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LETO XIV Številka 23 
Jesenice, 9. junija 1972 

Ž E L E Z A R — GLASILO DELOVNEGA 
KOLEKTIVA ŽELEZARNE JESENICE 
— Ureja redakcijski odbor — Glavni In odgovorni 
urednik Joža Vari — Rokopisov in fotografij ne 
vračamo — Naslov: Uredništvo »2elezarja«, zdru
ženo podjetje SLOVENSKE ŽELEZARNE Ljub
ljana — železarna Jesenice. Telefon int. uredništvo 
483, administracija 484 — Tisk ČP »Gorenjski tiske 2 E L E ZOR 

Način koriščenja 
letnega dopusta in 
pravica do regresa 
Glede na to, da je sedaj čas, ko se skoraj vsi že pospešeno 
pripravljamo za odhod na letni dopust, se mi zdi primerno, 
da nekaj o pravicah delavcev v zvezi z njim napišem tudi 
v našem glasilu. To se mi zdi pomembno še posebej zaradi 
tega, ker se delavci in delovne skupine vedno bolj pogosto 
obračajo po informacije in nasvete glede koristenja dopustov 
na posameznike in službe v naši tovarni. 

Del oblikovalnega stroja v novi profilarni na Javorniku 

Mnenja članov delavskega 
sveta o njegovem del 

Raziskave, s katerimi so v zadnjem času analizirali delo 
centralnih delavskih svetov v različnih podjetjih, precej enot
no ugotavljajo naraščajočo pasi vnosi, ki se na zunaj izraža 
v slabi diskusiji — diskutantov je vedno manj, delo pa je vse 
•bolj prepuščeno strokovnjakom. 

Namen analize 
Zanimalo nas je, če se z 

istim ali podobnim proble
mom srečujemo tudi pri nas 
še posebej zato, ker se je vlo
ga delavskega sveta z uvedbo 
kolektivnih izvršilnih organov 
precej spremenila oziroma 
morala bi se spremeniti. 

V ta namen smo želeli zve
deti, kako ocenjujejo delo 
delavskega sveta člani v seda
nji mandatni dobi. 

Kot metodo, s pomočjo 
katere smo prišli do želj enih 
podatkov, smo si izbrali in
tervju. Vzroki za tako odlo
čitev: 

Remont valjarne žice 
V ponedeljek 5, junija so pričeli z deli na planiranem 

letnem remontu valjarne žice na Beli. Remont bo po pro
gramu trajal 12 dni in sicer od 5. do vključno 16. junija in 
po programu mora valjarna žice 17. junija ob 6. uri zjutraj 
pričeti z redno proizvodnjo. Remont se izvaja na vseh valjav-
skih napravah in na Custodis ogrevni peči. V remontnih 
delih, poleg domačih vzdrževalcev, sodelujejo tudi delavci 
Kovinske Bled, Hidromontaže Maribor in Vatrostalne Zenica. 

Čeprav se remont izvaja po mrežnem programiranju pa 
smo ob zaključku redakcije zvedeli, da Vatrostalna že v sa
mem začetku kasni s svojimi deli za 16 ur. Kljub temu, da 
imajo pr i izvajanju remonta težave s pomanjkanjem vzdrže
valcev in posameznih rezervnih delov, dela potekajo po pred
videnem programu. Pomanjkanje občutijo predvsem pri uvoz
nih rezervnih delih oziroma tesnilih. 

Tako vzdrževalci kakor proizvajalci pričakujejo, da bo Va
trostalna nadoknadila zamujeno in v predvidenem roku izpol
nila obveznosti do delovnega kolektiva. V tem primeru tudi 
računajo, da bo remont opravljen v predvidenem roku. 

— s člani bi radi navezali 
osebni kontakt, ker je znano, 
da s socialno interakcijo lah
ko pridemo do dragocenih 
podatkov, 

— delavski svet ima 69 čla
nov, kar ni toliko, da direk
ten pristop ne bi bi l mogoč, 

— na ta način smo k sode
lovanju pridobili vse člane. 

Aprila in maja smo inter-
vjuvali 68 članov (1 je bolo-
val) ter njihova mnenja in 
predloge zbrali v tej analizi. 

Intervju je bil sicer anoni
men, vendar smo se prepri
čali, da vprašanja niso bila 
tako delikatna, da bi delavci 
namerno izkrivljali odgovore. 

Oglejmo si rezultate! 

Ali res večja 
pasivnost na sejah 
delavskega sveta 

Na naše vprašanje, kakšna 
se j im zdi aktivnost na sejah 
DS v primerjavi s prejšnjimi 
leti (če so že bil i kdaj člani) 
oziroma kako ocenjujejo tre
nutno situacijo, smo dobili 
naslednje odgovore: 

— 85 % članov opaža večjo 
pasivnost kot je bila včasih 
(predvsem v tem smislu, da 
diskutirajo samo ali pred
vsem strokovnjaki in direk
torji, ostali člani pa se zelo 
redkokdaj oglašajo); 

(Nadaljevanje na 10. str.) 

Namen dopusta je, da se 
član delovne skupnosti ( tudi 
naše) enkrat v letu sprosti, 
da odvrže bremena, ki mu 
j ih nalagajo delovne naloge 
.in da na ta" način obnovi svo
je fizične in duševne moči, 
da bi tako lahko zopet nor
malno delal in upravljal na 
delovnem mestu in v kolek
tivu. V skladu s tem name
nom, je zakonodajalec tudi 
predpisal, da delavec mora 
izrabiti svoj pripadajoči let
ni dopust v celoti naenkrat, 
le z njegovo privolitvijo ozi
roma na njegovo zahtevo 
sme delovna skupnost odo
briti, da ga koristi deljene
ga na' dva dela. Poleg tega 
ima delavec pravico izrabiti 
en dan letnega dopusta za 
lastne potrebe, vendar mora 
o tem delovno organizacijo 
obvestiti 30 dni prej itd. Vsa 
ta določila vsebujejo, po 
vsej verjetnosti, vsi pravilni
ki delovnih organizacij in 
tako tudi naš. Kljub temu 

jpa vsi vemo, da se na celot
nem teritoriju države malo-
kje dosledno držijo teh za
konskih določil. Sicer je pa 
to že vsem znano, da Jugo

slovani bolujemo ža bolezni
jo »nespoštovanje predpi
sov«. No pri nas v tovarni 
ni čisto nič drugače, so pa 
tudi nekateri opravičeni 
vzroki, da je to tako. Poleg 
tega pa je imel zakonodaja
lec tudi prav, ko je omejil 
svobodo drobljenega letnega 
dopusta, ker bi s takim 
drobljenjem letni dopust iz
gubil svoj namen. 'Da bi se 
čim bolj približafi zahtevam 
zakona in da bi se s tem 
izognili težavam pri nadome-
stovanju odsotnih delavcev 
ter nepravilni rabi letnega 
dopusta (pokriva se pijaRČe« 
vanje, neopravičeni izostan
ki in podobno), so samo
upravni organi tovarne skle
nili , da bodo kot pogoj za 

pomoč pri izrabi letnega do
pusta (regresa) postavili, da 
delavec, ki ima pravico do 
14, 15 in 16 dni letnega do
pusta, mora izkoristiti naj
manj šest nepretrganih, za
porednih, delovnih dni dopu
sta skupaj, ostali delavci z 
več dni dopusta pa najmanj 
10 dni skupaj. Kljub temu 
pa, dokler ni bil uveden 42-

(Nadaljevanje na 11. str.) 

Program remontov 
v maju in izvajanje 
programiranih del 

V mesecu maju je bilo skupno programiranih kar 29 večjih 
remontov strojnih in elektro naprav. Izven remontnega pro
grama smo imeli še šest remontov. Od tega je bilo v mesecu 
maju dokončanih 21 remontov, šest pa je bilo prestavljenih 
v mesec junij in julij. V maju začetih in nedokončanih je 
bilo kar devet, od tega so bili trije planirani, da bodo dokon
čani v juniju, za šest remontov pa je bil podaljšan rok in to 
zaradi povečanega obsega del ali premajhnega števila vzdrže
valcev. Na podaljšanje remontov tudi delno vpliva nezadostna 
pripravljenost posmeznih remontov in ker se posamezna dela 
pokažejo šele pri samem delu. 

