l poslan z nalogo da organizira ustrezno 
zdravstveno službo med gorenjskimi partizani. , 

4. junija 1941 je bilo na sedežu nemškega vele-
. poslaništva v Zagrebu posvetovanje visokih nem-
, ških uradnikov s člani takratne vlade N D H glede 
naselitve Slovencev predvidenih za izselitev iz 
Gorenjske in štajerske na ozemlju takratne N D H . 
V prvem planu je bilo samo iz Gorenjske pred
videnih za izselitev 84.000 prebivalcev. 

5. junija 1927 je b i l v Ljubljani vsedelavski 
zlet, k i so se ga udeležili mnogi Jeseničani z 
godbo in pevskim zborom takratne Svobode. Na 
velikem zborovanju na Kongresnem trgu je bi l 
predviden govor takratnega sekretarja K P J Sima 
Markoviča, vendar so oblasti govor prepovedale. 

5. junija 1945 je bila v Ljubljani konferenca 
aktivistov OF slovenskega naroda, k i jo je sklical 
izvršni odbor OF Slovenije. Glavni referat je 
podal takratni predsednik prve slovenske vlade 
Boris Kidrič. 

6. junija 1901 je avstrijski državni zbor sprejel 
predlog resolucije za gradnjo podaljška železniške 
proge (turške železnice) Jesenice—Gorica, k i je b i l 
sprejet v skladu s celotnim projektom turške 
železnice. 

7. junija 1809 je prispela na Jesenice enota 
francoskih mizarjev, k i je bila namenjena proti 
Kranjski gori. V času francoske okupacije so 
Francozi imeli na Jesenicah stalne čete. 

8. junija 1898 se je sestala na Jesenicah okrajna 
komisija za šolstvo, k i je prvič obravnavala grad
njo nove šole na Jesenicah, za katero so se pote
govali že nekaj desetletij. Prvotna lokacija za šolo 
je bila določena za prostor, kjer danes stoji cari
narnica (Ratečanov travnik). Iz kasnejših posve
tovanj, k i so se zavlekla v 20. stoletje, pa s to 
lokacijo ni bilo nič, saj so novo šolo pričeli graditi 
pod Romavhovirn poljem, danes Čufarjev trg. 

8. junija 1941 je Osvobodilna fronta Slovenije 
izdala že drugo številko svojega glasila Slovenski 
poročevalec, k i so ga tiskali tiskar j i-ilegalci v 
Ljubljani. 

9. junija 1941 so okupacijske oblasti izdale za 
prebivalce na zasedeni Gorenjski prve živilske 
karte. Za ilustracijo naj navedemo, da do tega 
dne v trgovinah ni bilo moč kupiti niti najosnov
nejših prehrambenih artiklov vse od nemške 
zasedbe 22. aprila 1941. 

11. iunija 1942 je šef civilne uprave za Gorenj
sko gaulaiter dr. Ervin Rainer prišel na inšpek-

ni, ki so živeli v rimski dobi na področju Slove
nije in ožje Gorenjske, so bil i le maloštevilni. S 
tem so bil i podani vsi pogoji za naselitev Slova
nov, k i so skupaj s tatarskimi Obri prodirali izza 
Karpatov v rodovitno Panonijo in dalje proti Ita
l i j i . Nomadski tatari so se iz naših ozemelj umak
nil i , naši predniki Slovenci pa so se tukaj naselili 
za stalno in se pričeli ukvarjati s kmetijstvom in 
živinorejo. 

Kdaj so Slovenci zasedli naše kraje je težko 
reči. Brez dvoma pa lahko trdimo, da so okoli 
leta 590 že zasedli ljubljansko kotlino in se za 
stalno naselili. Drugi pas naseljevanja pa je šel 
preko zgornje Panonije, š tajerske in ob Dravski 
dolini navzgor proti sedanji Koroški. Leta 625 so 
Slovani naleteli v bližini Lienza na Bavarske čete, 
kjer pa so j ih skupaj z Obri premagali. Ti dve 
letnici sta nekako dokaz, za naselitev Slovanov v 
prvem valu naseljevanja. Nadaljevanje sledi 

cijski ogled obratov K I G na Savi in Javorniku. 
Ob tej pri l iki je bi l na Javorniku organiziran tudi 
miting. 

13. junija 1946 je b i l po trinajstmesečnem priza
devanju domačih strokovnjakov dan v obratovanje 
plavž številka 1, k i je prenehal obratovati apri
la 1945. To je bila za tiste čase in razmere velika 
delovna zmaga domačih strokovnjakov. 

15. junija 1923 so trboveljski rudarji v okviru 
kulturne skupine nezavisnih strokovnih organiza
cij prvič obiskali jeseniške železarje. Pobudnica 
za to srečanje je bila znana kulturna delavka in 
članica K P Tončka Čeč. To veliko revolucionarko 
so Nemci leta 1942 v celjskem Starem piskru 
ustreliti kot talko. 

15. junija 1920 je bi l ustanovljen pri Svobodi 
Jesenice prvi dramski odsek. Izvoljen je b i l šest
članski odbor, k i je pričel s svojim delom že 
jeseni. 

15. junija 1930 je b i l v okviru proslav ob 
75. obletnici ustanovitve prvega delavskega društva 
na Slovenskem izdan jubilejni zbornik strokovnih 
društev. 

15. junija 1941 je »dinar« na zasedenem ozemlju 
Gorenjske in Štajerske prenehal veljati kot pla
čilno sredstvo. Do tega dne so jugoslovanski 
denar men j ah v nemške marke v razmerju 1 dinar 
proti 0,05 R M . 

16. junija 1879 je bilo v Gorjah ustanovljeno 
bralno društvo kot eno prvih v radovljiškem srezu. 

16. junija 1945 je b i l v dvorani Titovega doma 
organiziran šolski miting v počastitev prvega 
dneva slovenskega pouka po štiriletni okupaciji. 
S tem se je začel nekakšen pripravljalni pouk za 
redno šolo v slovenskem jeziku, kajti znano je, 
da so na vseh šolah na Gorenjskem poučevali v 
nemščini. 

20. junija 1920 se je pričel v Vukovarju kongres 
socialistične delavske stranke Jugoslavije (SDSJ-k), 

k i je zasedal do 24. Na tem kongresu je bilo 21 
Slovencev, z Jesenic pa sta se ga udeležila Janko 
Smolej in Tone Vergelj, k i je bi l eden najmlajših 
udeležencev na tem kongresu. 

20. junija 1942 je b i l v Ravnah nad Valvasorjem 
ustanovljen I. bataljon Gorenjskega odreda, tako 
imenovani Cankarjev bataljon. 

21. junija 1901 so pričeli s kopanjem karavan
škega predora na koroški strani nad Podrožco. 

21. junija 1942 ponoči so borci Cankarjevega 
bataljona naredili akcijo v obratni ambulanti 
oziroma bolnici bratovske skladnice na Senožetih. 
Namen akcije je bi l , da si partizani oskrbijo I 
zadostne količine sanitetnega materiala in inštru-
mentarij. 

22. junija 1941 je bi l na Dobravi sestanek sf| 
predstavniki vseh političnih in delavskih organi, 
zacij v jeseniškem okolju. Namen sestanka je bil,,'1 

da se dogovore o pripravah za organizirano obo-
roženo vstajo v jeseniškem kotu. Ta sestanek žal 
ni bi l najbolj uspešen, ker se nekateri predstavniki 
vabilu niso odzvali oziroma so udeležbo v vstaji 
odklonili. 

22. junija 1941 Nemčija prične vojaški napad 
na Sovjetsko zvezo. Tega dne so jeseniški komu
nisti že odhajali v gozdove, da se izognejo pred 
množičnimi aretacijami, s katerimi je pričel 
gestapo. 

23. junija 1922 je bi l ustanovni občni zbor de- i 
lavsko kulturnega in telovadnega društva Svoboda 
na Javorniku. V sestavi Svobode je pričel delovati 
telovadni odsek, tamburaški odsek in knjižnica, 

23. junija 1936 je bilo na Jesenicah skupno po
svetovanje treh strokovnih organizacij z name
nom, da ustanovijo medstrokovni akcijski odbor, 
Sprejeli so 12 osnovnih točk programa za skupno 
delovanje v borbah za delavske pravice. 

25. junija 1942 so borci Cankarjevega bataljona; 
požgali železniški in cestni most v Mostah pri ži 
rovnici. 

27. junija 1761 je na Koroški Beli pogorela sta . 
ra župnijska cerkev, k i je bila zgrajena že let!) 
1361. To je bila ena prvih cerkev zgrajenih v tem j 
predelu, razen rodinske, kjer je bila prafara. Sta-j 
rejšega datuma je bila le še stara cerkev sv. Kle-j 
mena v Mojstrani. Požar je uničil tudi župnišče 'm j 
tudi vse knjige »Matrike«, k i so j ih vodili duhovni 

28. junija 1941 so komande nemških orožniškii i 
postaj na Gorenjskem dobile sezname Slovencev .j 
predvidenih za izselitev v posameznih občinah, ka 
kor tudi strogo zaupna navodila o poteku predvi i 
denih izseljevanj, v juliju mesecu./ s* 

30. junija 1934 je Adolf Hitler že kot nemšk I 
kancler osebno aretiral svojega strankinega prijal 
telja Ernsta R6hmm-a, ki mu je s svojimi trupr.ral 
SA pomagal na oblast. Nekaj ur po aretaciji so g*j 
v celici Hitlerju zvesti predstavniki SS nasilni 
likvidirali. Kolo zgodovine bi se zasukalo povseo 
drugače, če bi se takrat zgodilo obratno, zakaji 
Rohmm se je potegoval za socialno revolucijo v 
takratni Nemčiji brez vsakršnih ozemeljskih teženji 

Sliko, ki bi jo želeli dokumentirati v tej številki, imamo v muzejskem arhivu. Kdo je bil avtor sli-
nam ni znano. Posnetek predstavlja nekakšno slavje, morda planinsko, ob otvoritvi neke manjše p 
nlnske koče. Bralce prosimo, če jim je kaj znano kje je to, za kakšno postojanko gre in kdaj je b1 

otvorjena. Prepričani smo namreč, da je to nekje na teritoriju naše občine. 



Skupščina temeljne izobraževal
ne skupnosti o dohodkih za 1972 

Skupščina Temeljne izobra
ževalne skupnosti Jesenice, je 
na svoji 3. redni seji obrav
navala finančni položaj. Pre
gledali in potrdili so zaključ
ni račun za leto 1971, k i izka
zuje 19212.943,67 dinarjev do
hodkov in 17.900.911.— dinar
jev izdatkov. Če k temu 
prištejemo še sredstva po
sebne rezerve, je bilo skupno 
izdatkov 19.001.985.— din ali 
bolje rečeno, za 210.958,67 din 
manj izdatkov kot dohodkov. 
Tudi ta vsota je namensko 
določena. Pr i obravnavi za
ključnega računa ni bilo po
sebne razprave, ker so sred
stva že porabljena in je leto 
za nami. Ugotovljeno je bilo 
le, da so bila v letu 1971 
sredstva smotrno koriščena. 

Pri obravnavi osnutka me
ri l za delitev dohodka vzgoj
no izobraževalnim zavodom 
za leto 1972, je bila razprava 
zelo živahna. Na sejo so bil i 
vabljeni tudi ravnatelji vzgoj
no izobraževalnih zavodov. 
Osnutek meril za delitev do
hodka vsebuje predvsem me
rila za osebne dohodke peda
goških in ostalih delavcev v 
vzgojno izobraževalnih zavo
dih in za materialne stroške. 
V razpravi so sodelovali pred

vsem predstavniki zavodov. 
Večkrat je bilo poudarjeno, 
da so sredstva premajhna in 
da bi za boljše delo rabili več 
denarja. Zelo veliko je bilo 
govora tudi o samoupravnem 
sporazumu, kateri predvideva 
višino osebnega dohodka (for
miranje) po posameznih kate
gorijah delovnih mest. Reče
no je bilo tudi, da kljub 
zahtevam oziroma priporoči
lom sindikata, da najnižji 
osebni dohodek ne sme biti 
izpod 1.000,00 din, tega ne bo
do mogli uresničiti. Iz razpra
ve je bilo razvidno, da neka
teri smatrajo, da morajo 
samoupravne dogovore o for
miranju in delitvi osebnega 
dohodka realizirati, ne glede, 
ali so na razpolago sredstva 
ali ne. Za realizacijo teh do
govorov so potrebna finančna 
sredstva, teh pa trenutno ni 
na razpolago, zato so tudi 
nekatera odstopanja. Zanimi
vo je, da je bilo največ pri
pomb na predvidene osebne 
dohodke tehničnih oziroma 
pomožnih delavcev, kateri 
predstavljajo zelo majhen del 
zaposlenih v šolstvu. Vse pre
več je bilo poudarjeno, da so 
v primerjavi s tistimi, ki so 
zaposleni v drugih panogah 

M © w odbor društva 
upokofencev Jesenice 
Na občnem zboru Društva 

upokojencev na Jesenicah je 
novoizvoljeni odbor imel v 
četrtek, 25. maja konstituant-
no sejo. Ker je bil nov odbor 
sestavljen iz dveh kandidat
nih list, je vladalo tudi za 
konstituanto veliko zanima
nje. Po dokaj burni razpravi 
in ugotavljanju, da je bila 
dvostranska predvolilna kam
panja neumestna, niso pred
lagali tajnih volitev. Na pred
log dosedanjega predsednika 
Lukana je b i l izvoljen za 
predsednika Hans Verdnik. 
Za podpredsednika so izvolili 
nosilca druge kandidatne l i 
ste. Nandeta Pogačnika. Za 
prvega tajnika je bi l izvoljen 
že 17-letni tajnik Franc To-
man, za drugega tajnika pa 
Tine Žen. Blagajniške in ra
čunovodske posle bosta vodi
li še naprej Anica Jamnik in 

Olga Frankič, medtem ko je 
bi l izvoljen za predsednika 
gospodarske komisije Nande 
Pogačnik, za predsednika ko
misije za rekreacijo, oddihe 
in kulturo pa Polde Ulaga. 
Nadzorni odbor je izvolil iz 
svoje srede za bodočega pred
sednika poznanega finančne
ga strokovnjaka Franca Te-
pina. • 

Kakor je vladalo za občni 
zbor, je vladalo med jeseni
škimi upokojenci tudi za kon
stituanto novega odbora ve
liko zanimanje. Z odkrito 
razpravo pa je bila dosežena 
konstituanta odbora, k i bo 
delal v interesu vseh članov, 
se boril za njihove pravice in 
skrbel za enakost med vsemi 
upokojenci, predvsem pa za 
čimprijetnejše počutje v do
mu upokojencev. 