V mesecu maju so bil i 
prestavljeni remonti na za
htevo proizvodnje v nasled
njih obratih: remont Polip 
žerjava v starem železu je-
klarne, zaradi dovoza stare
ga železa in remonta na pri
staniškem žerjavu in na žer
javu magnet v starem žele

zu. Remont vlečne klopi in 
Multimata v Jeklovleku, re
mont stroja za navijanje od
padkov v HV2, remont žeb-
Ijarskega stroja Kovopolt 50 
zaradi pomanjkanja delav
cev in potreb v proizvodnji. 
V elektrodnem oddelku p« 

(Nadalj. na 2. strani) 



O naslovnem vprašanju je bilo, predvsem po drugi seji 
konference Zveze komunistov Jugoslavije, že mnogo napisa
nega in povedanega. Sprejeta je bila množica sklepov, akcij
skih programov in drugih dokumentov z namenom, da se 
okrepi organska zveza komunistov z delavskim razredom in 
da se poveča idejno-akcijska enotnost komunistov. V večini 
teh dokumentov je tudi poudarjena naloga o sprejemanju 
novih članov, predvsem iz vrst fizičnih delavcev. Ta povečana 
aktivnost v tej smeri, je nedvomno pospešila izredno kritična 
in prodorna analiza stanja v Zvezi komunistov in sploh v 
našem družbenopolitičnem življenju na omenjeni seji konfe
rence Z K J . Iz dveh citatov iz akcijskega programa, ki je bil 
sprejet na tej seji, bomo najlažje spoznali kako pomembno 
in odgovorno delo ima Zveza komunistov v pogledu krepitve 
idejno-akcijske enotnosti komunistov in organske povezanosti 
Zveze ,komunistov z delavskim razredom. 

»V Zvezi komunistov je prišlo do idejne krize, ki se je 
posebno kazala v oportunizmu, nedoslednostih In odstopanju 
od stališč IX. kongresa, v idejni raznolikosti in samohotnih 
idejnih premikih, v pojemanju boja za samoupravljanje, v 
preusmerjanju komunistov na druge poti, sredstva in sile, 
ki želijo ohraniti dane odnose, ali celo k nazadovanju.« In 
nadalje: 

Zveza komunistov 
in njena organska zveza 
z delavskim razredom 

»Oslabela je socialno-razredna osnova Zveze komunistov. 
To se kaže v omejenem vplivu delavskega razreda In njego
vih interesov za politiko in prakso Zveze komunistov ter oma
hovanjih v boju za razvoj socialističnega samoupravljanja.« 

Te ugotovitve za komuniste prav gotovo niso prijetne, 
razredni nasprotnik pa jih celo uporablja, da bi prikazal 
nemoč in razkroj Zveze komunistov. To pa so računi brez 
krčmarja, kajti v citiranih ugotovitvah ni nič nepopravljivega. 
Dejstvo je namreč, da so se v zgodovini revolucionarnega 
delavskega gibanja pojavljale v določenih obdobjih resne 
krize in da ni gibanja, ki bi bilo v neprestanem vzponu. 
Povsem razumljivo pa je, da bi bile v citatih omenjene ugo
tovitve lahko resnično tragične, ne samo za ZK, ampak tudi 
za delavski razred in celotno slovensko in jugoslovansko 
družbo, če se jih ne bi zavedali, jih pravilno opredelili in 
poiskali prave vzroke ter določili najbolj učinkovito in pravo 
pot za njihovo razreševanje. To smo poskušali z akcijskimi 
programi, pa vendar se mi zdi, da smo nekatere stvari pre
malo poudarili. 

Iz drugega citata izhaja preprosta ugotovitev, da je osla
bela povezanost Zveze komunistov z njeno socialno bazo, 
to je z delavskim razredom, posebno pa z osnovnimi sloji 
delavcev v Jugoslaviji, v čemer je vzrok mnogih pomanjklji
vosti v Zvezi komunistov, ki jih na kratko imenujemo idejna 
ln moralna kriza. Največkrat smo namreč pozabljali, da je 
Zveza komunistov v svojem bistvu socialno gibanje, ki se 
organizirano bori za konkretne socialne interese delavskega 
razreda, ki pomeni socialno bazo in vir moralne moči ter 
učinkovitosti političnega gibanja. Z drugimi besedami pove
dano, da je Zveza komunistov revolucionarno politično giba-

Na osnovi čl. 10 pravilnika o delovnih razmerjih železarne 
Jesenice, dajemo naslednjo 

O B J A V O 
za prosti delovni mesti v žičarni 
1. 2230 D4 žičar U S M (ALMA-ATA) 8 kateg. 1 oseba 
2. 2231 D4 žičar TM-3 5 kateg. 3 osebe 

POGOJI pod 1. in 2.: 
Poklicna industrijska šola in 1 leto prakse, 
priučeni žičar in 3 leta prakse. 
S prijavo ustmeno ali pismeno se je v roku 8 dni zglasiti 

pri obratovodju žičarne. 

Železarski 
globus 

NOVA ZELANDIJA — Ta 
otoška država je postala do
bavitelj železove rude za ja
ponske železarne. Prva koli
čina je bila dobavljena ob 
koncu preteklega leta. Druž
ba New Zeland Steel ima po
godbo s petimi japonskimi 
železarskimi družbami za do-

K A D R O V S K I S E K T O R 

bavo 11,6 mil i j . ton železove 
rude v prihodnjih šestih letih, 

POLJSKA — V bližini Ka-
towic bodo zgradili novo in
tegralno železarno z letno 
zmogljivostjo 4,5 mili j . ton 
surovega jekla. Imela bo dva 
plavža s 3500 m 3 koristne pro
stornine in .dva 3501 LD 
konvertorja. V prvi fazi bo 
pričela obratovati leta 1976, 
medtem ko bo obratovala s 
polno zmogljivostjo leta 1978. 

nje delavskega razreda oziroma delavcev, ki so po naši ustavi 
vsi občani, ki so v delovnem razmerju oziroma v združenem 
delu. 

Pri teh ugotovitvah in opredelitvah pa ne bi smeli poza
biti, da delavski razred ni enovita, ampak zelo heterogena 
socialna skupnost, sestavljena iz različnih socialnih plasti in 
slojev, ki se med seboj razlikujejo po materialnem in druž
benem položaju. Ob tem je tudi razumljivo, da poleg neka
terih skupnih interesov obstojijo tudi interesi posameznih 
slojev ali delov delavskega razreda, ki so včasih tudi v 
nasprotju z interesi drugih slojev. Pri tem gre za dve veliki 
grupaciji delavcev: grupacijo fizičnih delavcev, ki s svojim 
delom reproducirajo celotno družbeno delo in grupacijo 
umskih delavcev. Čeprav sta tudi ti dve grupaciji heterogeni, 
pa vendar imata vsaka za sebe nekatere skupne lastnosti na 
osnovi katerih se oblikujejo nekateri skupni socialni interesi 
in politične težnje. Pri tem pa je jasno, da obe največji 
socialni grupaciji znotraj delavskega razreda ni mogoče jasno 
razmejiti. Teh različnih socialnih teženj ali interesov posa
meznih delov delavskega razreda pa ne bi smeli napačno 
interpretirati. Pri teb interesih ne gre za odmik od naše 
socialistične stvarnosti, pač pa za materialni in družbeni 
položaj posameznih slojev v tej stvarnosti. Razen tega pa 
pri tem moramo upoštevati dejstvo, da se družbena zavest 
posameznika ah sloja oblikuje predvsem v odvisnosti od nje
govega resničnega materialnega in družbenega položaja. Da 
bom bolj konkreten. Ta delavski razred namreč sestavljajo 
delavci s svojimi družinami, ki žive na robu eksistenčnega 
minimuma, delavci s solidnimi eksistenčnimi osnovami in 
delavci z nadpoprečnimi in visokimi osebnimi dohodki. Iz 
tega izhajajo različni socialni interesi oziroma heterogene 
socialne skupnosti znotraj delavskega razreda, ki jih je težko 
usklajevati ne da bi pri tem prizadeli eno ali drago socialno 
skrajnost. 

Ta notranja socialna razslojenost delavskega razreda oz. 
socialne baze se je prenesla v nekem smislu tudi v Zvezo 
komunistov. Ker pa je pogoj in podlaga idejne in akcijske 
enotnosti Zveze komunistov v enotnosti socialnih interesov 
članstvo oziroma socialne baze, iz katere se članstvo rekru-
tira, je nujno, da se ta pogoj v največji možni meri zagotovi. 
S tem pa bo tudi komunistična zavest kot subjektivna sila 
odigrala svojo pomembno kohezijsko vlogo pri ustvarjanju 
idejne enotnosti in politične učinkovitosti gibanja. Iz tega pa 
tudi izhaja nujnost temeljite spremembe socialne strukture 
Zveze komunistov tako, da se bo postopno zagotovila izrazita 
večina in grupacije fizičnih delavcev in s tem tudi njihov 
vodilni politični vpliv. Taka postopna preobrazba pa velja 
tudi za vodstvene organe Zveze komunistov in ostale družbene 
organizme, kjer moramo zagotoviti odločilen vpliv delavcev 
in njihovih interesov. To pa seveda nalaga konkretno orga
nizacijsko in agitacijsko dejavnost osnovnih organizacij pri 
sprejemu novih članov. Te preobrazbe pa v nobenem pogledu 
ne bi smeh sprejemati formalno, niti jo ne smatrati kot 
nepomembno, če vemo, da je od vseh zaposlenih na Sloven
skem 73 °/o fizičnih delavcev, v socialni strukturi članstva 
Zveze komunistov Slovenije pa predstavljajo le 27 °/o! Torej 
ne gre za formalnost, temveč za to, da se v ZK postopno 
zagotovi enotnost socialnih interesov, ki pa jo lahko zagotovi 
največja grupacija delavcev, to je fizični delavec. Iz tega pa 
izhaja tudi druga naloga: splošno, strokovno in družbeno izo
braževanje delavcev ter bolj načrtno idejno-politično marksi
stično izobraževanje vsega članstva v Zveze komunistov. 