Predavanje za upokojence 
Delavska univerza Jesenice bo organizirala v bodoče 

po vsakem mesečnem sestanku članstva Društva upo
kojencev na Jesenicah predavanje ali kako drugo pri
merno prireditev. Po članskem sestanku v soboto, 
3. junija, bo prvo tovrstno predavanje. V goste pride 
znani športni strokovnjak profesor Drago Ulaga, k i bo 
imel predavanje pod naslovom »Rekreacija starejših«. 
Predavanje se bo pričelo ob 19. uri in bo opremljeno 
s številnimi diapozitivi. Društvo upokojencev na Jese
nicah obvešča tudi svoje člane, da bo organiziralo v 
počastitev 80-letnice maršala Tita v sredo, 14. junija 
avtobusni izlet v Kumrovec, rojstni kraj predsednika 
naše republike. Prijave sprejema pisarna DU Jesenice. 

premalo plačani in da je za
radi tega zelo težko dobiti 
ljudi. Obstoja pa bojazen, 
da bodo tudi tisti, k i so že 
zaposleni v teh zavodih, poča
si poskušali dobiti taka de
lovna mesta, kjer bodo imeli 
večje osebne dohodke. 

Mnogo pripomb je bilo 
tudi na delitev in priznanje 
sredstev za materialne izdat
ke, k i so zaradi različnih po
gojev različni, pri čemer naj
večkrat odpovedo že ustalje
na merila in nastajajo velika 
odstopanja. Komisija je za 
delitev upoštevala realizacijo 
iz leta 1971, ter dodala vstm 
še 20 °/o. Osnovni vzrok za ta
ka odstopanja je predvsem 
različna amortizacija, katero 
morajo plačevati zavodi iz 
tega naslova; med razpravo 
je bilo podanih več predlo
gov, vendar se je skupščina 
odločila za predlog komisije. 

Pri obravnavanju finančne
ga načrta za leto 1972 je bilo 
ugotovljeno, da TIS dobi v 
letu 1972 več sredstev iz dav
kov na osebni dohodek, od 
davka na promet in ostalih 
davkov kot v letu 1971. Razli
ka je kar vidna, vendar kljub 
temu ne zadovoljuje vseh po
treb in bo potrebno čim bolje 
gospodariti s sredstvi, k i so 
na voljo. 

Skupščina je tudi izvolila 
novega člana izvršnega odbo
ra, ker je dosedanji član Jan
ko Burnik zaprosil za razre
šitev zaradi preobremenjeno
sti na drugih področjih. 
Obravnavali so še poročilo 
komisije za izdelavo investi
cijskega programa. Zaradi 
pomanjkanja finančnih sred
stev bodo v letu 1972 investi
cije bolj skromne. TS 

Prejšnjo soboto so v Kranjski gori delavci Elektro pod-
jetja Kranj na Knapovem vrtu v počastitev rojstnega dne 
maršala Tita slovesno odprli novo razdelilno postajo. Stikalo 
je vključil in jo s tem spustil v obratovanje predsednik ob
činske skupščine France Žvan. Za tem so se vsi navzoči udele
žili kulturnega programa, in tovariškega srečanja, ki so ga 
pripravili v osnovni šoli v Kranjski gori. 
Nova RTP je vsekakor pridobitev za naš zimsko športni in 
letni turistični center, saj se brez povečanje električne ener
gije ne bi mogel širiti. Že doslej se je namreč zgodilo, da 
zaradi prešibke napetosti niso mogle obratovati vse žičnice 
hkrati. Nova RTP ima moč 2,5 MW, k i v njo doteka po novem 
daljnovodu s 35 K V . Tega so na novo uredili lani in predlan
skim. B . 

Jesenice dobivajo iz dneva v dan novo podobo. V to sodi tudi 
drugi del Tomšičeve ceste, k i je dobila asfaltno prevleko. Tega 
dogodka se veselijo vsi prebivalci nad progo, saj so tako dobili 
novo sodobno zvezo z mestom. (Slika in zapis Franc Alenka.) 

Uspešen orientacijski pohod 
Krajevni odbor Zveze re

zervnih vojaških starešin 
Dovje Mojstrana, je v nede
ljo 28. maja, organiziral za 
vse vojaške rezervne stareši
ne orientacijski patrolni po
hod v smeri Mojstrana—Ra-
dovna. Udeležilo se ga je 
80 % članov, če pa upošte
vamo še upravičeno odsotne, 
bi bila udeležba 100 %. 

Pohod je b i l po ekipah, k i 
jo je sestavljalo pet članov. 
Na startu so prejele pismene 
naloge iz topografije in tak
tike. Vodja ekipe pa je na 
določenih mestih pred komi
sijo ustmeno odgovarjal na 
sprejete naloge. 

Rezultati so bil i prav dobri, 
iz česar lahko trdimo, da re
zervne starešine zelo dobro 
prebirajo strokovni časopis 
Narodna obramba, v katerem 
je v besedi in sliki prikazano 
veliko primerov in izkušenj 
partizanskih enot NOV. V 
programu je bilo tudi stre
ljanje s polavtomatsko pu
ško. Čeprav z omenjeno pu
ško še nikoli niso streljali, 
je bi l dosežen zadovoljiv 
uspeh. Po končanem pohodu 
pa so odborniki pripravili 
družabni del programa, kjer 
so udeleženci v veselem raz

položenju komentirali uspeh 
pohoda. 

Proti večeru so se udele
ženci zadovoljni vračali proti 
domu z željo, da se še več
krat srečajo na takih poho
dih. 

Vsi udeleženci se zahvalju
jejo komandantu polkovniku 

Slavkotu Staroverski, k i je 
omogočil streljanje s takim 
orožjem, Socialistični zvezi 
in krajevni skupnosti Dovje 
Mojstrana pa, k i sta z denar
nimi sredstvi omogočila tako 
prijetno srečanje. 

S. P. 

Taktično - orientacijski 
pohod 

V nedeljo, 4. junija se bo
do v Mojstrani pomerile naj
boljše ekipe rezervnih voja
ških starešin iz krajevnih 
združenj Javornik, Jesenice, 
Kranjska gora, Mojstrana in 
Žirovnica, v taktično-orienta-
cijskem pohodu za izbiro naj
boljše ekipe občinskega zdru
ženja rezervnih vojaških sta
rešin Jesenice. Skupno bo so
delovalo osem ekip, od tega 
iz Jesenic tri , iz Javornika 
dve in po ena ekipa iz ostalih 
krajevnih združenj. Tekmo
vanje bo obsegalo pohod na 
okoli 10 km dolgi progi z 
vmesnim reševanjem nalog iz 
taktike in topografije. Za
ključek pohoda bo združen 

s streljanjem s polavtomat
sko vojaško puško iz ležečega 
položaja na razdaljo 100 m v 
tarčo. 

Ekipe, k i bodo sodelovale 
na tem tekmovanju, so bile 
izbrane na pohodih, ki so j i h 
v času od 25. do 28. maja 
organizirala sama krajevna 
združenja. Na tekmovanje so 
povabljene tudi šolske ekipe, 
ekipe ZMS in grahičarjev. 

Zbor ekip bo ob 7.30 pred 
hotelom Triglav v Mojstrani, 
pričetek tekmovanja pa ob 
8. uri . Celotno organizacijo 
tekmovanja je prevzelo zdru
ženje rezervnih vojaških sta
rešin it Mojstrane. 

J. J. 



JEZIKOVNI POGOVORI 
Po krajšem premoru spet nadaljujemo z jezikovnimi po

govori. Morda je le kdo opazil, da v nekaj številkah te rub
rike že ni bilo in jo je pogrešil. Če je bilo le nekaj takih 
ali celo en sam, si smem misliti, da ne zgubljam časa in besed 
zastonj. 

Delavski praznik je mimo, prav tako dan zmage in ne 
morem si kaj, da ne bi malo zašla s svoje poti. Popeljala 
bi vas rada spet v literarne vode. No, saj to ne bo lak posto
pek, kajti za oblikovanje lepega in pravilnega jezika ni po
trebno le poznavanje slovnice, ampak živ jezik. Njega bomo 
našli, če ne v naši knjižni zakladnici, kjer se nam kar sam 
ponuja in razdaja, samo seči je treba na polico in prisluhniti 
ne samo z ušesom, tudi s srcem. 

Ob množici avtorjev se ustavimo ponovno pri velikem ob
likovalcu in ljubitelju slovenske besede, Ivanu Cankarju. To
krat ni dvoma, kateri njegov junak nam bo prvi stopil na
sproti in bi nas danes pozdravil morda z malo več veselja 
kot takrat, ko se je porajal in zaživel iz pisateljeve domiš
ljije. — »štirideset let bo, tako je mislil-, štirideset in nič 
manj, ko sem prestopil ta prag. Bajta je bila takrat čemerna 
in ubožna, da je bilo gospodarja sram iu hlapca. Pa je tekel 
pot v potokih, pa smo postavili dom, da je ženskam v veselje, 
moškim v čast. Kdo ga je postavil? Vsi so pomrli, trudni, 
ostal sem sam, poslednji gospodar. Na prostrano, blgoslov-
ljeno polje gleda naš doni. Kdo je obdelal to prostrano polje, 
kdo ga je razširil? Vsi so pomrli, ostal sem sam, poslednji 
oralec, poslednji kosec . . . Glejte, čudno, prečudno štirideset 
let je rodila jablan, vrtu čast in gospodarju; pa pride tujec, 
pa bi izkopal jablano ter jo posadil na kamen! . . . Glejte, 
čudno prečudno, štirideset let je robotal da bi postavil dom, 
s svojim potom je pognojil polje in senožet, pride človek — 
odkod pač pride? — ni pravi: nisi prvi! Ter ga spodi v hlev, 
sam pa sede v zapeček in si baše pipo! . . .« 

Tako je mislil hlapec Jernej pri Sitarjevih, potem ko je 
stari Sitar umrl in je zagospodaril mladi. To je bilo sicer 
naravno in razumljivo, manj dojemljiva pa je bila za Jerneja 
grenka resnica slovesa, slovesa od vsega tistega, kar je delal 
štirideset let, »Štirideset let je Jernej zidal, bog je blagoslovil 
.Ternejevo delo, da je obrodilo obilen sad, stoteren in tiso
čerem Čigavo je delo, čigav je sad? Katera posvetna postava 
in katera božja zapoved je naredila, da nimam, kamor bi 
legel, ko sem nakosil sena, a bi bila, če ga nakopičim gora 
višja od Ljubljanskega vrha? In da nimcm skorje kruha, ko 
sem napolnil egiptovske hrame z ržjo, pšenico z ajdo?. . .« 
Sto in tisočkrat je zastavljal to vprašanje preprostim in 
učenim, otrokom in starcem, sodnikom in tatovom, pa mu 
nihče ni dal pravičnega odgovora nihče mu ni stal ob strani, 
ko je iskal pravice. Tako je šel v svet in Sitarjevi so že 
skoraj pozabili nanj, ko se je nenadoma vrnil: — Mračilo 
se je, s polja so se vračali kmetje in posli. Takrat se je pri
kazal petelin na Sitarjevi strehi, rdeč in tenak je švignil 
visoko proti nebu. Nato se je prikazal petelin na skednju, 
na hlevu, na šupi, na obeh kozolcih, velik je bil plamen, 
segal je silen od zemlje do nebes. Goreče treske so padale 
v kolobarju na zoreče polje, kakor da bi lih metala človeška 
roka. Tako je prižgal Jernej svojo strašno baklo... Pa se je 
prikazal med njimi dolgi Jernej z opečenimi rokomi in osmo-
jenimi lasmi. In se je zasmejal, veselo: »Po pipo sem šel, 
ljubi moji. Nisem hotel, da bi zgorela tudi moja pipa, ki sem 
jo pozabil doma, ko sem šel na pot. Kaj ne gori prijazno 
moj dom, kaj ni lep moj ogenj? Kdo ima pipo, naj si jo 
prižge, dovolj je kuriva!« 

Toda iskre Jernejevega ognja je raznesel veter na vse 
strani med trpeče delavce in kmete, da so prisluhnili Jerneju 
in stopili po njegovi poti, zato, da lahko danes mirno in ve
selo živita in praznujeta jeseniški martinar in. primorski de
lavec, da si to lahko privoščita trboveljski in idrijski rudar 
in vsi delavci in slehernem koncu naše domovine. 

Tako složen in odločen upor je moral roditi pravf sadove. 
Krvni davek je bil prevelik za tako majhen narod, kot smo 
Slovenci, preveč nedolžnih življenj je zaključilo svojo pot v 
borbi za pravično stvar, da bi jih mi smeli prezreti in poza
biti. Žal pa opažamo, da na vsakem koraku lahko čutimo 
mlačnost in premalo hvaležnosti in spoštovanja najstarejše
mu obdobju naše zgodovine. Posebno mladina tega ne zna 
ceniti. Morda je temu kriva naša malomarnost in nedosled
nost. Mladi nikoli ne začutijo potrebe, da bi bili nekomu 
hvaležni za takšno življenje, kakršnega živijo. Njihova hva
ležnost seže le že do staršev, dlje pa zelo malokdaj. Vsi, 
posebno pa tisti, ki delajo z mladino, bi morali spoznati, da 
je pač premalo, če učenci enkrat na leto zapisujejo spomine 
partizanov, katerih resničnosti se bolj malo zavedajo, kajti 
to obdobje je preveč odmaknjeno, da bi sami segali v vojni 
čas. Tega ne moremo in ne smemo zahtevati od njih samih. 
Veseli me, da so mladi, breskrbni, veseli, da se navdušujejo 
za danes in jutri, ali da pozabljajo na včeraj, jim ne smemo 
dovoliti. Boli me, da ne znajo prisluhniti partizanskemu pes
niku, ga spremljali tako, kot bi pesem napisal ameriški kravar 
in kaj šele, da bi pritegnili in zapeli skupaj s pevci katero 
od partizanskih pesmi. Dlje od napeva pač niso prišli. Sami 
niso krivi, kdo je potem kriv? 

Koncept dolgoročnega 
razvoja kulture 

v gorenjski regiji 
Pretekli teden je bilo na Jesenicah več ločenih razprav o kon
ceptu dolgoročnega razvoja s področja družbenih služb za 
gorenjsko regijo, ki ga je izdelal Institut za ekonomska razi
skovanja v Ljubljani. Razmišljanje o tem konceptu bom v tem 
sestavku omejil le na področje kulture, čeprav je bilo v raz
pravah izrečenih več kritičnih pripomb tudi na ostale dejav
nosti v okviru družbenih služb. Namen tega razmišljanja tudi 
ni ocenjevati kompleksno delo omenjenega instituta, ki zajema 
celoten dolgoročni razvoj Gorenjske, temveč izključno pod
ročje kulture tako z vidika analize stanja, kakor koncepta 
dolgoročnega razvoja obdelanega v omenjenem gradivu. 

Analiza stanja kulturno-
prosvetne dejavnosti v go
renjski regiji, nam sicer v 
številkah in odstotkih pokaže 
nekatera reprezentativna pod
ročja in njihov položaj oziro
ma odnos v slovenskem po
prečju. Pr i tem je na primer 
zanimivo, da je gorenjska re
gija kot celota po obdelanih 
pokazateljih, relativno bolj 
razvita kot je slovensko po
prečje. Prednjačita občina 
Jesenice in Kranj, kot največ
ja gospodarska centra Go
renjske. Jesenice, čeprav so 
manjše od Kranja izkazujejo 
znatno večjo kulturno-pro-
svetno razgibanost kot Kranj. 
To analitiki pripisujejo daljši 
industrijski tradiciji in rela
tivno večji koncentraciji de
lavskega prebivalstva na Je
senicah. Zanimivo ob tem je 
tudi to, da smo sami Jeseni
čani na nedavnih razpravah o 
kulturi v občini, ugotavljali 
precejšnjo nazadovanje in 
precejšnjo revščino. 

Do teh ugotovitev so ana-
l i t i prišli na podlagi nekate
rih reprezentativnih pokaza
teljev (delavske in ljudske 
univerze, časopisi, ljudske 
knjižnice, muzeji, gledališča, 
kinematografi, radio in tele
vizija — naročniki, kulturno 
prosvetna društva). V analizi 
pa ne zajemajo nekaterih 
področij, k i so ravno za go
renjsko regijo značilna in k i 
v nekaterih primerih dosega
jo vrhunost, k i jo v razvoj
nem konceptu pripisujejo le 
nekaterim izven gorenjskim 
centrom. Tako vrhunost na 
primer dosega razstavno-gale-
rijska dejavnost v Kranju in 
Škofji Loki , razstavno tradi
cijo pa imajo tudi Jesenice, 
zadnja leta pa tudi Radovlji
ca in Tržič, k i jo niti v ana
lizi, niti v razvojnem koncep
tu ne omenjajo. Določeno vr
hunost na Gorenjskem pred
stavlja prav tako glasbena 
kultura, k i ima na Gorenj
skem še posebno tradicijo, pa 
vendar v gradivu ni omenje
na. V razvojnem konceptu 
predlagajo razširjanje kultur
nih medijev za pospeševanje 
množine kulture kot so radio, 
televizija, časopisje, knjige, 
kinematografija in drugo, kot 
sredstva za premoščanje jezu 
med množično in vrhunsko 
kulturo. Ni t i z besedo pa ne 
omenjajo razvitost nekaterih 
tovrstnih medijev v gorenjski 
regiji. Naj j ih samo nekaj 
omenim: lokalni radijski po
staji Jesenice in Tržič, časo
pisi — Glas z literarno umet

niško prilogo Snovanja, Žele
zar z enako prilogo Listi , 
Iskra, Sava, Planika, Teksti
lec itd., k i redno izhajajo v 
velikih nakladah, potem za
ložniška dejavnost v Škofji 
Loki (Loški zbornik), na Jese
nicah (zbornik Jeklo in lju
dje, literarne publikacije) in 
drugo. Omenim naj še spome
niško varstveno dejavnost in 
množico restavriranih fresk 
in kulturnih spomenikov, k i 
danes pomenijo neprecenljive 
kulturne vrednote in k i v ne
katerih primerih pomenijo 
celo evropsko vrhunost. To je 
samo površen pregled površ
nega opazovalca, zato take 
stvari ne bi smele uiti raz
iskovalnemu institutu. 

Najbrž je tudi zelo tvegana 
trditev v omenjenem gradivu, 
»da Gorenjska v kulturnem 
razvoju nekako stagnira ali v 
nekaterih ozirih celo relativ
no nazaduje.« Nedvomno je 
to za nekatera področja in 
kulturne veje res, kakor je 
tudi res, da smo na nekaterih 
področjih dosegli slovensko 
vrhunost pa tudi izredno raz
vejanost in pestrost, k i jo na 
mnogih drugih slovenskih ob

močjih ni. Razen tega ni 
sprejemljiva teza, da naj »bo 
tudi gorenjska regija deležna 
kulturnih storitev vrhunske 
kulture ne le preko navedenih 
medijev (radio, televizija, 
tisk, kino idr. pr. p.), ampak 
tudi v neposrednem kontaktu 
(gledališke predstave vodilnih 
gledališč, umetniške razstave, 
folklorni nastopi ipd.).« Ka
kor, da že ogromno' teh ne
posrednih kulturnih vrednot, 
že doslej ne bi imeli v vseh 
gorenjskih občinah in kakor, 
da nekaterih ne bi mogli sa
mi razviti do vrhunosti, poleg 
teh, k i j ih že imamo. 

Take stvari kot j ih zasledi
mo v gradivu, so lahko samo 
rezultat nekompleksne anali
ze in ovrednotenje stanja, v 
odsotnosti krajevnih tovrst
nih dejavnikov. Znana mi je 
analiza kulturnega stanja v 
kranjski občini in njihov raz
vojni program, ki bi ga anali
tiki stanja in načrtovalci raz
voja na institutu lahko "upo
števali. Razen tega pa tudi 
vrsto drugih dokumentov o 
kulturnih problemih in sno
vanjih v posameznih občinah. 
Še bi lahko našteval take in 
podobne primere, pa vendar 
to ni bi l osnovni namen se
stavka tega razmišljanja. Na
men je bi l predvsem opozo
riti, kar so opozorili tudi že 
drugi, da je področje kulture 
v omenjenem gradivu zelo po
vršno obdelano in da je tudi 
koncept razvoja nepopoln in 
kot tak potreben velikih do
polnitev. 

Joža Vari 

Zbor Blaž Arnič 
na republiški reviji 

V petek in soboto, 26 in 27. 
maja, je bila v Zagorju ob 
Savi tretja republiška revija 
mladinskih in otroških pev
skih zborov. Iz naše občine 
je na reviji sodeloval mla
dinski pevski zbor Blaž Ar-
nič, k i ga vodi dirigent Jan
ko Pribošič. Nedvomno je 
zbor zaslužil udeležbo med 
najboljšimi mladinskimi zbo
r i Slovenije, saj je doslej 
svojo kvalitete že večkrat 
dokazal, poleg rrladinskega 
zbora osnovne šole Prežihov 
Voranc, pa je b i l tudi na zad
njem Srečanju z našimi zbo
r i , najboljši mladinski zbor. 

Po programu so na reviji 
zapeli tri koncertne pesmi, 
zelo solidno in med številni
mi poslušalci zapustili lep 
vtis. Žal se že nekaj časa 
v zboru občuti neizenačenost 
v glasovih, ker zelo primanj
kuje moških glasov. Iz tega 
razloga so zbor tudi okrepili 
štirje pevci vokalnega okteta 
DPD Svoboda France Preše

ren, kar je redek, vendar ze
lo spodbuden in pohvale vre
den primer povezovaja in so
delovanja v interesu čim 
boljše kvalitete. 

Ob ugotovitvi, da mladin
skemu zboru zelo primanj
kuje mladih moških glasov, 
bi kazalo v jeseni, ob pri-
četku novega šolskega leta, 
narediti ustrezno akcijo za 
večjo vključitev v zbor učen
cev strokovnih šol Železar
skega izobraževanlega centra. 
V nasprotnem primeru bo 
namreč delo z mešanim zbo
rom nemogoče in nam bo 
ostal le ženski mladinski 
zbor, kar pa bo izredna 
škoda, ker nam tudi v od 
raslih zborih primanjkuje 
priliva mladih, svežih moških 
glasov. Vsekakor vsi iskreno 
želimo, da bi nnadinski pev
ski zbor Blaž Arnič kvali
tetno še napredoval in nas 
tudi v bodoče tako kot do
slej z uspehom zastopal do
ma in v zamejstvu. 
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Srečanje gledaliških skupin Slovenije 
V nedeljo dopoldne se je z 

zaključnimi razgovori v Vele
nju končalo jubilejno 15. sre
čanje gledaliških skupin Slo
venije. Srečanja se je udeleži
lo 6 skupin in sicer iz Kra
nja, Polzele, Celja, Maribora, 
Raven na Koroškem in naše 
amatersko gledališče »Tone 
Cufar« z Jesenic. Poleg teh 
šestih skupin pa sta kot gosta 
na srečanju sodelovala še gle
dališka skupina gostiteljev iz 
Velenja in zamejsko sloven
sko amatersko gledališče iz 
Trsta. Naše dramatsko gleda
lišče se je v Velenju predsta
vilo s komedijo Petra Ustino-
va »Komaj do srednjih vej« 

v režiji Jože Voznija iz Ljub
ljane. Za nastop naših gleda-
liščnikov lahko rečemo, da je 
bi l zelo uspešen, saj so pri 
do kraja polni dvorani ob 
koncu poželi aplavz, kakršne
ga doma le poredkoma doži
vijo. Tudi naslednji dan so 
bila mnenja o jeseniški pred
stavi več kot ugodna in po
hvalna, priznanje pa je pred
stavi izrekla tudi žirija sreča
nja, se je jeseniško uprizori
tev komedije »Komaj do 
srednjih vej« izbrala za go
stovanja po tistih delih Slo
venije, kjer ni niti amaterske 
gledališke dejavnosti, niti go
stovanj poklicnih gledališč. 

Prav gotovo ni to prav nič 
manjše priznanje, po svoje 
pa celo odgovornejše in hva-
ležnejše, kot je priznanje 
Prešernovemu gledališču iz 
Kranja in amaterskemu gle
dališču »Slava Klavora« iz 
Maribora, k i naj bi slovenske 
gledališke amaterje zastopala 
na festivalu dramskih ama
terjev Jugoslavije, ki bo letos 
prvič v Trebinju. Tako tudi 
za letošnje srečanje v Vele
nju, k i je ponovno potrdilo 
živost in kvaliteto slovenske
ga gledališkega amaterizma, 
lahko rečemo, da je bilo za 
jeseniške gledališke amaterje 
uspešno kot vselej doslej. 

Letalstvo v Lescah 
Običajno vsako leto ob tem 

času poročamo o delovanju 
Alpskega letalskega centra v 
Lescah, ki ima vsako leto 
večji pomen tako v šport
nem pogledu, kakor v pogle
du turizma in civilne obram
be. Tako jih tudi radovljiška 
Dbčina malo bolje podpira. 
tal je pa med letalci vedno 
nanj Jeseničanov. 
Ravno te dni se končuje 

;lovensko prvenstvo v jadral
nih disciplinah, ki jih določa-

!

o vsak dan sproti. Nagaja 
im slabo vreme, saj so imeli 
omaj polovico uporabnih 
ni. Kakšnih izrednih rezul-
atov ni bilo, najboljši je 
lomačin Štrukelj, ki je pre-
etel slovenski trikotnik — 
risto kilometrov — s popreč-
so brzino 60 km/uro. 