Socialna preobrazba in pomlajevanje Zveze komunistov ni 
le potrebna, temveč neizogibna, da ZK tudi vnaprej odigra 
svojo progresivno družbeno vlogo. 

ZPSŽ Ljubljana — ŽELEZARNA J E S E N I C E , komisija 
za oceno in prodajo osnovnih sredstev, razpisuje 

JAVNO LICITACIJO 

za prodajo naslednjih osnovnih sredstev: 

1. stružnica TORZA z elektromotorjem Muller števil
ka 179005, 1,5 kW, 1400 o/min., za izklicno ceno din 
1400.000; 

2. terensko vozilo »Compagnola«, leto izdelave 1965, za 
izklicno ceno din 3.000.000. 

Licitacija bo dne 15. 6. 1972 ob 10. ur i v prostorih teh
ničnih služb (UOS). 
Ogled stružnice je mogoč na dan licitacije od 7. do 
9. ure v delavnici tehtnic, terenskega vozila pa ob istem 
času v garaži Železarne. Vsi interesenti morajo pred 
licitacijo položiti kavcijo v višini 10 % izklicne cene na 
blagajni železarne Jesenice. Vse davščine v zvezi s ku
poprodajo bo plačal kupec. 

Program 
remontov... 

(Nadaljevanje s I. strani) 
so prestavili remont rezalne> 
ga stroja zaradi remontnih 
del na drugih strojih. 

Izven programa pa so b i l i 
izvedeni remonti na nasled
njih napravah: tirno dvigalo 
transporta, vodikarna v HVŽ, 
Miler 0 180, strojna peč 2 
Javornik, sušilna peč Nister-
hamer v elektrodnem, tri
dnevni remont na stekel va
lj arni in 12,5 Mp žerjavu Be. 
Ia. Vse izven programske re
monte so narekovale potrebe 
v proizvodnji. 

Pr i vseh teh remontih so 
poleg domačih strojnih in 
elektro vzdrževalcev sodelo
vala tudi druga podjetja, ter 
s tem zapolnila vrzeli, k i na
stajajo zaradi pomanjkanja 
las tih vzdrževalcev. 

Pr i sestavljanju operativ
nih mesečnih remontnih pro
gramov, se še vedno kažejo 
stare pomanjkljivosti, to je 
sodelovanje vseh, k i so na 
remontih angažirani in b i 
morali izdelati posamezne 
programe del. Na osnovi do
bro pripravljenih programov 
za posamezna dela na re
montu, je šele mogoče pri
praviti operativni plan re
monta, tako po času trajanja, 
kakor tudi po potrebah lju
di. Da je to res, nam potr
juje praksa, da so b i l i 
do sedaj vsi remonti, za 
katere so bil i dobro pri
pravljeni in usklajeni pro
grami posameznih del, oprav, 
ljeni v roku in tudi kvali« 
tetno. Vse preveč je za« 
koreninjeno mnenje, da je iz
delava operativnih planov re
montov posameznih naprav 
in strojev, stvar tehničnih 
služb in referenta za remon
te. Zato tudi ne dobimo več
krat zahtevanih programov, 
ali pa šele potem, ko bi mo» 
ral biti gotov mesečni opera
tivni plan vseh remontov. 
Vse bolj se opaža pomanjka
nje sodelovanja med posa
meznimi vejami vzdrževanja 
in so programi zelo enostran
sko obdelani. Iz tako obdela
nih remontnih programov je 
zelo težko napraviti točen 
operativni plan za vso Žele
zarno. Sicer se to stanje po
časi izboljšuje in upamo, da 
bomo v drugem polletju do
segli na področju planiranja 
in izvajanja remontnih del 
še boljše rezultate. 

Tudi v teh petih mesecih 
se je pokazalo, da je b i l let
ni program remontov zelo 
skrbno pripravljen, saj- je bi
lo zelo malo odstopanj, v ko
likor pa so bila, pa je to na
rekovala potreba proizvod
nje. Po fizičnem obsegu re
montov smo kar na dobrem, 
kakšni pa bodo stroški re
montov v tem času pa bomo 
videli kasneje, ko bodo go
tovi vsi obračuni. Na osnovi 
pokazateljev v prvem pol
letju, bo potrebno pristopi
ti k izdelavi programa za le
to 1973, tako po obsegu re
montov, kakor v pogledu 
stroškov. Tudi pri izdelavi 
letnega programa bo potreb
no zelo tesno sodelovanje 
ljudi iz proizvodnje, vzdrže
vanja in tehničnih služb. 

ToSt 
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Izvršitev programa skupne in blagovne 
proizvodnje ter odprave v maju 1972 

Obvestila kolektivu # Obvestila kolekti /u 

Del. enota 
SKUPNA PROIZVODNJA BLAGOVNA PROIZVODNJA 

Odprava 
program izvršitev O/o program izvršitev % 

Plavž 13500 11.121.3 89.8 
S M jekl. 26.000 24.971.4 96.-
E l jekl. 14.600 13.431.7 92.-
Livarne 134 139.7 104.3 50 36.4 72.8 36.4 
samotama 1.530 1.399.2 91.5 290 207.5 71.6 207.5 

T A L I L N I C E : 55.764 52.063.3 93.4 340 243.9 71.7 243.9 

Blu.-štekel 44.150 42.514.7 96.3 6.850 6.398.6 93.4 6.712.6 
Profilarna 1.590 873.2 54.9 1.149 873.2 . 76.- 960.3 
Val j . žice 9.550 9.143.3 95.7 2.990 2.183.6 73.- 2.096.1 
Lahke proge 2.665 2.827.6 106.1 63 330.2 524.1 328.1 

V A L J . B E L A : 57.955 . 55.358.8 95.5 11.052 9.785.6 88.5 10.097.1 

Val j . 2400 8.000 7.680.4 96.- 7.930 7.637.5 96.3 7.638.9 
Jeklovlek 1.565 1.518.7 97.- 1.565 1.514.9 96.8 1.554.3 

Val j . J V K . : 9.565 9.199.1 96.2 9.495 9.152.4 96.4 9.193.2 

Hladna valj. 2.400 2.388.1 99.5 2.390 2.371.2 99.2 2.384.8 
Žičarna 4.900 5.028.2 102.6 2.990 3.325.9 111.2 3.474.4 
2ebljarna 895 916.6 102.4 882 906.3 102.8 906.6 
Elektrode 1.250 1.006.2 80.5 1.245 1.002.7 80.5 1.070.2 
Prašek 125 77.2 61.8 125 76.2 61.- 52.2 

P R E D E L O V . OBR.: 9.570 9.416.3 98.4 7.632 7.682.3 100.7 7.888.2 

S K U P A J : 132.854 126.037.5 94.9 28.519 26.864.2 94.2 27.422.4 
Tuja - IT 1.000' 872.5 87.3 1.000' 872.5 87.3 
predel.-prof. 17.7 17.7 7.8 

2 E L E Z A R N A : 133.854 126.927.7 94.8 29.519 27.754.4 94.- 27.430.2 

Planirane proizvodnje za dom je 126 ton, izvršene pa 221 ton. 
1 Mesec maj je s 126.927 to
nami skupne proizvodnje in 
27.754 tonami blagovne pro
izvodnje najslabši mesec v 
ietošnjem letu. 

Manjko v surovem jeklu 
Se nam povečuje in to na 
račun elektro jeklarne. Tre
nutni manjko za pet mesecev 
v odnosu na družbeni plan je 
10.027 ton. Ce k tej teži pri
štejemo še 9500 ton zaloge 
surovega jekla, k i ga imamo 
pred globinskimi pečmi, do
bimo dejanski manjko v teži 
okrog 19500 ton. To jeklo 
nam manjka v nadaljni pre

delavi. 
V prvih štirih mesecih so 

bi l i rezultati, k i smo j ih do
segli v blagovni proizvodnji 
in odpravi dokaj dobri in to 
predvsem na račun zniževa
nja zalog medfazne proiz
vodnje in delno na račun 
tujega vložka za hladno va
ljamo in profilarno. 

V mesecu maju se nam je 
zaradi večjih zastojev v va
lj arni žice in valj arni stekel 
delo z minimalno medfazno 
zalogo maščevalo tako, da v 
teh dveh obratih postavlje
nih obvez nismo izpolnili. 

Pregled enakomernosti odprave 
v maju 1972 

1 i . dekada 
BEnsn u # dekada 

III. dekada 
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V mesecu maju so po dekadah zelo enakomerno odpravljali 
svoje izdelke v obratih: elektrodni, valj arni žice in Javor* 
triku II . 

Analiza dela po obratih: 
T A L I L N I C E : 
Plavž zaradi 14-dnevnega 

remonta na kavperju št. 2, 
pomanjkanja kisika v prvi 
polovici meseca, neklasirane-
ga vsipa in manjše proizvod
nje aglomeracije, plana ni 
dosegel. 

Obe jeklarni sta pod pla
nom zaradi remonta kisikar-
ne in zaradi pomanjkanja 
delovne sile. 

V A L J A R N E B E L A : 
Bluming je presegel plan 

tako v skupni kot v blagov
ni proizvodnji. Zaostal je 
stekel zaradi daljših zasto
jev in neplaniranega remon
ta. Valjarna žice zaradi 
okvar elektromotorjev in za
stojev na ogrevni peči plana 
ni izpolnila. 

Profilarna je zaradi večje
ga števila menjav in izdela
ve cestnih odbojnikov, k i se 
še ne štejejo v proizvodnjo, 
zaostala za programom. 

V A L J A R N E JAVORNIK: 
Valjarna debele pločevine 

zaradi zelo majhne zaloge 
medfazne proizvodnje v za
četku meseca in pomanjka
nja delovne sile ni izpolnila 
postavljenih nalog. 

Jeklovlek je zaradi boljše 
preskrbe z vložkom planske 
obveze izpolnil. 

P R E D E L O V A L N I OBRATI: 
Žičarna, hladna valjarna in 

žebljarna so delali dobro. 
Težave so imeli v hladni 

valj arni zaradi pomanjkanja 
rezervnih delov za lužilnico 
in delno zaradi desortiranega 
vložka. 

Elektrodni obrat ni izpol
ni l plana zaradi okvare elek
tro motorja na stiskalnici 
E P 10, pomanjkanja rezerv
nih delov in pomanjkanja 
uvoznih surovin. 

Sk-

DEŽURNA SLUŽBA 
Telefon 

v pisarni 

577 

doma 

81 327 
SOBOTA, 10. junija: 

Teodor OKROŽNIK, gradbeno vzdrž, 
NEDELJA, 11. junija: 

inž. Vito GRICAR, plavž 344 81 629 
P O N E D E L J E K , 12. junija: 

inž. Miroslav NOC, vodstvo vzdrževanja 873 754 
TOREK, 13. junija: 

inž. Boris BREGANT, TSN 801 81 628 
SREDA, 14. junija: 

inž. Janko P E R N E , valj. Bela 848 81 904 
ČETRTEK, 15. junija: 

inž. Emil AŽMAN, novogradnje 809 81 716 
P E T E K , 16. junija: 

Anton K G M L J A N C , profilarna 626 871 
Dežurna služba traja od datuma nastopa od 7. ure zjutraj 

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

Tajništvo tehničnega in proizvodnega direktorja 

P E R S O N A L N E VESTI ZA M E S E C MAJ 1972 

V mesecu maju je bilo sprejetih 97 delavcev, delovno raz
merje pa je prenehalo 113 delavcem — od tega j ih je 32 odšlo 
v JLA. 

STAROSTNO SO BILI UPOKOJENI: Franc B E R N A R D , 
1915, valjarna profilov — 36 let v ŽJ, Franc C V E L B A R , 1914, 
valjarna profilov — 25 let in pol v Ž J, Franc GLOBOCNIK, 
1916, plavž — 40 let v Ž J, Mirko KAJDIŽ, 1918, prodajni odd. — 
32 let v Ž J, Andrej KLAVORA, 1910, gradbeno vzdrževanje — 
25 let v ŽJ, Jakob KLEČ, 1912, gradbeno vzdrževanje — 34 let 
in pol v ŽJ, Ivan K O M E L , 1911, strojno vzdrževanje — 32 let 
v ŽJ, Stanislav MAVC, 1911, martinarna — 40 let v ŽJ in Franc 
ŽABKAR, 1914, hladna valjarna — 26 let v ŽJ. 

INVALIDSKO SO B I L I UPOKOJENI: Ivan K O R E N , 1913, 
transport — 32 let v ZJ in Franjo K U V E K , 1933, elektro jek-
larna — 17 let v ŽJ. 

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

U M R L I SO: Valentin K E M P E R L E , 1927, martinarna — 
23 let v ŽJ. 

Svojcem nase iskreno sožalje! 
IZKLJUČENI SO BILI : Hajrudin Ališič, 1941. plavž, -Meh-

med Arifovič, 1949, samotama, Ljubčo Arsov, 1954, valjarna 
Bela, Asim Avdič. 1954, hladna valjarna, Mehmed Beriša, 1942, 
martinarna, Muharem Bešič, 1939, martinarna, Čamil Bjelo-
brvič, 1952, plavž, Lidija Brešan, 1952, kadrovski sektor, Miro 
Čirovič, 1943, plavž, Emsud Čauševič, 1951, valjarna 2400, Sil
vo Činkelj, 1946, žebljarna, Dušan Čirin, 1949, jeklovlek, Stipo 
Čorluka, 1950, elektrojeklarna, Radislav Dančevski, 1951, va
ljarna 2400, Drago Dimač, 1953, martinarna. Done Filipov, 1950, 
martinarna, Mustafa Grbič, 1953, plavž, Nijaz Hamulič, 1950, 
elektrojeklarna, Andrej Hlebanja, 1952, martinarna, Ibrahim 
Huseinbašič, 1951, martinarna, Todosije Ivanov, 1952, žeb
ljarna, Boško Jugovič, 1951, valjarna profilov, Ludvik Kvas, 
1946, valjarna profilov, Peter Klemene, 1950, valjarna 2400, 
Srebren Kocev, 1949, žičarna, Marija Koselj, 1953, žičarna, 
Mičo Kostov, 1951, valjarna profilov, Ismet Kovačevič, 1944, 
elektrojeklarna, Mehmed Kovačevič, 1947, elektrojeklarna, Bo
žo Kristan, 1948, elektrojeklarna, Krsto Krstov, 1951, plavž, 
Boris Kuralt, 1948, strojno vzdrževanje, Ilija Kuzmanovič, 
1950, jeklovlek, Ranko Lazov, 1951, valjarna profilov. Veno 
Legat, 1954, strugama valjav, Dušan Martinkovič, 1950, elek
trojeklarna, Husein Memič, 1950, martinarna, Mitko Mojsiev, 
1950, hladna valjarna, Šefik Nasič, 1954, valjarna Bela, Fidan-
čo Nikolovski, 1949, martinarna, Toni Pastuovič, 1951, va
ljarna 2400, Franc Pire, hladna valjarna, 1937, Asim Sikirič, 
1951, jeklovlek, Isjmet Stranjac, 1953, valjarna Bela, Miroslav 
Šraj, 1946, strojno vzdrževanje, Goce Tonevski, 1951, valjarna 
profilov, Ljubomir Trojer, 1948, strojno vzdrževanje, llasan 
Tubič, 1948, elektrojeklarna, Vlado Vitanovski, 1948, valjarna 
Bela, Alojz Zagorc, 1953, hladna valjarna in Janez Žvab, 1950, 
strojne delavnice. 

POČITNIŠKA PRAKSA 
Kadrovski sektor železarne Jesenice sporoča, da bodo spre

jemali na počitniško delo v proizvodne obrate študente i a 
dijake srednjih šol 1. 7., 15. 7. in 31. 7. 1972. Izjemoma bomo 
sprejemali tudi učence osnovnih šol, ki so dopolnili 16 let. 

Interesenti naj se javijo navedene dneve ob 6. uri zjutraj 
na sprejemnem referatu kadrovskega sektorja. 

Obvestila kolektivu • Obvestila kolektivu 
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Mladi o sebi, svojih problemih, 
nalogah in perspektivah 

Sestanek kulturno 
umetniškega kluba 

Tone Čufar 

• B 

Seja predsedstva TK ZMS Železarne 
V torek, 6. junija, je predsednik T K ZMS Železarne 

sklical 9. redno sejo predsedstva. Z ozirom na to, da je 
bila to zadnja seja v I. polletju letošnjega leta, je bilo na 
dnevnem redu poročilo predsednika o polletnem delu, 
katerega objavljamo v skrajšani obliki. 

Nadzorni odbor je v preteklem tednu pregledal poslo
vanje predsedstva T K ZMS za I. polletje 1972 in ugotovil, 
da-' je delo dokaj uspešno, da se v glavnem odvija po spre
jetem programu dela ter da se finančna sredstva trosijo 
racionalno ter v okviru programa. Vsa sredstva se upo
rabljajo namensko za določene namene. 

Predsedstvo se je v I. polletju sestalo na desetih sejah — 
vsakih 14 dni. Obisk na sejah je b i l v poprečju 63,2%, 
opravičeno odsotnih — zaradi bolezni oziroma rednega 
dela pa je bilo poprečno 28,2 %. Neopravičeno odsotnih 
oziroma takih, k i niso bil i prisotni niti na eni seji je 
8,6 % ali trije člani. Trije člani predsredstva so bi l i vpo
klicani v JLA, eden je Železarno zapustil, en član pa je 
zaradi obveznosti v šoli zapustil T K Z M . 