Alpsko jadranje je veliko 
zahtevnejše od običajnega na 
kompleksih Banata, kjer ter
mični veter pobira s tal ko
ruzno slamo. Kljub finanč
nim stiskam so Slovenci 
uspeli prenoviti letalski park, 
tako da prej dvajset let ope
vano jadralno letalo »Vaja« 
ne pride več v poštev. Da
našnja jadralna letala: Del
fin, Trener, Meteor, Cirrus, 
so v glavnem iz plastike ali 
kovinska. Ob ugodnih vre
menskih pogojih bi z njimi 
lahko poskusili preleteti 500 
kilometrov, do Vršca. 

V kratkem bodo praktično 
šolali 15 padalcev, kasneje pa 
še šest jadralcev, pa še štiri 
motorne pilote, k i so bi l i prej 
jadralci in se še naprej uspo
sabljajo. Približno toliko j ih 

Odgovor 
Odgovarjam avtorju sestav

in »V počastitev 80-letnice 
V>šala Tita dve razstavi na 
esenicah«, k i je bi l objav-
cn v Železarju dne 26. maja. 

J Odgovarjam na odstavek 
avedenega članka: »Napove-
ana je bila tudi tretja raz-
lava in sicer razstava umet-
iške fotografije mladih fo-
pamaterjev, ki pa je iz ne-
nanih razlogov odpadla. Res 
koda, ker vemo, da je v ob
l i dovolj ustvarjalnih mla-

fotoamaterjev.« 
[Verjamem, da avtorju na-
pdenega članka ni bilo zna-
p, zakaj je razstava odpadla, 

se verjetno za to niti ni 
mimal. Za pripravo te raz-
ave sem bi l osebno odgo-
>ren, lahko pa trdim, da me 
hče ni vprašal zakaj je raz-
ava odpadla, niti nisem 
ihil nobenih navodil pred 
voritvijo razstav. Razstava 

je kljub pravočasno ob
eljenemu razpisu odpadla 

iz enega samega razloga, ker 
razen treh avtorjev iz našega 
kluba, na razpis ni prispela 
niti ena sama fotografija. 
Prav gotovo pa je 12 fotogra
fij odločno premalo za raz
stavo, poleg tega pa bo v 
avgustu klub imel svojo raz
stavo. Preseneča me tudi av
torjeva trditev, da je v naši 
občini »dovolj ustvarjalnih 
mladih fotoamaterjev«. Prav 
ta razstava pa dokazuje kako 
slabo avtor pozna stanje v 
fotografiji v naši občini. 

Nazadnje se sprašujem, kaj 
delajo v foto krožkih po šo
lah na katerih obstojajo. 
Možno je samo dvoje: da nič 
ne delajo, ali pa so to raz
stavo namenoma ignorirali. 

Na koncu mislim, da gre 
foto klubu A. Prešern vsa 
pohvala, da je kljub mnogim 
težavam, s katerimi se sre
čuje, pokazal toliko dobre 
volje in prevzel organizacijo 
te razstave. Sašo Rev 

Foto razstava — junaki Planice 72 
Jutri, v soboto 3. junija, bodo ob 18. uri v mah" dvorani 
lavskega doma na Jesenicah odprli reportažno — foto raz-
>vo pod naslovom JUNAKI PLANICE 72. Iz svoje bogate 
lekcije reportažnih fotografij, bo avtor FRANCI SLUGA, 

Foto društva Andrej Prešeren, razstavil 35 izbranih foto-
ij, ki jih je posnel med letošnjim prvim svetovnim prven-

tom v smučarskih poletih v Planici. 
Pokroviteljstvo nad razstavo je prevzelo Turistično društvo 
ljska gora, s čemer je pokazalo izredno razumevanje za 

Qen tovrstne razstave v turistično propagandnem pogledu, 
stavo bodo v letni sezoni obnovili tudi v Kranjski gori. 
stavo prireja DPD Svoboda Tone čufar v okviru svoje 

fstavne dejavnost'. 

morajo šolati, če hočejo, da 
bo ostal tako krepak kader, 
kot je zdaj. 

Upravo centra je zdaj pre
vzel tov. Bruno štular, ki je 
ob srečanju takole dejal: 

»Seveda je na tem delov
nem mestu neprimerno večja 
odgovornost, pa tudi časa za 
letenje je mnogo manj. Toda 
vsega tega sem se zavedal 
prej in sem bil na to pri
pravljen. Skrbel bom, da bo 
šlo vse v kar najboljšem re
du, saj smo sami domači 
fantje.« 

Ob tako odgovorni nalogi 
kot je skrb za varnost letal
cev, je seveda tako delovno 
mesto veliko priznanje, obe
nem pa velika odgovornost 
in skrb. Želimo le, da bi dol
go in uspešno vodil ALC, da 
bi ta sodobni šport še napre
doval, da bi bilo letališče 
tudi nam v ponos. 

J. Jekler 

Dolikovci na 
republiški 
razstavi 

Jutri, 3. junija, bodo v or
ganizaciji občinske Zveze kul
turno prosvetnih organizacij 
Krško, v razstavnih prostorih 
v gradu Brestanica pri Kr
škem, odprli razstavo likov
nih del slikarjev amaterjev 
(brez naivcev). Za to razstavo, 
je posebni republiški žiriji 
predložilo 22 slik v različnih 
tehnikah tudi 12 članov li
kovne sekcije DOLIK pri 
DPD Svoboda Tone Cufar 
Jesenice. Društveni žiriji — 
Maruša Avguštin, umetnost
na zgodovinarka in akad. sli
kar Roman Savinšek, sta pre
jela v pregled sicer 43 del iz 
katerih sta odbrala 22 del za 
omenjeno razstavo. Za Krško 
so bila izbrana dela nasled
njih avtorjev: Janez AMBRO-
žIC, Franc DOLINšEK, Loj
ze ERMAN, Jurij HERMAN, 
Janko KOROŠEC. Janez KO-
ZAMERNIK, Ciril KRAIG
HER, Pavel LUžNIK, Rudi 
REIHMAN, Tomo SKALIč, 
Tone TOMAZIN in Cveto 
ZUPAN. 

Dolikovci bodo letos kolek
tivno razstavljali še v Trbov
ljah in dvakrat na Jesenicah. 

Glasbeniki iz Karlovca 
na Jesenicah 

Številne prireditve ob praznovanju meseca mladosti 
in 80-letnice predsednika republike maršala Tita, bomo 
na Jesenicah sklenili jutri 3. junija s koncertom glasbe
nikov iz Karlovca SR Hrvatska. Gostje se bodo pred
stavili s ha r m on i k a rs ki m in tamburaškim zborom ter 
vokalnim oktetom. S tem Karlovčani vračajo obisk tudi 
našim mladim pevcem, ki so v maju gostovali v Kar-
lovcu. Koncert bo ob 19. uri v gledališki dvorani na 
Jesenicah. 

Ob tej priliki bosta proglašena tudi najboljša šport
nica in športnik občine za leto 1972, ki so ju izbrali 
bralci Železarja in športni delavci občine. Občinska in 
tovarniška konferenca ZMS pa bosta podelili priznanja 
najbolj prizadevnim mladinkam in mladincem. 

Organizatorja — občinska Zveza kulturno prosvetnih 
organizacij in mladinska zbora Blaž Arnič in zbor 
osnovne šole Prežihov Voranc pričakujejo, da bo jese
niško občinstvo toplo pozdravilo goste iz bratske Hrvat
ske. 

Glasbeniki iz Karlovca bodo gostje svojih vrstnikov 
z Jesenic. V soboto popoldan si bodo ogledali tehnični 
muzej Železarne, v nedeljo pa rojstni hiši dr. Franceta 
Prešerna v Vrbi in F. S. Finžgarja v Doslovčah ter 
muzej revolucije v Begunjah in Drago. 

Gostom iz Karlovca želimo prijetno bivanje na Jese
nicah. 
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Most pri Remagenu 
Pred nami je spet film iz široke in bogate zvrsti vojnih 

filmov, oziroma bolje, vojnih spektaklov. Moram reči, da 
sodi gotovo med boljše, čeprav ima, seveda, tudi nekaj po
manjkljivosti. 

Fi lm je ameriški in lahko si mislimo, da Američanom ni 
bilo žal dati denarja za spektakularno rušenje velikih zgradb, 
mostov in bombardiranja mest. 

Verjetno vam že naslov pove, da je glavna akcija v filmu 
rušenje velikega mostu pri Remagenu, k i je še edini ostal 
na Renu in čezenj naj bi se Nemci umaknili pred zavezniki. 
Toda Nemci iz taktičnih razlogov ali ponosa vedo, da bodo 
Amerikanci bombardirali most in se odločijo, da ga bodo 
raje sami, čeprav je most njihova edina rešitev za umik. 
Toda, nemške čete so že hudo demoralizirane, kajti vojaki 
so spoznali, da je vojna za Nemčijo izgubljena in da j ih celo 
»veliki« Fuhrer ne bo mogel več rešiti. Zato je ogromno 
vojakov dezertiralo in obramba mostu je bila zelo šibka. 
Poleg tega so Nemci v zadnjem trenutku dobili razstrelivo, 
pa še to navadnega industrijskega in ko so minirali most, 
se je komaj malo stresel, sicer pa je ostal popolnoma pre
vozen. Nemci so pohiteli in ponovno skušali razstreliti most, 
a so j ih Američani prehiteli in jih zajeli v predoru, ko so 
ravno skušali z rezervnim razstrelivom most dokončno 
porušiti . 

To je bila le osnovna fabula, k i je ni treba vzeti tako 
smrtno resno, kot morda izgleda. V filmu je bilo namreč 
nekaj zanimivih scen, ob katerih bi se bilo vredno zamisliti. 
To so drobni izseki iz borbe o boju posameznika s sovražni
kom, k i ga sploh ne pozna. Morda človek ubije človeka, k i 
bi ga lahko spoštoval, vzljubil, a v tistem hitrem vojnem 
tempu človek ne more in ne sme uporabljati možganov. 
Vojaku rečejo le: »Ubijaj, če nočeš da te ubijejo!« in prične 
se nečloveški boj, v katerem zmaga močnejši. Toda vse to 
človeka poživinja, človek postane nemisleča, kruta žival, k i 
hlepi za krvjo sočloveka. Spomnite se prizora, ko se glavni 
junak (George Segal) spozabi ob mrtvem sovražniku, k i mu 
je ubil (kasneje se izkaže da je ostal živ) prijatelja in ga 
nečloveško udarja s puškinim kopitom po glavi. To ni b i l 
več človek, res ne. Tako brez uma je lahko le pobesnela 
žival. 

Posnetki so v filmu kar zanimivi in tudi pirotehnika je 
dobro delovala. Režiser John Givarmin se je dobro lotil 
posla, ker film kar hitro in logično teče, morda bi lahko 
bolj poudaril krutost in nesmisel vojne. 

V našem repertoarju bo v kratkem še en film, k i sodi 
v vojno zvrst, tj. Bojevniki, vendar se dokaj razlikuje od 
Mostu pri Remagenu. Fi lm Bojevniki namreč opazuje vojno 
(in jo tudi opiše) na precej humorističen, celo satiričen način. 
Filma sicer še nisem videl, a mislim da vam bo ugajal. 
Prijetno gledanje! I S o r š k r l J 
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K O Š A R K A 
Murska Sobota : Jesenice 56:43 

Ženska ekipa Jesenic je v 
soboto gostovala v Murski 
Soboti. Na pot so odšle le 
z malimi izgledi na uspeh. 
Poleg tega pa se je še pred 
tekmo vl i l dež in zato so tek
mo odigrale v telovadnici, k i 
pand ustrezala predpisom. Za
četek tekme je obetal slabo. 

Žoga ni hotela v koš, Sobo-
čanke pa so na vse možne 
načine pod košem zaustavlja
le Vudričevo. Šele ob koncu 
polčasa se je razigrala tudi 
Volaričeva in z nekaj zapo
rednimi koši omilila razliko 
v koših. 

V drugem delu srečanja so 
naša dekleta zaigrala boljše 
in zmanjšala razliko že na tr i 
točke. V nadaljevanju pa so 
zopet popustile in izgubile 
srečanje. Vsekakor pa mlade 
igralke počasi le pridobivajo 
potrebno rutino in z rednimi 
treningi ter prizadevnostjo 
lahko v naslednjih srečanjih 
pričakujemo boljše rezultate 
in morebitne uspehe. 

Koše so dosegle: Vudrič 19, 
Volarič 16, Zorman 4, Papler 
2, Bregar 2, nastopile pa so 
še Purger in Pavliček. Bef 

Radovljica : Jesenice — mladi 49:66 

Katastrofa Jesenic z vodečim na lestvici 
V tekmi 6. kola slovenske 

košarkarske lige so naši ko
šarkarji doživeli katastrofa
len poraz z vodečim moštvom 
Celja v Celju. Na mokrem 
igrišču, na katerem je bilo 
na nekaterih mestih tudi po 
nekaj centimetrov vode, so 
se naši upirali le prvih deset 
minut, nato pa so domačini 
povedli in svoje vodstvo na 
koncu kronali še s stotico 
(101 : 44). 

Poraz proti najboljši ekipi 
S K L ni nepričakovan poraz, 
le nekoliko previsok, razen 
tega je Pir ih igral poškodo
van. 

Igralci so sicer zaradi vi
sokega poraza nekoliko potr
t i , toda vsi obljubljajo, da 
bodo slab vtis iz Celja po
pravili že to soboto, ko na 

Jesenicah gostuje moštvo 
Radenske. 