Glede na novi pravilnik, k i dovoljuje takojšnjo zame
njavo neaktivnih oz. fluktuiranih članov brez potrditve 
TK, je bilo predsedstvo vseskozi polnoštevilno in sklepčno. 
Kot ugotovitev sledi, da je pot, k i si jo je začrtala T K Z M 
z novim načinom dela v lanski jeseni in z novim pravil-
nejšim kadrovanjem (iz vsakega obrata dva ali trije mla
dinci) povsem pravilna. 

Drugačna slika se nam kaže v komisijah (ideološki, 
športni, kulturni), k i delujejo pr i T K . 

Nikakor ne morem biti zadovoljen z delom ideološke 
komisije, k i je bila najmanj učinkovita, čeprav je bila 
idejno in politično zrela in dovolj močna, da spelje kakrš
no koli akcijo. Delno je krivo temu tudi to, da predsednik 
komisije obiskuje višjo šolo, vendar pa ni pravega opravi
čila za ostale člane komisije. Priprava seminarja je odloč
no premalo in bo treba v jeseniškem obdobju tu začrtati 
novo smer dela in kadrovsko spremeniti sestav komisije. 

Izredno delovna je bila komisija za kulturno dejavnost. 
Vid i se, da gre tu za določeno skupino ljudi, k i že poznajo 
svoje delo, čutijo odgovornost in začeto akcijo tudi v redu 
izvedejo. Ravno tako športna komisija, kjer se tudi pozna 
večletna praksa pri organizaciji tekmovanj ter želja za 
čimboljšo izvedbo sprejetega programa'. Delo obeh komisij 
je zelo zadovoljivo tako v pogledu vsebine dela kot kvali
tete. 

Pred kratkim je bil izdelan pravilnik o stimuliranju 
članov T K ZMS, k i odreja višino stimulacije in pa kdaj se 
lahko le-ta podeli. Vendar mislim, da je stimulacija, pa 
naj bo najvišja, k i jo pravilnik določa, še vedno tako 
majhna, da človeka za neko delo ne more aktivirati, če ni 
pri tem delu tudi kanček veselja in predanosti. V bodoče 
naj bi se delo v posameznih komisijah čim bolj osamo
svojilo in dalo predsednikom komisij večjo samostojnost. 
Važna naloga v jesenskem času bo tudi večja angažiranost 
celotnega predsedstva pr i važnejših gospodarskih in poli
tičnih odločitvah v podjetju in izven njega. 

S finančnim poslovanjem v I. polletju smo lahko zado
voljni. Spodbudno je to, da se sredstva namenjena izključ
no T K za njeno dejavnost uporabljajo tudi kot finančna 
podpora oziroma za sofinanciranje specializiranih mladin
skih organizacij, ne da bi trpelo s tem delo in program 
T K ZMS. Z dodelitvijo dodatnih sredstev za športno in 
kulturno dejavnost v višini 10.000 dinarjev, katere je prejš
nji teden odobril odbor za življenjske pogoje in rekreacijo, 
računamo, da bo dokončno možno izvesti začrtani program 
dela, morda pa bo mogoče celo preiti njegov prvotni okvir. 
Seveda pa moram omeniti tu finančno kritje stroškov 
izobraževanja s strani kadrovskega sektorja in dnevnice 
ter potne stroške za službena potovanja, k i j ih krije pod
jetje. Finančna sredstva s katerimi danes razpolaga T K Z M 
se morajo torej izključno uporabljati za rekreacijsko 
športno in kulturno dejavnost mladih v podjetju in kot 
pomoč aktivom pr i njihovem delu. 

Vodstvo podjetja kot družbenopolitične organizacije 
kažejo veliko razumevanje za delo Z M v Železarni. Zveza 
mladine se čuti kot enakovredna družbenopolitična orga
nizacija v podjetju. S tem se veča njen vpliv pa tudi njena 
odgovornost. Vodstvo T K ZMS meni, da opravičuje zaupa
nje drugih do Z M in da ZMS v Železarni kot vodilni mla
dinski aktiv v občini izvršuje svoje poslanstvo s prenaša
njem svojih delovnih izkušenj na druge mladinske aktive 
v občini in v regiji. Priznanje občinske konference Z M 
nam to samo dokazuje in potrjuje. 

Priznanja mentorjem, organizacijam in 
mladim družbenim delavcem 

Na zaključni prireditvi praznovanja meseca mladosti, 
v soboto, 3. junija, so med koncertom karlovških glasbe
nikov, podelili tudi priznanja mentorjem, organizacijam, 

društvom in aktivom ZMS ter mladim družbenim delav
cem. 

Priznanja občinske konference ZMS Jesenice, ki jih je 
podelil predsednik Miro Lapajne, so prejeli: 

MENTORJI: 
Cilka ŠČAVNIČAR, učiteljica, osnovna šola Tone Cufar, 
Janez JENKO, referent za rekreacijo, železarna Jesenice, 
Janko PRIBOŠlč, predmetni učitelj, osnovna šola Pre-

žihov Voranc in 
Vuko LEŠNJAK, JLA. 
ORGANIZACIJE, DRUŠTVA IN AKTIVI ZMS: 
Klub OZN, osnovne šole Tone Čufar Jesenice, 
Taborniški odred Jeklar Jesenice, 
Šolsko športno društvo osnovne šole Prežihov Voranc 

Jesenice, 
Planinsko društvo Dovje-Mojstrana in 
Tovarniška konferenca ZMS železarne Jesenice. 
M L A D I DRUŽBENI D E L A V C I : 
Anita JAKAC, osnovna šola Tone čufar Jesenice, 
Ferdo KIKELJ, konferenca Z M S železarne Jesenice, 
Lado SOTLAR, konferenca ZMS železarne Jesenice, 
Dragica KLOBUČAR, konferenca ZMS železarne Jese

nice in 
živko MILOSEVIC, JLA. 
Priznanja tovarniške konference ZMS Železarne je po

delil predsednik Ljubo Jasnič naslednjim: 
MENTORJI: 
Dušan STARE, železarna Jesenice, 
Stane REV, konferenca ZKS Železarne, 
Lojze KAMBIč, TO OO sindikata Železarne. 
ORGANIZACIJE, DRUŠTVA I N AKTIVI ZMS: 
Trgovsko podjetje Murka, poslovalnica Jesenice, 
Tovarniški odbor osnovne organizacije sindikata, 
Tovarniška konferenca ZKS, 
Mladinski aktiv HVž, 
Mladinski aktiv Javornik, 
Mladinski aktiv tekaška služba. 
MLADI DRUŽBENI D E L A V C I : 
Ančka FABJAN, konferenca ZMS Železarne, 
Drago HVALA, konferenca ZMS Železarne, 
Alojz BABIč, konferenca ZMS Železarne. 

Dvajseta pomlad jeseniških tabornikom 
Na svečani seji občinske Zveze tabornikov, bila je 

29. maja v konferenčni sobi skupščine občine Jesenice, so 
jeseniški taborniki proslavili dvajseto pomlad svoje or
ganizacije. 

Starešina odreda, Božo Pančur, je.na seji podal krajši 
oris uspešnega delovanja jeseniških tabornikov in nato 
podelil 47 pohval in zahval organizacijam, k i vsa leta 
tesno sodelujejo s taborniki in mladim tabornikom, ki 
že vrsto let uspešno vodijo svojo organizacijo. Seje so 
se udeležili tudi starejši tovariši, taborniki, k i so pred 
leti postavili temelje tej organizaciji najprej na Jesenicah 
in nato v vsej občini. Žal na seji razen predstavnikov 
občinske in tovarniške konference Zveze mladine ni bilo 
predstavnikov ostalih vabljenih organizacij, četudi je 
vsem znano, da prav ta organizacija s svojo redno dejav
nostjo največ prispeva k idejnim in strokovnim pripra
vam mladih na splošni ljudski odpor. Prezreti ne smemo 
tudi dejstva, da dela sedaj v organizaciji čez osemsto 
mladih in da je šlo v naši občini skozi taborniške vrste 
čez 3000 mladih, k i so danes prav gotovo pripravljeni in 
usposobljeni za obrambo svoje dežele, svojega sistema 
in ciljev. 

Iz odreda Jeklar, ki je b i l ustanovljen pred dvajsetimi 
leti, so se razvili še odredi v Kranjski gori, Martuljku, 
Mojstrani in Žirovnici. Iz tega razloga je bilo potrebno 
ustanoviti koordinacijsko telo. Tako so leta 1958 usta
novili občinsko taborniško starešinstvo, današnjo občin
sko Zvezo tabornikov. 

V dvajsetih letih so organizirali vrsto akcij, pohodov, 
tekmovanj, izletov, predavanj in še marsikaj bi lahko 
našteli. O uspešnosti njihovega dela, k i je poznano po 
vsej Sloveniji in Jugoslaviji, govorijo priznanja, ki j ih 
je odred prejel. Poleg pohval, plaket, zlatega javorovega 
lista naj omenim le to, da je odred desetkrat prejel naziv 
Partizanski odred, kar je najvišje taborniško priznanje. 

V tekmovanjih so prejeli čez sto diplom za osvojena 
prva, druga in tretja mesta, več plaket in 19 pokalov. 
Izkazali so se tudi posamezniki, saj so prejeli vrsto tabor
niških priznanj, pohval in odlikovanj, omenim naj t r i 
zlate javorove liste in orden dela s srebrnim vencem. 

Program te organizacije mladih sloni na gojenju parti
zanskih tradicij, krepitvi fizične sposobnosti, vzbujanju 
tekmovalnega duha, življenja v naravi, vzgoje medseboj
nih odnosov, tovarištva, negovanja bratstva in enotnosti 
naših narodov in še vrsto prvin in sposobnosti, ki jih 
omenjamo, kadar govorimo o splošnem ljudskem odporu. 

V S E M TABORNIKOM ODREDA JEKLAR: SREČEN 
DVAJSETI ROJSTNI D A N ' Milan 

Prvič smo na sestanku to 
ga kluba sodelovali tudi mla
di iz gimnazijskega literar
nega krožka. Postali smo del 
že delujočega kluba. Sesta
nek je b i l v petek, 2. junija 
v zgornjih prostorih Kazine 

Poleg nas so bil i na sestan
ku tudi že stalni člani tega 
kluba: Kiinar, Škrlj , Torkar. 
Vari , Gracer in Savinšek. Po
govor pa je stekel najprej c 
bodočem objavljanju v Listih 
kulturno - umetniški prilogi 
Železarja, ter o možnosti, da 
bi namesto štirih številk Li
stov, k i izhajajo na leto, iz
hajalo šest številk. Navzoč; 
so bili tudi informirani o 
založniški dejavnosti kluba 

Izvedeli smo še mnogo c 
železarskem listu železar in 
njegovem širokem pomenu, 
Tako smo bi l i tudi sezna 
njeni, da ima klub svoje so> 
delavce na Koroškem. Dva
krat na leto prireja klub li
terarne večere, enkrat na Je
senicah, drugič na Koro
škem. Dogovorili smo se, da 
b i se sestajali vsak prvi pe
tek v mesecu. Na sestankih 
bomo razpravljali o naših 
literarnih prispevkih in d ra 
gih literarnih problemih. Po
govor je stekel tudi o neka 
terih starejših pesnikih. Zve
deli smo, kako so se usta
navljale razne skupine, k i se 
podobne naši. 

Leda Stocca 

Ustanovni sestanek 
mladinskega aktiva 
v strojnih delavnicah 

Na pobudo oddelka Z K je 
bil dne 30. 5. sklican aktiv 
mladih v strojnih delavnicah. 
Namen sestanka je b i l sesta
viti vodstvo mladinske orga
nizacije v obratu. 

Sestanka so se udeležili 
tudi obratovodja strojnih de
lavnic dipl. inž. Jaka Soklič, 
predsednik T K ZMS Ljubo 
Jasnič in sekretar oddelka 
Z K Rudi Makra. Po otvoritvi 
sestanka , je navzoče o po
menu in vlogi mladinskega 
aktiva v obratu ter o delu 
T K Z M v Železarni informi
ral predsednik T K ZMS. Po
udaril je, da mladina mora 
aktivno sodelovati v vseh 
oblikah samoupravljanja v 
podjetju, ker le tako bo lah
ko opravičila zaupanje sta
rejših in dokazala svojo spo
sobnost. 

Po uvodnih besedah je 
spregovoril obratovodja ia 
vnesel v sestanek sprostitev 
s svojim enostavnim in ra
zumljivim tolmačenjem neka
terih problemov, katere je 
ponazoril tudi s konkretnimi 
primeri. Izrazil je željo za 
sodelovanje in se obvezal, da 
bo novoizvoljenemu odboru 
pomagal po svojih močeh ter 
skupno z njim reševal teko
če probleme mladih v obratu. 

Izvolili so tudi novi odbor, 
k i ga vodi predsednik Sreč
ko Skrt. 



O nalogah referentov 
za kulturo in izobraževanj 

Samoupravni organi 
v preteklem tednu 

5. seja sveta DE predelovalni obrati 
V torek, 30. maja, je bila 

v zbornici HVŽ 5. seja sveta 
D E predelovalnih obratov. 
Poleg 19 članov sveta D E sta 
se seje udeležila tudi direk
tor proizvodnje inž. Avgust 
Karba in šef D E predeloval
nih obratov inž. Franc Vičar. 
Predsednik sveta D E Rok 
Globočnik, je predlagal se
dem točk dnevnega reda. Ob 
pregledu sklepov, sprejetih 
na 4. seji sveta DE je inž. 
Vičar povedal, da le dva skle
pa nista bila izpolnjena. Ta
koj zatem je bila svetu 
D E posredovana informacija 
uprave podjetja o gradnji 
nove tovarne za proizvodnjo 
elektrod v Zenici. V zvezi s 
to problematiko se je raz
vila obširna razprava in med 
drugim rečeno, da bo R M K 
Zenica kljub našemu stali
šču, k i je bilo pojasnjeno na 
skupnem sestanku lani v no-

Deseta seja sindikalnega 
odbora je bila v četrtek, 1. 
junija. Referent za oddihe 
tov. Jekler je povedal nekaj 
več o prijavah za letovanje 
na morju. Povedal je tudi, 
da je ostala prosta mesta vr
nil komisiji za oddihe pri 
TO 0 0 sindikata Železarne. 
Za brezplačno letovanje na 
morju so bili predlagani: 
Albin in Pavla Podhraški ter 
Ana Triplat, medtem ko bo 
brezplačno po zdravstveni l i 
niji letoval na morju sodela-

vembru, gradil novo tovarno 
elektrod. 

Naslednje pojasnilo pa se 
je nanašalo na oskrbo s su
rovinami. Stanje je dokaj 
težavno zaradi pomanjkanja 
likvidnih sredstev, zato ima
mo v Železarni precej težav 
pri nabavi določenih materi
alov in rezervnih delov iz 
uvoza. Vzporedno so obrav
navali tudi problematiko elek
trodnega obrata, k i potre
buje precej materialov iz 
uvoza in je položaj pre
cej težaven. 

V razpravi k prvi točki 
dnevnega reda so sodelovali 
še obratovodja elektrodnega 
obrata inž. Mlakar, predsed
nik sveta D E tov. Globočnik 
in direktor proizvodnje inž. 
Karba. 

Predsednik komisije za pro
izvodnjo pri svetu D E prede
lovalnih obratov tov. Sodja 

vec Blaž Razinger, kateremu 
je sindikalni odbor odobril 
tudi denarno pomoč. 

V nadaljevanju seje so ob
ravnavali še predlog za iz
vedbo izleta in ogled elek
trarne Djerdap. Predsedniku 
Lenardiču so naročili, naj 
pripravi predračun stroškov 
ogleda nove hidroelektrarne, 
nato pa bodo o nadaljnih 
pripravah obširneje -govorili 
tudi na sestanku delovne 
skupine. 

pa je posredoval proizvodno 
problematiko za meseca ma
rec in april. Nekaj pojasnil 
k proizvodni problematiki so 
dodali še tov. Sodja, inž. Kar
ba, tov. Ažman in inž. Mla
kar. 

O problematiki nagrajeva
nja v DE predelovalnih obra
tov je obširneje spregovoril 
predsednik komisije za na
grajevanje tov. Mlakar. K tej 
problematiki so imeli nekaj 
pripomb inž. Mlakar, inž. V i 
čar in tov. Jeklič ter pred
sednik sveta DE Rok Globoč
nik.- Sledilo je še poročilo 
komisije za novatorstvo in 
racionalizacije, k i ga je pri
sotnim posredoval predsed
nik tov. Prešern. Nato so ob
širneje razpravljali o spre
membah normativa za hlad
no valjamo, elektrodni obrat 
ter žičarno. 

Svet delovne enote je spre
jel pet sklepfov iz katerih 
povzemamo, da so se najprej 
strinjali s poročilom o izpol
njevanju sklepov prejšnje 
seje. Na znanje so vzeli tudi 
poročilo predsednika komi
sije za proizvodnjo in pred
sednika komisije za nagraje
vanje. Svet DE predelovalnih 
obratov se je tudi strinjal s 
prenosom rezervnih sredstev 
na sindikalne odbore, znesek 
pa bo določila komisija za 
nagrajevanje pri svetu DE. 
Prav tako so se strinjali s 
poročilom komisije za nova
torstvo in racionalizacije, in 
potrdili predlagane spre
membe normativa za hladno 
valjamo, žičarno in elektrod
ni obrat, 

Komisija za kulturo in izo
braževanje pri TO 0 0 sindi
kata Železarne je na razšir
jeni seji razpravljala o akcij
skem programu J n kulturni 
politiki, ki jo je sprejela 
Zveza sindikatov Slovenije. 
Skladno s to problematiko 
so sprejeli sklep, da je treba 
pospešiti delo na naslednjih 
področjih: 

Referenti za kulturo in 
izobraževanje naj v obratih 
sodelujejo pri izdelavi pro
gramov dopolnilnega izobra
ževanja. Ugotavljajo naj po
trebe in želje delavcev in j ih 
nato posredujejo obratovod-
stvu in komisiji za kulturo 
in izobraževanje pri TO OO 
sindikata Železarne. Želje in 
potrebe delavcev naj bi evi
dentirali in j ih uskladili s 
potrebami Železarne. Tako 
bodo seminarji in tečaji v 
večji meri prilagojeni zapo
slenim delavcem in zato lah
ko pričakujemo boljše re
zultate izobraževanja. 