Upamo, da bodo gledalci 
znali prenašati tudi hude po
raze in da se bodo v soboto 
na igrišču Podmežakljo zbra
l i v čim večjem številu in s 

svojim bodrenjem pomagali 
našim prebroditi krizo. Lju
bitelji košarke bi se morali 
zavedati, da mčštvo za neko
ga igra, in če čutijo za seboj 
oporo, potem lahko zaigrajo 
borbeno in kvalitetno B. r. 

Kranjskogorke šeste v Sloveniji 
Košarkarska ekipa osnov

ne šole Kranjska gora, je v 
finalu košarkarskega festiva
la 72 osvojila šesto mesto, 
kar je za mlade Kranj skG-
gorke izreden uspeh. 

S to uvrstitvijo so pionir
ke iz Kranjske gore dokaza
le, kako se pri delu šport
nikov poznajo dobri vadbeni 
pogoji oziroma ustrezna te
lovadnica in seveda pridnost. 
Kajti v Kranjski gori se igra 
košarka šele kratek čas, od 
takrat, ko so dobili za to 

N O G O M E T 
Litija : Jesenice 1:0 

Brez nekaterih standardnih 
igralcev je člansko moštvo 
Jesenic v 19. kolu ZSNL ime
lo doslej najtežje srečanje s 
prvouvrščenim moštvom L i 
tije v Li t i j i . Pričakovalo se 
je, da bodo Jeseničani na tej 
tekmi igrali podrejeno vlogo, 
kar pa se ni zgodilo, ker so 
gostje igrali zelo dobro, 
predvsem v obrambi. 

Pred začetkom srečanja je 
predsednik N K Litija sloves
no odprl novo nogometno 
igrišče, katero velja za eno 
od najboljših v Sloveniji. 
Otvoritev je burno pozdravilo 
okrog 800 gledalcev. Za tem 
se je pričela tekma in doma
čini so takoj pričeli z napadi. 
Že v drugi minuti se je gol-
man gostov Ilič D. moral ze
lo potruditi, da je rešil svojo 
mrežo. Jeseničani so na tej 
tekmi igrah z okrepljeno 
obrambo, da prejmejo čim 
manj golov. To j im je v ce
loti uspelo, saj so v 29. mi
nuti sprejeli edini gol v tem 
srečanju, kateri je bil skoraj 
neubranljiv. Domačini posku
šajo doseči še kak gol, toda 
to j im ne uspeva, ker se v 
čvrsti obrambi Jeseničanov 
nahaja odlični debitant Ilič D. 
ter najboljši igralec tega sre
čanja Šenkinc. 

V drugem delu igre je v 
napadu Jesenic izvršena sr re-
memba i n Karahodžič je pc 
hitrem protinapadu imel iz 
redno priložnost za g>l, k- pz 

je ostala neizkoriščena. Do 
konca tekme gledamo isto 
sliko. Domačim napadajo, 
dostikrat streljajo na gol, Je
seničani pa se zelo uspešno 
branijo in občasno prihajajo 
na polovico Litije. Tekma je 
bila fer, brez ostrih startov. 
Zmaga domačinov je povsem 
zaslužena. Lahko pripomni
mo, da bi Jeseničani z bolj 
premišljeno igro lahko odne-

igro izvrstne pogoje. 
V finalu bi lahko nastopi

la tudi ekipa osnovne šole 
Prežihov Voranc, k i je osvo
ji la prvo mesto v občinski 
ligi, vendar pa se n i udele
žila kvalifikacijskega področ
nega tekmovanja. 

Uspeh Kranjskogork hkra
t i opozarja, da bomo tudi na 
Jesenicah morali resno misli
t i na izgradnjo še ene telo
vadnice, da omogočimo 
ustrezne vadbene pogoje tudi 
mladini z Jesenic. B . r. 

sli celo točko. Našim ostaja 
velika uteha, da so edino 
moštvo, k i je v Li t i j i zapu
stilo lep vtis, tako z igro, ka
kor s športnim vedenjem. 

Igrali so: Ilič D., Rako-
vič E. , Cimirotič, Šenkinc, 
Kačar, Ilijevski, Jerev, Kral j , 
Hodžič, Karahodžič ter Noč. 

V nedeljo igrajo Jeseničani 
dopoldan ob 10.30 na igrišču 
Podmežakljo s Tolminom in 
imajo veliko možnosti, da 
osvojijo obe točki, k i bosta 
dali vsaj teoretično možnost 
obstoja v ligi. 

M . C. 

Uspešne športne prireditve v Bohinju 
Telesno vzgojno društvo 

Partizan Bohinj, je v soboto 
27. 5. na nogometnem igrišču 
v Bohinjski Bistrici v sklepni 
prireditvi dneva mladosti or
ganiziral pionirski nogometni 
turnir, na katerem so sode
lovala nogometna moštva 
N K Jesenice, N K Lesce, N K 
Sava Kranj in domačini. Žreb 
je odločil, da v prvem sre
čanju igrata moštvi Jesenic 
in Bohinja. Tekma se je kon
čala z neodločenim rezulta
tom, kljub temu, da so bi l i 
Jeseničani boljši nasprotnik. 
Pri izvajanju enajstmetrovk 
so Jeseničani zmagah s 5 :4. 

V finalnem srečanju so se 
Jeseničani pomerili z N K Sa
va, k i je pred tem premagala 
ekipo Lesc s 6 : 2. Jeseničani 
so bih vso tekmo boljši na
sprotnik in so do zadnje mi
nute vodih z 1:0, ko so no
gometaši iz Kranja izenačili. 
Med tekmo je zelo deževalo 

in je zaradi tega sodnik pre
kinil srečanje. Vendar pa so 
se organizatorji in vodje ekip 
dogovorili, da se nadaljuje z 
igro. Pr i streljanju enajst
metrovk so bih Kranjčani 
bolj spretni in zmagali s 4 : 3. 
Gol iz igre je dosegel Kra
mar Z. 

V odmorih med tekmami 
je bi l kros za pionirje, pio
nirke, mladinke, mladince, 
članice in člane na 1000, 1500, 
2000 in 3000 metrov. V vseh 
disciplinah je bila množična 
udeležba. 

Pionirji N K Sava so za 
osvojeno prvo mesto dobili 
miniaturni pokal, Jeseničani 
pa za doseženo drugo mesto 
diplomo. Organizatorji zaslu
žijo vse priznanje za uspešno 
organizacijo turnirja in pri
merno urejeno igrišče in do
bro pripravljen kros steze. 

M . C. 

V petek, 26. maja, je ekipa 
Jesenic — mladi odigrala svo
jo prvo tekmo na tujem v 
okviru gorenjske lige v ko
šarki. 

Prvi polčas je potekal v 
izenačeni igri, ekipi sta se 
menjavah v vodstvu, tako da 
je bi l rezultat ob polčasu 
neodločen. 

V drugem delu igre je eki
pa Jesenic spremenila sistem 

igre in v nekaj minutah pri
igrala prednost 20 košev. Do 
konca tekme je bila igra po
novno izenačena. V ekipi Je
senic so zaigrali mlajši 
igralci. 

Za ekipo Jesenic so dosegli 
koše: Muharemovič 22, Vuja-
čič 19, Lozar 9, Šmid 4, Hra-
star 4, Mencinger 2, Oman 2, 
Skumavc 2, Cetina 2. 

Mič 

ZDRUŽENO PODJETJE SLOVENSKE ŽELEZARNE 
LJUBLJANA 
ŽELEZARNA JESENICE 

RAZPISUJE 
za šolsko leto 1972/73 naslednje štipendije: 

FAKULTETE: 
FNT — metalurgija 10 štipendij 
Fakulteta za strojništvo 8 štipendij 
Fakulteta za elektrotehniko 6 štipendij 
Ekonomska fakulteta 8 štipendij 
Skupaj: 

SREDNJE ŠOLE: 
TSš Jesenice — metal. odd. 
Elektro tehniška šola Kranj 

32 štipendaj 

20 štipendij 
4 štipendij 

Skupaj: 24 štipendij 
Osnovni kriteriji štipendiranja so: 
1. Odlične dijake srednjih šol štipendiramo ne glede na raz. 
pis štipendij, samo da je smer študija skladna s poklici v že
lezarni. 
2. Otroke smrtno ponesrečenih delavcev v železarni Jesenice 
štipendiramo ne gelde na razpis in smer študija, če izpolnju
jejo šolske obveznosti. 
3. Prednosti imajo kandidati: 

— k i dosežejo boljši učni uspeh, 
— k i imajo boljše rezultate psihološkega testiranja, 
— iz višjih letnikov, 
— iz socialno šibkih družin. 

Po teh kriterijih se prioritetno obravnava otroke naših delav
cev in otroke, ki živijo v območju prihoda naših delavcev na 
delo (občina Jesenice in Radovljica). 
Višina štipendij je odvisna od vrste in stopnje šol: 

1. let. 2. le t 3. let. 4. let. absol, 

fakultete 
srednje šole 

500.-
340.— 

580.— 650.— 
360— 380.— 

720.— 
430.— 

720.-

Opomba: štipendije na TSš Jesenice so zmanjšane za 40%, 
Ob vpisu v naslednji letnik prejme vsak študent na fakulteti 
za vsak opravljeni izpit: 
— za oceno zadostno 100.— din 
— za oceno dobro 120.— din 
— za oceno prav dobro in odlično 140.— din 
Za izdelavo diplomske naloge eno štipendijo; 
Doplačilo študentom, k i ne dosežejo študentskega minimu-Lj 
ma 760.— din kljub štipendiji, otroškemu dodatku in polovi-l j 
ci poprečnega osebnega dohodka na družinskega člana. 
Prošnji za štipendijo je treba priložiti: 
1. prepis zadnjega šolskega spričevala ali potrdilo o opravlje-M 

nih izpitih, 
2. potrdilo o premoženjskem stanju in o višini osebnega d« j 

hodka staršev, 
3. lastnoročno podpisano izjavo, da kandidat ne prejema šti ] 

pendije pri drugem štipenditorju. 
Prošnje je treba poslati najkasneje do 10. 7. 1972 na našlo« j 
Združeno podjetje slovenske železarne Ljubljana — ŽELEZAR j 
NA J E S E N I C E — kadrovski sektor, 64270 Jesenice. 

.Železarski izobraževalni center Jesenice 

razpisuje 
sprejem učencev v večerne oddelke tehniške šole. 
Vpisali bomo: 
— 20 do 30 učencev v metalurški oddelek 
— 20 do 30 učencev v strojni oddelek. 
Pogoji za sprejem so: 
— uspešno končana poklicna šola ustrezne stroke, 
— da so kandidati zaposleni. 
Prijavo, kateri priložite spričevalo o zaključnem izpitu i 
rojstni list, pošljite na naslov do 30. junija. 
Podrobnejše informacije dobite v tajništvu šole. 
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ŽELEZARSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER 
JESENICE NA GORENJSKEM 

-
R A Z P I S U J E 
»prejem učencev za šolsfco 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 največ 18 let, 
— preizkusa znanja za sprejem nL 
Šolanje traja tri leta. 

UGODNOSTI ŠOLANJA SO: 
— učenci prejemajo mesečno štipendijo, K 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. 

ŠOLA ZA SPECIALIZIRANE METALURŠKE POKLICE 

Vpisali bomo: 
22 učencev za talflce pri plavžžih, SM pečeh in pri elektro 

pečeh, 
8 učencev za strojne kalaperje-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 največ 18 let. 
Šolanje traja dve leti. 

UGODNOSTI ŠOLANJA SO: 
— učenci prejemajo mesečno štipendijo, ki 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, 

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, 
— uspešno opravljen preizkus znanja iz slovenščine in mate

matike, 
— odlični in prav dobri učenci so oproščeni preizkusa znanja, 
— da je učenec telesno in duševno zdrav, 
— starost največ 18 let. 
Preizkus znanja iz slovenščine in matematike bo 30. 6. ob 9. 
uri. šolanje traja 4 leta. 

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

cev, 

PRIJAVA ZA SPREJEM 
Za sprejem v eno izmed navedenih šol izpolnite prijavo, obr. 
1,20, M 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, 
— zdravnišo 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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•i.-? •*.—'• Str -' '"n Železarski izobraževalni center 
Jesenice 

ŽELEZARNA 
VAM DAJE 
MOŽNOSTI 

DO 
NAJVIŠJE 

IZOBRAZBE 

ZDRUŽENO PODJETJE SLOVENSKE ŽELEZARNE 
ŽELEZARNA JESENICE 

r a z p i s u j e 
za šolsko leto 1972/73 štipendije za izučitev poklicev v 

1. POKLICNI ŠOLI NA JESENICAH 
— 25 štipendij za ključavničarje 
— 25 štipendij za ključavničarje — varilce 
— 10 štipendij za ključavničarje — orodjarje 
— 10 štipendij za vodovodne instalaterje 
— 10 štipendij za strugarje 
— 30 štipendij za elektrikarje 

šolanje traja 3 leta. Pogoje za sprejem imajo 
učenci, ki so uspešno dokončali osnovno šolo in sd 
telesno in duševno zdravi. Zaposlitev po končanem 
šolanju je zagotovljena. 