Sindikalna organizacija bi 
morala sodelovati pri izved
bi strokovnih, kulturnih in 
družbenopolitičnih tečajev, 
k i naj bi j ih organizirala ka
drovski sektor in Železarski 
izobraževalni center. 

Vzroke za fluktuacijo de
lavcev je treba iskati tudi v 
tem, da zaposleni delavci v 
prostem času nimajo mož
nosti razvedrila. Referenti 
za kulturo in izobraževanje 
v "obratih pa naj bi zbrali 
mnenja in predloge zaposle
nih. Zbrani podatki bodo 
pripomogli k temu, da bo 
kadrovski sektor lahko or
ganiziral ustrezne krožke, 
predstave, klube, izlete in 
podobno. Ti bodo še posebej 

namenjeni delavcem, k i sta
nujejo v samskih domovih 
ter zaposlenim delavcem iz 
drugih republik. 

V zadnjem času je bilo 
organiziranih več akcij za 
urejanje in čistočo delovne
ga okolja. Tako so urejali 
okolice blokov, šol in posa
meznih predelov krajevna 
skupnosti. V obratih Železar
ne pa bi referenti za kulturo 
in izobraževanje v sindikal
nih odborih lahko pomagali 
obratovodstvu, da bi b i l 
uspeh akcije čim večji. Na
loga referenta za kulturo in 
izobraževanje je tudi v tem, 
da v primeru ko se odločijo 
za izlet ali piknik, organizira 
ogled kulturnih in zgodovin
skih zanimivosti, raznih pod
jetij, mest in vasi ter na
ravnih leoot. Tu so šc kul
turne prireditve z nastopi 
raznih solistov, zborov in 
manjših sestavov ter ansam
blov za ples in razvedrilo. 

Po predhodnem dogovoru 
z referenti ?.a kulturo in izo
braževanje bo komisija pri
spevala sredstva za vstopni
no, knjižne nagrade itd. De
la je torej dovolj, vložiti pa 
bo treba precej naporov, da 
bodo doseženi pričakovani 
rezultati, ki naj bi jih pre
gledali na razširjeni se ;i, k i 
bo v jeseni. Ustrezno c "-'.i« 
zo bodo obravnavali na r ič-
nih zborih sindikalnih oclbo
rov v obratih in pa na obč
nem zboru TO 0 0 sindikata 
Železarne. 

Komisija za kulturo in izo
braževanje pri TO 0 0 sindi
kata Železarne je vsem re
ferentom za kulturo in izo
braževanje v obratih Železar
ne posredovala informacijo, 
ki so jo prejeli te dni. 

S seje sindikalnega odbora 

Adjustaža Stekel Javornik 

Sestanki delovnih skupin 
25. 5. — VALJARNA BELA — JORDAN — BLU-

MING — STEKEL — K poročilu o opravljenem 
delu v aprilu niso imeli bistvenih pripomb. Na 
blumingu je treba urediti priključek za zrak, za 
pihanje nastavne naprave in zamenjati ventile za 
hladilno vodo. Na steklu so že izdelali seznam 
nujnih popravil. 

Menijo, da sedanji prikaz osebnih dohodkov po 
obratih ni realen. Prikaz osebnih dohodkov bi bi l 
realen le v primeru, če bi upoštevali osebne do
hodke brez dodatkov, premij itd. Želijo odgovor, 
oziroma pojasnilo, če je to možno urediti. Prav 
tako menijo, da bi morali popoldansko delo dru
gače obravnavati kot dopoldansko in tudi sistema 
4 + 1 ter 6 + 2 bi morali različne obravnavati 
p r i osebnih dohodkih in dopustih. Strinjajo se s 
sklepom komisije za osebne dohodke, da je tre
ba napraviti nov popis delo^mih mest žerjavovodij 
na 7,5 tonskem žerjavu ter za rezalce na škarjah 
in zahtevati povečanje grup. Rečeno je bilo, da so 
za počasno reševanje teh vprašanj največ krivi vodje 
delovnih skupin in obratovodstvo. Treba je tudi 
urediti glede menjave dnin — 5 minut pred kon
cem dnine in ostreje ukrepati proti tistim, k i ne 
b i tega upoštevali. 

25, 5. — VALJARNA BELA — KNIFIC — BLU-
MING STEKEL — Omenjali so vzroke, k i so vpli
vali, da proizvodni načrt v aprilu ni b i l izpolnjen in 
sicer remont, primanjkuje pa tudi sklopk. V pri
hodnje bo treba zmanjšati menjave in posvetiti 

večjo pozornost boljšemu dobitu — izplenu. Več 
pozornosti bodo v prihodnje posvetili napravam, 
kar ne velja tudi za vzdrževalce, k i morajo vsako 
okvaro takoj odstraniti in delo tudi kakovostno 
opraviti. Sedanji rezultati ne ustrezajo tem zahte
vam, saj so še vedno težave na škarjah z noži in 
hladnim navij alcem. Na izstopni strani ni varnost
ne letve in kljub opozorilu obstoja možnost težje 
poškodbe. Govorih so še o disciplini in čistoči v 
obratu, kar bo treba izboljšati. Postavljena so bila 
naslednja vprašanja: kakšni so izgledi glede gar
derob. Kako je s programi valjanja, k i niso uskla
jeni za doseganje dobrih rezultatov. 

25. 5 — VEN — PI NT AR, PREŽELJ — VEN 
JESENICE — Seznanjeni so bili z delom in sklepi 
sprejetimi na sejah samoupravnih organov v de
lovni enoti vzdrževanja, s tistimi, k i se nanašajo 
na vse delovne skupine. Prav tako so bih sezna
njeni s problematiko zastojev v prvem tromeseč-
ju in ugotavljajo, da je treba za porast v primer
javi z lanskim letom iskali vzroke tudi pr i vzdrže
valcih samih. Zato naj bi v prihodnje ostreje ob
ravnavah in kaznovali malomarnost ter pomanj
kljivo opravljeno delo. Zaradi velike porabe varo
valk so naročili elektrikarjem, naj za pogone mo
torjev uporabljajo počasno taljive varovalke, k i 
j ih imajo na zalogi. 

30. 5. — GRADBENO VZDRŽEVANJE — ZU
PAN — TESARJI — Seznanjeni so bih s sklepi 
sprejetimi na 4. seji sveta DE vzdrževanja. Imeli 
so pripombe glede toplih malic v kantini. Kljub 

vsemu kar je bilo napisanega in povedanega ne 
opažajo izboljšanja, nasprotno pa so se cene po
večale in tudi hrana je zelo slaba. Predlagali so, 
naj bi tesarji dobili lažje in mehkejše zaščitne 
čevlje. Sedanji čevlji so težki in za delo na odrih 
ter strehah ne ustrezajo. 

Tudi delo or) žičarskem strolu zahteva natančnost 

S 



Razgovor z bodočimi ključavničarji 
in strugarji Zanimiva, dinamična in per 

Te dni je na železarski poklicni šoli pii železarskem izobra
ževalnem centru šolska atmosfera dosegla svoj višek. Učenci 
zaključnih letnikov poklicne šole namreč opravljajo prvi, 
praktični del zaključnega izpita. Ta napetost je povsem 
razumljiva saj gre pri praktičnih izdelkih za veliko natanč
nost in preciznost, ki zahtevata od učencev maksimalno kon
centracijo in zbranost pri delu. To je tudi razlog, da smo k 
razgovoru uspeli pridobiti le nekaj predstavnikov obeh po
klicev iz oddelka strojnih ključavničarjev in strugarjev. To 
pa je tudi dovolj, da predstavimo oba poklica in s tem morda 
tistim mladim, ki letos zaključujejo obvezno osemletno osnov
no šolanje, pomagamo pri njihovi poklicni odločitvi. Letos 
namreč železarski izobraževalni center za dvanajst poklicev 
na poklicni šoli in na specializirani poklicni šoli za metalur
ške poklice razpisuje 200 prostih učnih mest. V informacijo 
navajamo, da se za prvo šolo zahteva dokončanih osem raz
redov osnovne šole, medtem ko se na specializirano šolo lah
ko vpišejo učenci, ki so šolsko obveznost zaključili v šestem 
ali sedmem razredu osnovne šole. Prisluhnimo kaj pravijo o 
svojem poklicu bodoči strojni ključavničarji in strugarji. 

BOJAN G R M je doma iz 
Kranjske gore, kjer tudi živi 
dn kjer je končal svojo osnov
nošolsko obveznost. 