2. ŠOLI ZA SPECIALIZIRANE METALURŠKE 
POKLICE 
1. Za poklice v proizvodnji jekla in litine 

— 6 štipendij za tablce pri plavžih 
— 10 štipendij za talilce pri SM pečeh 
— 6 štipendij za talilce pri elektro pečeh 
— 8 štipendij za kaluparje — livarje 

2. Za poklice pri vroči predelavi jekla 
— 15 štipendij za valjavce profilov in žice 
— 10 štipendij za valjavce pločevine 

3. Za poklice v hladni predelavi jekla 
— 15" štipendij za hladno valjavce 
— 20 štipendij za žičarje — vlačilce jekla 

šolanje traja dve leti. Pogoje za sprejem imajo 
učenci, ki so uspešno dokončali najmanj 6 razre
dov osnovne šole ter dokončali obveznosti osnov
nega šolanja. Učenci — kandidati morajo biti 
telesno in duševno zdravi. Zaposlitev po končanem 
šolanju je zagotovljena 

- Železarna bo nudila učencem štipendije in nadome
stila za oskrbnine po dveh načelih: 

1. boljši šolski uspeh — višja štipendija 
2. slabše materialne razmere učenca — višje (ali po

polno) nadomestilo oskrbnine. 
Učencem nudimo štipendije, ki se bodo ravnale po 

njihovem šolskem uspehu. Višino štipendij si oglejte 
v naslednji tabeli: 

Šolski uspeh Osnova Zadosten Dober 
Prav 

dober 
Odličen 

I. letnik 160 din 280 din 340 din 400 din 
II.letnik 180 din 300 din 360 din 420 din 

LTI. letnik 
(za prs) 200 din 320 din 380 din 440 din 

Učencem iz oddaljenih krajev je stanovanje in pre
hrana zagotovljena v Domu učencev na Jesenicah. 
Oskrbnina v domu znaša 500 din mesečno, vendar vam 
jo bo železarna nadomestila, in sicer v naslednjih 
zneskih: 

Če znaša povprečen meseč
ni dohodek na druž. člana 

Vam Železarna nadomesti 
razliko med osnovo štipen
dije in pomo oskrbnino 

do 450 din 100% 
do 550 din 70% 
do 600 din 40% 

nad 600 din — 

Če imate torej v družini povprečni dohodek na dru
žinskega člana do 450 din potem vam Železarna nado
mesti celoten znesek od osnove štipendije do polne 
oskrbnine. 

Še enkrat dobro preglejte vse pogoje, ki vam jilai 
nudi železarna. 

In potem se odločite. Vzemite pismo ali dopisnico ha 
nam sporočite svojo željo oz. prijavo na naslov; 

ZPSŽ ŽELEZARNA JESENICE, kadrovski sektor 
64270 J E S E N I C E 

Vaša obvestila pričakujemo do 31. maja 1972. 
Pripišite tudi svoj naslov, da vas bomo lahko pravo-

časno obvestili o vsem, kar je povezano z vašim bodo
čim šolanjem. 

Vrata naših šol so torej odprta: vanje vabimo vse» 
ki bi radi poštah predvsem dobri in uspešni strokov
njaki ter aktivni samoupravljala, tako potrebni in zaže-
Ijeni na številnih delovnih mestih Železarne. 

Čakamo na vašo odločitev. , ' 
ZPSŽ ŽELEZARNA JESENICE 



UO SKLADA ZA IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH KADROV 
OBČINE J E S E N I C E 

RAZPISUJE 
za šolsko leto 1972/73 naslednje štipendije in posojila za študij 
izven pedagoške smeri na srednjih, višjih in visokih šolah: 

— 2 štipendiji za študij na pravni fakulteti 
— 1 štipendijo za študij na ekonomski fakulteti 
— 1 štipednjio za študij na FAGG — oddelek za gradbeništvo 
— 1 štipendijo za študij na višji upravni šoli 
— 1 štipendijo za študij na visoki ekonomsko-komercialni šo

l i — višješolski študij 
— 1 štipendijo za študij na gradbeni tehniški šoli — geodet

ski odsek 
y* l štipendijo za študij na srednji kmetijski šoli 
— 2 štipendiji ne glede na vrsto študija za socialno šibke 

učence 
— 2 štipendiji ne glede na vrsto študija za učence z izjemni

mi dosežki v znanju 
— 3 brezobrestna posojila 
Osnovni pogoj za dodelitev štipendije in posojila je najmanj 
dober učni uspeh zadnjega letnika študija. 
Prednost imajo kandidati: 

— k i imajo boljši učni uc;xh, 
— iz socialno šibkih druži \ 
Štipendije in posojila bodo podeljena praviloma v višini raz
like med polovičnim dohodkom na člana družine ter otro
škim dodatkom in ugotovljenimi življenjskimi stroški, k i zna
šajo v letu 1972 na srednjih šolah 760.— din, na višjih in viso
kih pa 900.— din mesečno. 
Ob koncu vsakega letnika prejme štipendist 
— na srednjih šolah 

za uspeh — odličen — 2 štipendiji 
— prav dober 1 štipendijo 

— na višjih in visokih šolah 
za povprečno oceno — odlično 3 štipendije 

— prav dobro 2 štipendiji 

Štipendije in posojila se podeljujejo za čas študija, k i je 
določen s statutom šole. 
Prošnji za štipendijo ali posojilo je treba priložiti: 
— prepis zadnjega šolskega spričevala, oziroma potrdilo O 

opravljenih izpitih, 
— potrdilo o višini povprečnega mesečnega osebnega dohod

ka staršev v I. polletju 1972, 
•— potrdilo o višini otroškega dodatka v letu 1972, 
— potrdilo o premoženjskem stanju in številu družinskih 

članov, 
— lastnoročno podpisano izjavo, da kandidat ne prejema 

štipendije pri drugem štipenditorju. 
Prošnje z vsemi zahtevanimi prilogami je treba predložiti 
komisiji za podelitev štipendij in posojil UO sklada za izo
braževanje strokovnih kadrov občine Jesenice do 30. junija 
1972. 
Po roku prispelih prošenj in prošenj brez zahtevanih prilog 
komisija ne bo obravnavala. 

UO sklada za izobraževanje strokovnih kadrov 
občine Jesenice 

T E M E L J N A IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST J E S E N I C E 
Komisija za razpis štipendij 
RAZPISUJE 
za šolsko leto 1972/73 naslednje štipendije za študij na višjih 
in visokih šolah pedagoške smeri: 
1 štipendijo za študij na FNT, pedagoška smer matematika-

fizika, 
1 štipendijo za študij na FF, predmetna skupina pedagogika, 
2 štipendiji za študij na PA, predmetna skupina matematika-

fizika, 
1 štipendijo za študij na PA, predmetna skupina tehnična 

vzgoja — fizika ali tehnična vzgoja — kemija, 
1 štipendijo za študij na PA, predmetna skupina glasbena 

vzgoja — dvopredmetna. 

Osnovni pogoj za dodelitev štipendije je najmanj dober učni 
uspeh zadnjega letnika šolanja, iz predmeta, za katerega se 
usmerja, pa vsaj prav dober uspeh. 
Če ne bo dovolj prijav na razpisana mesta, bodo štipendije 
podeljene tudi ostalim prosilcem z odličnim in prav dobrim 
uspehom, ne glede na vrsto študija na srednjih, višjih in 
visokih šolah pedagoške smeri. 

Štipendije bodo podeljene v višini razlike med polovičnim 
dohodkom na člana družine in otroškim dodatkom ter ugo
tovljenimi življenjskimi stroški, k i znašajo na srednjih šolah 
760.— din, na višjih in visokih šolali pa 900.— din mesečno. 
Štipendije bodo poddjene za čas študija, k i je določen s sta
tutom šole. 

Ob koncu vsakega letnika prejme štipendist, k i obiskuje 
srednjo šolo: 

— za odličen uspeh — 2 štipendiji 
— za prav dober uspeh — 1 štipendijo 

višjo ali visoko šolo: 
— za povprečno oceno — odlično — 3 štipendije 
— za povprečno oceno — prav dobro — 2 štipendiji 
Prosilci naj izpolnjenemu obrazcu, k i ga dobijo na temeljni 
izobraževalni skupnosti priložijo: 
— overjen prepis zadnjega letnika študija, oziroma potrdilo 

o opravljenih izpitih; 
— potrdilo o višini povprečnega mesečnega dohodka staršev 

v prvem polletju 1972 (za upokojence odrezek pokojninske 
nakaznice); 

— potrdilo o premoženjskem stanju in številu družinskih 
članov; 

— potrdilo o višini otroškega dodatka v letu 1972; 
— lastnoročno podpisano izjavo, da kandidat ne prejema 

štipendije že kje drugje. 
Izpolnjen obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami je treba 
predložiti komisiji za razpis štipendij pri temeljni izobraže
valni skupnosti Jesenice do 30. junija 1972. Po roku prispelih 
prošenj in prošenj brez zahtevanih prilog komisija ne bo 
obravnavala. 

R A Z P I S 
za vpis v 1. letnik gimnazije Jesenice za šolsko leto 1972/73 

V šolskem letu 1972/73 bo gimnazija Jesenice sprejela do 
105 dijakov v 1. letnik. Prošnje za razpis je treba vložiti do 
23. junija 1972 na naslov: Razpisna komisija pri gimnaziji 
Jesenice. 

Pogoji za vpis so naslednji: 
1. uspešno dovršena osemletna osnovna šola, 
2. starost do 18 let. 
Kot prošnjo na razpis naj kandidati izpolnijo »Prijavo za 

vpis v 1. letnik gimnazije« (obrazec 1,20), k i se dobi v knji
garni. Priložiti je treba naslednje dokumente: 

1. dijaško knjižico iz vseh nižjih razredov osnovne šole, 
2. zaključno spričevalo v originalu. 
Prijavo je treba kolkovati z 1 din državne takse. Na zadnji 

strani prijave mora vsak dijak navesti, katerega tujega jezika 
se želi učiti poleg angleščine, k i je na šoli prvi obvezni tuji 
jezik. Drugi tuji jezik, k i bo prav tako obvezen, si bodo 
dijaki lahko izbrali. Za izbiranje predmeta prideta v poštev 
naslednja tuja jezika: nemščina in francoščina. 

Kandidati, k i so 8. razred končali z dobrim ali z zadostnim 
uspehom, bodo opravljali preizkus znanja iz slovenskega je
zika, angleškega jezika in matematike. Preizkus znanja bo 
26. junija 1972. Točen razpored bo od 22. junija dalje objav
ljen na šolski oglasni deski. 

Kandidatom, k i so 8. razred osnovne šole opravili z odlič
nim ali s prav dobrim uspehom, ne bo treba opravljati preiz
kusa znanja. Vsi kandidati naj se v torek, dne 27. junija 1972 
ob 9. uri zberejo v učilnici 4.b razreda, da bodo zvedeli za 
rezultate. 

V šolskem letu 1972/73 bo ekonomska šola na Jesenicah 
sprejela do 35 kandidatov v 1. letnik. Prošnje za razpis je 
treba vložiti do 23. junija 1972 na naslov: Razpisna komisija 
pri ekonomski šoli Jesenice, Trg Toneta Cufar j a 1. Pogoji za 
vpis so isti kot za vpis na gimnazijo. Dijaki se bodo učili 
samo en obvezni tuj jezik in to angleščino, drugi jezik pa 
bo neobvezen, v kolikor se bo kdo zanj prijavil. 

Kandidati, k i so 8. razred končali z dobrim ali z zadostnim 
uspehom, bodo opravljali preizkus znanja iz slovenskega 
jezika, angleškega jezika in matematike. Preizkus znanja bo 
26. junija 1972. Točen razpored bo od 22. junija dalje objav
ljen na šolski oglasni deski. 

Kandidatom, k i so 8. razred osnovne šole opravili z odlič
nim ah s prav dobrim uspehom, ne bo treba opravljati preiz
kusa znanja. Vsi kandidati naj se v torek, 27. junija 1972 ob 
9. uri zberejo v. učilnici 4.b razreda, da bodo zvedeli za 
rezultate. 

RAZPIS 
ZDRAVSTVENA ŠOLA J E S E N I C E , Cesta maršala Tita 113, 
razpisuje vpis v I. letnik štiriletne šole za šolsko leto 1972/73. 
V oddelek za medicinske sestre ambulantno-bolnične smeri 
bomo sprejeli 36 učencev in učenk. 
Pogoji za sprejem so: da kandidat(-inja) uspešno dokonča 
osnovno šolo. 
Prošnje na obrazcu DZS 1,20 kolkovane s kolekom za 1 din 
bomo sprejemali do 26. junija. 
Prošnji priložite naslednje priloge: 
1. spričevalo o končani osnovni šoli, 
2. mnenje osnovne šole, 
3. rojstni list, 
4. izjavo staršev o vzdrževanju med šolanjem, ,". 
5. zdravniško spričevalo. 
Sprejemnih izpitov ni . Ker si morajo kandidati preskrbeti 
kompletno delovno obleko za vsa štiri leta šolanja, morajo 
med šolskim letom vplačati 400 din. 

Končano 
Gorenjsko 
prvenstvo 

v balinanju 
V Bazi na Jesenicah je bi

lo v nedeljo 28. maja, za
ključeno gorenjsko prven
stvo v balinanju četverk. 

Po zelo nezanimivih in sla
bih igrah, je postal letošnji 
gorenjski prvak B K Radov
ljica, sledijo Jesenice, Kranj, 
Lesce in Tržič. Tako sta si 
ekipi Radovljice in Jesenic 
priborili pravico zastopati 
Gorenjsko na slovenskem pr
venstvu, k i bo 10. in 11. ju
nija v Novi Gorici. 

Jeseniška ekipa se je to
krat pokazala v zelo slabi 
luči. S takšno igro, kakršno 
so pokazali v nedeljo, ne 
smemo od njih pričakovati 
nobenega vidnejšega uspeha. 
Zato j im želimo in upamo, 
da bodo do prvenstva marlji
vo trenirali in izboljšali svo
jo formo, da bodo v Novi 
Gorici dostojno zastopali bar
ve Jesenic, kar j im tudi vsi 
prijatelji tega športa na Je
senicah iskreno želimo. 

Delno lahko pohvalimo igro 
Vudriča, toda le za prvi dve 
igri, v preostalih dveh je tudi 
on igral izpod svojih možno
sti. Medlo igro so pokazali 
ostali trije v vseh štirih 
igrah. 

Za ekipo Jesenic so nasto
pali Dornik, Gučanac, Koza-
mernik in Vudrič. C. K . 

v 

Železarski 
globus 

SOVJETSKA Z V E Z A — Ra-
čunajo, da bo do konca tega 
desetletja ostala Sovjetska 
zveza vodilna v proizvodnji 
surovega jekla v S M pečeh, 
čeprav hitro gradijo nove 
kisikove konvertorje in elek
trične peči — leta 1975 bodo 
dosegli zmogljivost 36 mili j . 
ton — vendar bodo tudi v 
prihodnjih največ surovega 
jekla proizvajale S M peči. 
Zaradi iz leta v leto večjih 
potreb po železarskih izdel
kih, ni mogoče predčasno 
ustaviti nekaterih, sicer že 
zastarelih S M jeklarn. 

ZDA — Po ameriških po
datkih obratuje na svetu pri
bližno 1045 plavžev. Od tega 
j ih dela v ZDA 219, v Sovjet
ski zvezi 132, Franciji 97 in 
Zvezni republiki Nemčiji 93. 
V japonskih železarnah jih 
obratuje 65, vendar je med 
njimi 10 največjih na svetu. 
Poprečna letna proizvodnja 
plavžev je 398.000 ton, med
tem ko je na Japonskem 
1,040.000 ton. 

LIBIJA — V pokrajini Fez-
zan izvajajo obsežne rudar
ske raziskave na novem na
hajališču železove rude. Če 
bodo rezultati raziskav ugod
ni, bi bilo lahko to nahajali
šče osnova za prvo libijsko 
železarno. Le-ta bi s pomočjo 
zemeljskega plina proizvajala 
iz rude železno gobo, k i bi 
jo potem predelali v električ
nih pečeh. 



Kaj bomo gledali v kinu 
Kino RADIO 
3; junija mladinski f i lm 

PODAJ TACO P R I J A T E L J U , 
ob 15. u r i . Zgodba o dresira-
nem psu i n otrocih, film za 
mlajše i n starejše gledalce 

3. in 4. junija amer. CS 
barvni film NA POTI Z A 
S H I L O K , v režiji Wiffiam 
Hale, v gl. vlogi James Caan, 
ob 17. in 19. uri . 

5. in 6. junija itak W barv
ni f i lm K A V B O J K I N G , v re
žiji Don Revnolds, v gl. vlogi 
Richard Harrison, ob 17. in 
19. ur i . 

7. junija amer. CS barvni 
film B O J E V N I K I — ZLATO 
ZA P O G U M N E , v režiji Brian 
G. Hutton, v gt. vlogi Clint 
Eastwood, ob 19. uri. 

Film govori o dezerterjih, 
k i so hoteli oropati banko, 
pa so premagali sovražnika 
in poštah zmagovalci. Eden 
najbolj gledanih fihnov po
vsod v svetu, kjer so ga pred
vajali. Zato si ga ogkjte tudi 
vi. 

8. in 9. junija franc. CS 
barvni film M A L E N K O S T I 
K I USTVARJAJO ŽIVLJE
NJE, v režiji Claude Sautet, 
v gl. vlogi Romv Schneider, 
ob 17. in 19. uri . 

10. junija ital. barvni film 
PLAČANEC, v režiji Sergio 
Korbueci, v gl. vlogi Franko 
Nero, ob 17. in 19. uri . 

Kino PLAVŽ 
3. in 4. junija amer. CS 

barvni film B O J E V N I K I — 
ZLATO ZA POGUMNE, ob 18. 
in 20. uri . 

4. junija mladinski film 
PODAJ TACO PRIJATELJU, 
ob 10. uri . 

5. in (t. junija amer. CS 
barvni film NA POTI ZA 
SHILOH, ob 18. in 20. uri . 

7. in 8. junija ital. V V barv-
Qi film K A V B O J K I N G , ob 18. 
in 20. uri . 

9. junija amer. CS barvni 
film B O J E V N I K I — ZLATO 
ZA P O G U M N E , ob 20. uri . 

10. junija ital. barvni CS 
film HUDIČEV A G E N T UP-
P E R S E V E N , ob 18. in 20. uri . 

Kino DOVJE MOJSTRANA 
3. junija amer. barvni film 

RODIL SE J E UPORNIK. 
4. junija amer. barvni film 

PRGIŠČE SVINCA. 

10. junija amer. CS barvni 
film B O J E V N I K I — ZLATO 
ZA P O G U M N E . t 

Kino KRANJSKA GORA 
i . junija amer. CS barvni 

f i lm MOST PRI R E G A M E -
N U . 

4. junija ital. W baarvni 
mm K A V B O J K I N G . 

8. junija amer. CS barvni 
fthn B O J E V N I K I — ZLATO 
ZA POGUMNE. 

10. junija, amer. CS barvni 
film NA POTI Z A S H I L O H . 

Kino DELAVSKI DOM 
JAVORNIK 
i jonija mladinski film 

PODAJ TACO PRIJATELJU, 
ob 17. uri . 

3\ junija amer. barvni film 
PRGIŠČE SVINCA, ob 19. uri . 

4. junija amer. CS barvni 
film MOST PRI R E G A M E N U , 
ob 19. ur i . 

7. junija amer. CS barvni 
film NA POTI ZA S H I L O H , 
ob 19. uri . 

10. junija ital. V V barvni 
film K A V B O J K I N G , ob 
19. uri . 

Za f i lm B O J E V N I K I — 
ZLATO ZA POGUMNE je 
cena vstopnicam zvišana. 

Za obisk se priporoča kolek
tiv Kinematografskega pod
jetja. 

Gledališče 
SOBOTA, 3. 7. 1972 ob 19. 

u r i K O N C E R T harmonikar-
skega in tamburaškega orke
stra ter vokalnega okteta iz 
Karlovca — vmes proglasitev 
najboljšega športnika in 
športnice leta in podelitev 
mladinskih priznanj. 

N E D E L J A , 4. 6. 1972 ob 20. 
ur i J. Deval: E T I E N E — Go
stovanje na Dovjem (kome
dija v treh dejanjih). 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru Ja-

vornik I se najlepše zahva
ljujem za denarno pomoč v 
času moje bolezni. 

Stanko Pajntar 

NA POTI ZA SIHLOH je ameriški western, zgodba o sedmih 
mladeničih željnih slave, ki tragično končajo svojo pot v 
državljanski vojni. Film fe na sporedu v naših kinematografih. 

Z A H V A L A 
Ob boleči izgubi dragega 

očeta, brata in starega očeta 
LUDVIKA ŠMID 

se najtopleje zahvaljujemo 
dr. Rosensteinovi in dr. No
vaku za dolgotrajno zdravlje
nje. 

Zahvalo smo dolžni druži
nam Trplan, Zgane, Pristov 
i n Tavčar ter vsem dobrim 
sosedom za pomoč, k i so nam 
jo nudili v težkih trenutkih. 

Iskrena zahvala velja tudi 
ribiški družini ter govorni
kom za poslovilne besede, 
pevcem za žalostinke i n da
rovalcem cvetja in vencev ter 
vsem lastnikom osebnih av
tomobilov za dragoceno uslu
go. 

Iskrena hvala vsem, k i so 
sočustvovali z nami, nam iz
rekli sožalje in ga spremili 
na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: sin Jaka, hčer
ka Brona in Jana z dru
žino, bratje z družinami 
in ostalo sorodstvo. 

Z A H V A L A 

Ob težki izgubi drage ma
me, stare mame, tete in sva
kinje 

TILKE UDIR 
roj. Frelih 

se najtopleje zahvaljujemo 
vsem, k i so jo spremili na 
zadnji poti in j i poklonili 
vence in toliko cvetja. 

Zahvaljujemo se sestram in 
zdravnikom internega oddel
ka bolnice Jesenice za skrb 
in nego, še posebej pa hvala 
dr. Jensteriu za dolgoletno 
zdravljenje. 

Hvala sostanovalcem za po
moč, posebej pa družini Ga-
bor. Hvala kolektivu Stano
vanjskega podjetja Jesenice 
in valjarni 2400 Železarne. 

Zahvaljujemo se organiza
cijam ZB NOV in Z K in tov, 
Svetinu za tople poslovilne 
besede. 

Najlepša hvala pevskemu 
zboru in godbi za žalostinke. 

Žalujoči: hčerka Maru-
ška, vnuk Matej i n ostalo 
sorodstvo. 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi naše dra
ge mame, stare mame in ba
bice 

T E R E Z I J E LOTRIČ 

se najtopleje zahvaljujemo 
za dolgotrajno zdravljenje 
dr. Mihaelu Sajevcu. Enako 
hvala vsem, k i so jo spremi
l i na njeni zadnji poti. Po
sebna zahvala sostanovalcem 
za tolažbo in pomoč, še po
sebno tov. Radi Radovič, 
iskrena hvala tudi vsem da
rovalcem cvetja in vencev, 
kakor tudi organizaciji Zve
ze borcev NOV in Socialistič
ni zvezi, godbi in pevcem ter 
voznikom osebnih avtomobi
lov. Enako hvala sodelavkam 
internega oddelka, likalnice, 
pralnice. in kurilnice bolnice 
Jesenice za denarno pomoč. 

Žalujoči: hčerka Milka, Ma
rica, K are lina in sin Franci 
z družinami in ostalo so-

• rodstvo • A, . 

. c , O B V E S T I L O . 

Vse zaposlene v železarni, k i so podporni člani pihalnega 
orkestra JESENIŠKI ŽELEZARJI in j im je bila za leto 1971 
obračunana podporna članarina 12 din od OD obveščamo, da 
se podporna članarina za godbo ne bo več obračunavala pri 
osebnem dohodku. Dajemo možnost vsem, k i želijo še naprej 
ostati podporni člani pihalnega orkestra, da to plačajo v 
Društvu upokojencev na Jesenicah vsak torek in petek od 14. 
do 18. ure in v Društvu upokojencev na Javorniku vsak torek 
od 9. do 12. urer Pr i vpisu oziroma plačilu je treba mrvesti 
obratno in delavsko številko. Podporni član godbe je lahko 
vsak, k i je redno in neprekinjeno plačeval podporno člana
rino in ima plačano za leto 1971. Nove podporne člane spre
jemamo samo do 45. leta starosti (pravila o podpornem 
članstvu). 

Podporno članarino za leto 1972 je treba plačati najkas
neje do 1. julija 1972. 

Kdor ne plača redno člans.rine in je v zaostanku, se avto
matsko izključi iz članstva in izgubi pravico podpornega 
članstva. 

'.," UO pihalnega orkestra 
Jeseniški železar j i 

O B J A V A 
Trgovsko podjetje Tobak Ljubljana proda dva rab

ljena kioska (dimenzije 2 x 2 m2). Izklicna cena je 
3D0O,— din. Licitacija bo dne 3.6.1972 na Jesenicah, 
cesta na Golico 10, ob 8. uri zjutraj. 

V SOBOTO PROFESIONALNI B O K S 
NA J E S E N I C A H 

Prijateljem boksa se nudi edinstvena prilika ogle
dati si borbo v profesionalnem boksu, k i bo v soboto, 
3. junija ob 1930 ur i v domu TVD Partizan na Jese
nicah. 

Za uradnega državnega prvaka se bosta v poltežki 
kategoriji v 10 rundah pomerila 

KOVAČ FRANJO : BLAŽETIČ VLADO 
(Jesenice) (Zagreb) 
Poleg glavne borbe bodo nastopili še trije pari pro

fesionalnih boksarjev po šest rund. 

Vabilo smučarjem 
Drugo tekmovanje v veleslalomu za GAJŠKOV M E -

MORIAL, bo v nedeljo 4. junija na plazu na Zasipski 
planini v Krmi . 

Pričetek tekmovanja ob 9. uri . 
Prijave sprejema organizator na mestu tekmovanja 

do 8.30 ure. 
Vabi Planinsko društvo 

Javornik — Koroška Bela 

Z A H V A L A 

Ob prezgodnji, boleči i n 
nenadomestljivi izgubi naji
nega nadvse dobrega moža 
in atija 

JOŽETA ŽVANA 

se iskreno zahvaljujeva vsem, 
k i ste ga spremili na njegovi 
zadnji poti, mu poklonili 
cvetje in nama izrazili soža
lje. Posebno zahvalo sva dol
žna dobrim sostanovalcem in 
njegovim sodelavcem iz kon
strukcijske delavnice za ne
sebično pomoč, ter dipl. inž. 
Jaku Sokliču za poslovilne 
besede. 

Vsem, k i ste nama v teh 
težkih dneh kakorkoli poma
gali, še enkrat prisrčna hva
la. 

žalujoča žena Fani 
z Janijem 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru HVŽ 
se za pozornost in darilo v 
času bolovanja iskreno za
hvaljujem. 

Rudi Plesničar . 

Z A H V A L A 

Izvršnemu odboru sindi
kalne podružnice železarne 
Jesenice in sindikalnemu od
boru obrata elektrojeklarna 
se iskreno zahvaljujem za 
denarno pomoč, k i mi je v 
težki situaciji zelo dobrodo
šla. 

Franc Kunšič, ' 
Boh. Bela 

Z A H V A L A 

Sodelavcem kovačnice iz 
strojnih delavnic se iskreno 
zahvaljujem za darilo, k i 
sem ga prejel ob upokojitvi. 
Svojim dolgoletnim sodelav
cem želim na delovnih me
stih veKko uspehov. 

Alojz Perjevič 

O * 



ODBOJKA 

Jeseniška ženska ekipa v 
postavi Felc, Nemec, Filipaj, 
Cehajič, Draksler, Toman, 
Lukek in Pajer, je preteklo 
nedeljo odigrala srečanje v 
republiški ligi z ekipo Nove
ga mesta in izgubila z rezul
tatom 3:0 (-9, -14, -13). Jese-
ničankam se pozna Odsotnost 
dveh standardnih igralk Mah-
ničeve in poškodovane Tran-
čarjeve. Igra je bila zanimi
va, saj so gostje dva seta 
izgubile na razliko. Novome-
ščanke so prikazale kvalitet
no slabšo odbojko, vendar so 
s požrtvovalno in zagrizeno 
igro odločile srečanje v svo
jo korist. Mlade igralke Je
senic so svojo nalogo solidno 
no opravile. Jeseniška ekipa 
je trenutno na četrtem me
stu prvenstvene lestvice. 

V soboto, 3. junija, imajo 
Jeseničanke v gosteh ekipo 
OK Ljubljana, tekma bo ob 
16. uri na igrišču Podmežak-
Ijo, v slučaju slabega vreme
na pa v telovadnici. 

Moška ekipa je imela v 
gosteh ekipo O K Metalca iz 
Zagreba. Jeseničani, k i so na
stopili v postavi Kavčič, Arh, 
Bergelj, Božič, Divjak, Konč
nik, Ressler in Sternad, so 
srečanje izgubili z rezultatom 
3:1 (-13, 14, -6, -7). Številni 
gledalci in ljubitelji odbojke 
so bi l i razočarani nad prika
zano igro domačega moštva, 
k i je resnično v težki krizi . 
Zanimiv in skoraj smešen je 
bil drugi set, ko so Jeseniča
ni že vodili 14:5, vendar so 
ga s težavo dobili z razliko 
16:14. To je bi l že četrti za
poredni poraz Jeseničanov in 
se že pomikajo po lestvici 
navzdol. Trenutno so na 4. 
mestu prvenstvene lestvice za 
O K Modrico, k i krepko vodi, 

OK Fužinarjem, k i ima že 
tolikšno prednost, da ne ba 
presenečenj in OK Salonitom 
iz Kanala, k i si je že zago 
tovil obstoj v ligi. 

V nedeljo gostujejo Jeseni
čani na Ravnah. 

V ponedeljek, 29. V. , je bilo 
v Ljubljani republiško sred
nješolsko prvenstvo v odboj
ki , rokometu in košarki. Od
bojkarska ekipa ŽIC, v po
stavi Arh, Božič, Torkar, 
Žvab, Klinar, Hribar, Biš-
kup, je pod vodstvom prof. 
telesne vzgoje Jenka osvojila 
naslov republiškega srednje
šolskega prvaka. 

Ekipa ŽIC si je priborila 
pravico nastopa na republi
škem prvenstvu na področ
nem prvenstvu Gorenjske, k i 
je bilo na Jesenicah. Prema
gala je ekipo gimnazije Kra
nja, Škofje Loke in Jesenic. 
Po prikazanih igrah bi mo
rale nastopiti na republiškem 
prvenstvu vsaj dve ekipi, k i 
kvalitetno zelo odstopata od 
ostalih. Poleg ŽIC bi morala 
nastopiti tudi gimnazija Je
senice, k i je izpadla na pod
ročnem prvenstvu. 

V Ljubljani so poleg ekipe 
ŽIC nastopile še ekipe ŠC 
Ravne, ekipa T S K M R L P 
Ljubljana in gimnazija Kam
nik. Prikazana igra sodelujo
čih ekip je bila na višji rav
ni kot pred letom dni v 
Celju. Organizacija tekmova
nja je bila solidna, zataknilo 
se je le v finalu, ker ni bilo 
sodnika. Vse finalne tekme je 
tako sodil Pavel Smolej z 
Jesenic, k i je zaupano nalogo 
dobro opravil in je bi l opra
vičeno pohvaljen od organi
zatorja. 

Jeseniška ekipa je vsa sre
čanja dobila z rezultatom 2:0. 

Del udeležencev pohoda na Stol v počastitev 80 letnice rojstva maršala Tita 

R O K O M E T 
Sava : Jesenice 20:27 

Igrišče v Kranju, gledalcev 
30, teren primeren za igro, 
sodnik Jeruc iz Dupelj. 

Jeseničani so v četrtek, 25. 
maja, igrali zaostalo tekmo 
iz petega kola pomladan
skega prvenstva v gorenjski 
rokometni ligi. Jeseničani so 
odpotovali v Kranj, kjer so 
se ob 18. uri pomerili z eki
po Save. 

Že v začetku tekme so 
naši z vsemi močmi napadali 
gol domačinov. Po nekaj mi
nutah so vodili že s petimi 
goli razlike in do konca pr
vega polčasa še povečali 
vodstvo in ga zaključili z 
rezultatom 4:14 v svojo ko
rist. 

Drugi polčas je še naprej 
obetal dobro in razburljivo 

igro. Naši so začeli doma
čine podcenjevati Ln so se 
pred njihovim golom bolj 
poigravali. To pa so doma
čini izkoristili in razliko 
zmanjševali. To je bilo res
no opozorilo Jeseničanom, 
da so zaigrali resneje. Re
zultat ob koncu tekme je 
bi l 20:27 v korist Jesenic. 
Sodnik Jeruc iz Dupelj je 
svoje delo opravil zelo do
bro. 

Pri Jeseničanih moramo 
pohvaliti vse igralce, saj so 
vsi dosegli zadetke, prav ta
ko tudi vratar Brejc dva iz 
vratarjevega prostora. Naši 
so nastopili v naslednji po
stavi: Brejc 2, Rebolj 3, Mau-
čec 1, Pogačnik 5, Prešern 5, 
Rozman 3, Geršak 5 in 
Šturm 3. R. Z. 

Iekmo¥aiiia z a d a n mladosti 
V okviru praznovanja dne

va mladosti, je občinska zve
za Jesenice organizirala več 
tekmovanj med učenci osnov
nih šol občine Jesenice. Tek

movali so v rokometu, odboj
k i in malem nogometu. 

Prijavilo se je 15 ekip z več 
kot 150 udeleženci. Od vseh 

Namizni tenis 
V soboto in nedeljo so je

seniški namiznoteniški igralci 
nastopili v Trstu, kjer je bi l 
I. mednarodni turnir za trofe
jo Alpe-Julija. Nastopilo je 
deset ekip iz avstrijske Ko
roške, Julijske krajine in Slo
venije. Slovenijo so zastopa
l i : Olimpija Ljubljana, Seme-
dela Koper, Nova Gorica in 
Jesenice. 

V ekipnem delu tekmova
nja, kjer so bile ekipe raz
deljene v štiri skupine, Jese
ničani niso imeli uspeha. Iz
gubili so dva dvoboja, in 
sicer z Borovljami z rezulta

tom 5:1 in s Trstom 5:2. V fi
nalu ekipnega tekmovanja so 
največ uspeha imeli igralci 
ljubljanske Olimpije, k i so 
zmagali pred Borovljami in 
celovškim Neunerjem. 

Več uspeha pa so Jeseniča
ni imeli v posameznem delu 
tekmovanja. Vidmar je bi l 
tretji, Buh pa sedmi. 

Tekmovanje za Trofejo 
Alpe-Julija bo postalo tradi
cionalno. Drugo leto bo tek
movanje organizirala sloven
ska namiznoteniška zveza, 
kraj tekmovanja pa še ni 
določen. Vito 

OBVESTILO 
. . . 

Športno društvo Jesenice vabi vse ljubitelje športa 
na redni občni zbor društva, k i bo v torek, 6. junija 
1972 ob 17. uri , v veliki »ojni dvorani občine Jesenice, 

šol smo pogrešali le Kranjsko 
goro. 
.Ugodno vreme je omogoči

lo, da so učenci prikazali' za
dovoljivo kvaliteto v vseh 
srečanjih. " ; 

Podrobni rezultati so na
slednji: 

R O K O M E T — UČENKE: 
ŠŠD TONE ČUFAR — ŠŠD 

P. VORANC 4:3. 
R O K O M E T — UČENCI: 

ŠŠD TONE ČUFAR — ŠŠD 
KOR. B E L A 13:3; ŠŠD ŽI
ROVNICA — ŠŠD P. VO
RANC 5:6; ŠŠD KOR. B E 
LA — ŠŠD P. VORANC 3:8; 
ŠŠD T. ČUFAR — ŠŠD ŽI
ROVNICA 11:7; ŠŠD ŽIROV
NICA — ŠŠD KOR. B E L A 
5:7; ŠŠD P. VORANC — ŠŠD 
TONE ČUFAR 3:11. 

Vrstni red: 
1. ŠŠD TONE ČUFAR 
2. ŠŠD P. VORANC 
3. ŠŠD KOR. B E L A 
4. ŠŠD ŽIROVNICA 
ODBOJKA UČENKE: 
ŠŠD KOR. B E L A — ŠŠD 

ŽIROVNICA 1 0:2 (2:15, 4:15); 
ŠŠD P. VORANC — ŠŠD ŽI
ROVNICA 2 0:2 (4:15, 13:15); 
ŠŠD ŽIROVNICA 1 — ŠŠD 
ŽIROVNICA 2 2:0 (15:13, 15:2); 

ŠŠD KOR. B E L A — ŠŠD P. 
VORANC 2:0 (17:15, 15:6); 
ŠŠD P. VORANC — ŠŠD ŽI
ROVNICA 1 0:2 (4:15, 8:15); 
ŠŠD ŽIROVNICA 2 — KOR. 
B E L A 2:1. (10:15, 16:14, 15:13). 
. Vrstni red: _ -.. - . 

1. ŠŠD ŽIROVNICA 1 
2. ŠŠD ŽIROVNICA 2 
3. ŠŠD KOR. B E L A 
4. ŠŠD P. VORANC. 
NOGOMET — UČENCI: 
ŠŠD P. VORANC — ŠŠD 

MOJSTRANA 4:1; ŠŠD KOR. 
B E L A — ŠŠD TONE ČUFAR 
1:2; ŠŠD MOJSTRANA — 
ŠŠD KOR. B E L A 0:3; ŠŠD 
P. VORANC — ŠŠD TONE 
ČUFAR 2:0. 

Vrstni red: . 
1. ŠŠD P. VORANC 
2. ŠŠD TONE ČUFAR 
3. ŠŠD KOR. B E L A 
4. ŠŠD MOJSTRANA. 

Jesenice : Kranjska 
gora 24:13 

Igrišče za osnovno šolo, 
gledalcev 20, teren poplav
ljen, sodnik Humar iz Kra
nja. 

Jeseničani so se v soboto, 
27. maja, v osmem kolu po
mladanskega prvenstva v go
renjski rokometni ligi pome
ri l i na domačem igrišču z 
ekipo Kranjske gore. V zad
njih šestih kolih so naši do
segli vseh šest zmag in si s 
tem občutno popravili polo
žaj na lestvici. 

Kakšne pol ure pred pri-
četkom tekme je začelo de
ževati, kar je močno oviralo 
igralce. Kot že nekaj časa, 
so tudi na tej tekmi povedli 
s petimi goli razlike. Nato 
pa je bila igra enakovredna. 
Ker je dež zelo oviral igro 
in je bila žosa spolzka, ni
smo videli dosti zadetkov. 
Naši so prvi polčas zaključiti 
z rezultatom 11:7 v svojo ko
rist. 

Ker je v drugem polčasu 
vedno bolj deževalo, nismo 
mogli pričakovati boljše igre. 
Jeseničani so vodstvo pove
čevali in tekmo končali brez 
kakršnih koli zapletov z re
zultatom 24:13. Sodnik Hu
mar iz Kranja je svoje delo 
opravil zelo dobro. Pri naših 
je treba pohvaliti predvsem 
starejše igralce, saj so »va
jeni« igrati v deževnem vre
menu. 

Jeseničani so nastopili v 
postavi: Brejc, Rebolj 2, Ber-
lisk 6, Pogačnik 4, Rozman 
1, Prešern 6, Geršak 5, Šturm, 
Maučec in Zgonc. 

Med tednom so Jesničani 
gostovali v Kranju, kjer so 
se pomerili z ekipo vetera
nov v tekmovanju za zvezni 
sodniški pokal. V soboto »a 
se bodo pomerili v devetem 
kolu z ekipo iz Škofje Loke, 
k i je trenutno prva brez iz
gubljene tekme. R- Z. 

Lepotica narcis 1972 
V nedeljo 4. junija, bo s pričetkom ob 13. uri na 

Planini pod Golico tradicionalna prireditev 

VOLITEV LEPOTICE NARCIS 1972 
Prireditev bo v vsakem vremenu — v slučaju dežja 

bo v hotelu Vabljeni 