»Poklic ključavničar, za ka
terega sem se sam odločil, 
sem zelo dobro poznal, saj 
sta tako moj stari oče kot 
moj oče po poklicu ključav
ničarja. Dobro vem, kakšno 
delo me kot strojnega klju
čavničarja — vzdrževalca ča
ka v Železarni in ravno zato 
lahko rečem, da sem zadovo
ljen, da sem se odločil za ta 
poklic, ki niti ni preveč te
žak, je pa pester in perspek
tiven. Še posebno v Železar
ni , kjer se tehnologija vedno 
bolj modernizira in kjer bo 
kmalu prevladovala predelo
valna industrija z moderni
mi napravami in stroji. Že
lim le, da bi v svojem pokli
cu uspel in pri delu opravi
čil znanje, k i sem ga prido
bil na poklicni šoli. Mislim, 
da mi je poklicna šola dala 
dovolj teoretične in praktič
ne osnove za start v poklic, 
kjer pa se bo potrebno še 
neprestano izpopolnjevati. 
Jeseniška poklicna industrij
ska šala se mi zdi res dobra 
in so nas v teh treh letih ve

liko naučili. Zahtevali so 
zelo veliko, kar nam sicer 
včasih ni bilo prav, sedaj pa 
ko zaključujemo šolanje, 
vedno bolj spoznavamo, da 
je bilo vse to le nam v ko
rist. Po končani poklicni šoli 
se bom zaposlil v Železarni 
in edino željo imam, da bi v 
poklicu uspel in postal do
ber ključavničar.« 

Tudi prosti čas Bojan ko
risti zelo raznoliko. Poleg po
poldanskega učenja in dela 
doma pozimi smuča in drsa, 
zelo rad gre v hribe ali z 
očetom na lov, v letnem ča
su pa se kopa oziroma plava. 
Seveda pa prebere tudi kakš
no knjigo, pregleda časopise 
pa tudi kakšno uro presedi 
pri televizijskem sprejemni
ku. 

JOŽE PŠENICA je doma 
na Dovjem, osnovno šolo pa 
je končal v Mojstrani. 

»Na osnovni šoli smo imeli 
predavanje o poklicih, k i jih 
usposablja poklicna indu
strijska šola v železarskem 
izobraževalnem centru na Je
senicah. Takrat sem se tudi 
odločil za poklic ključavni
čarja. Sedaj ko sem tik pred 
zaključkom šolanja lahko re

čem, da mi za to odločitev 
ni žal. V tem poklicu bom 
zadovoljen in v njem vidim 
tudi perspektivo, ker poklic 
stalno raste. Poklic ni težak, 
čeprav vem kje vse bom mo
ral delati v Železarni, je pa 
dovolj zanimiv, ker Železar
na stalno izpopolnjuje proiz
vodne stroje in naprave. To 
pa pomeni, da bo dovolj za
nimivo delo, vem tudi, da 
včasih umazano, ker je pač 
železarna, pa tudi dovolj za
htevno. S triletnim šolanjem 
sem bi l zelo zadovoljen, saj 

v prostem času zelo rad smu
ča in drsa, v letnem času pa 
igra nogomet in plava. Rad 
pa prebere tudi kakšno knji
go in pogleda televizijski pro
gram. 

PAVO I V A N K O V I C je do
ma iz Gradišta pni Vinkov-
cih, v času šolanja pa živi v 
internatu železarskega izo
braževalnega centra, železar
na mu v celoti regresira 
oskrbne stroške v internatu, 
to je plačuje razliko od os
novne štipendije (200 dim) do 

pa je tudi pred televizijskim 
sprejemnikom, saj imajo v 
internatu barvnega, k i res 
lahko nadomesti pravo film
sko platno. Zaupal mi je tu
di , da se je v jeseniško živ
ljenje že kar dobro uživel in 
da bo tudi kasneje ostal na 
Jesenicah. 

I V A N SLANIC je doma v 
bližini Lenarta v Slovenskih 
goricah. Osnovno šolo je kon
čal v Gradišču, sedaj pa živi 
v internatu, kjer mu Železar
na v celoti regresira oskrbne 
stroške. 

Bodoče ključavničarje smo za trenutek s fotokamero zmotili pri praktičnih izpitih 

smo imeli dobre vzgojitelje 
tako pri teoretičnem kakor 
pri praktičnem pouku, k i so 
se trudili, da bi nam kar naj
bolj razumljivo in nazorno 
posredovali to kar bomo v 
poklicu potrebovali. Tudi po
goji šolanja so zelo dobri.« 

Poleg učenja in pomoči do
ma pri delu na kmetiji, Jože 

Med bodočimi strugarji prevladujejo dekleta 

polnih oskrbnih stroškov 
(500 din mesečno). 

»Brat je pred časom delal 
v Železarni in mi je sporočil 
da so zelo dobri pogoji šola
nja pri Železarni in sem se 
odločil, da se tu izučim svo
jega bodočega poklica. Po
klic ključavničar sem sam 
izbral, čeprav ga takrat ni
sem preveč dobro poznal pa 
mi danes ni žal in sem vesel, 
da zaključujem šolanje. Po
klic ni težak, je pa zanimiv 
in seveda zelo zahteven, saj 
bomo kot vzdrževalci delali 
na najbolj modernih strojih 
in napravah. Jeseniška po
klicna šola se mi zdi zelo do
bra in smo v tem času dobili 
dovolj teoretičnega in prak
tičnega znanja. Poznam tudi 
druge poklicne šole zato lah
ko rečem, da so zelo dobri 
pogoji šolanja, pa tudi šola 
je opremljena z vsemi učni
mi pripomočki. V teh treh 
letih _ sem dobil dovolj teo
retičnega in praktičnega zna
nja, da bom lahko startal v 
poklic, vem pa da se bom 
moral še stalno izpopolnjeva
t i . Po končani poklicni šoli 
se bom zaposlil v Železarni, 
zelo rad pa bi nadaljeval šo
lanje na večernem oddelku 
srednje tehnične šole — 
strojni oddelek.« 

Pavo v prostem času poleg 
obveznega učenja rad igra 
namizni tenis ali nogomet, 
včasih zaide v kino, zelo rad 

» O razpisu za sprejem na 
železarsko industrijsko šolo 
sem bral v časopisu, svetoval 
pa mi je tudi brat, k i je b i l 
takrat zaposlen na Jesenicah. 
Prvo šolsko leto sem se sicer 
učil za talilca, drugo šolsko 
leto pa sem se prešolal za 
ključavničarja. Danes sem 
zelo zadovoljen, da imam po
klic, k i sem si ga sam izbral. 
Tudi jaz sem mnenja, da no
ben poklic ni težak, če ga 
opravljaš z veseljem. Na šoli 
sem d6bil dovolj teoretične 
in praktične osnove in upam, 
da bom lahko zadovoljivo 
opravljal svoj poklic. Vem 
pa, da se bo potrebno še iz
popolnjevati predvsem pa 
pridobivati poklicno rutino. 
Jeseniška poklicna šola je 
dovolj zanimiva in so izred
no dobri pogoji šolanja, po
znam tudi nekatere poklicne 
šole na našem območju pa 
nikjer nisem naletel na tako 
dobre pogoje. Na Jesenicah 
sem se dobro uživel in so mi 
že skoraj zamenjale moj pra
vi dom. Zelo lahko bi si na 
Jesenicah ustvaril svojo pri
hodnost.« 

Pripomniti moramo, da je 
Ivan brez staršev in zelo rad 
živi na Jesenicah. V prostem 
času se poleg obveznega uče
nja ukvarja s foto amater-
stvom, rad tudi šahira ali 
igra namizni tenis. Tudi on, 
kakor vsi mladi rad zaide 
tudi. v kinematograf, ali 
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spektivna poklica 
kakšno uro presedi pred te
levizijskim sprejemnikom. 

KATI PAVLIN je v vseh 
naših razgovorih edino dekle, 
čeprav n i edina na šoli. Do
ma je na Koroški Beli , kjer 
je tudi končala osnovno šolo. 

»Za poklic strugarka sem 
se odločila, ker takrat drug
je nisem dobila učnega me
sta. Danes pa mi ni žal, da 
sem postala strugarka. Po
klic je sicer umazan, vendar 
pa zelo zanimiv in natančen. 
Delo p r i stružnici ni težko, 

je končal na osnovni šoli 
Prežihov Voranc na Jeseni
cah. 

»Po končani osnovni šoli 
sem najprej šel v uk za kle
parja, vendar sem zaradi bo
lezni moral zamenjati poklic 
in se izučiti za strugarja. Se
daj, ko zaključujem triletno 
šolanje in ko sem poklic 
strugarja dodobra spoznal 
mi ni žal, čeprav bi se lahko 
izučil tudi kakega drugega 
poklica. Poklic strugar ni te
žak, je pa zelo natančen. Si-

Strugarka pri praktičnem delu 

moram pa biti pri delu ved
no zbrana. Na šoli sem v tri
letnem šolanju dobila dovolj 
»snove za poklicno delo, ze
lo dobro pa se zavedam, da 
;e bom morala še stalno iz
popolnjevati. Pogoji šolanja 
na železarskem izobraževal
nem centru so zelo ugodni. 
Po opravljenih zaključnih iz-

cer pa je vsak poklic lep, če 
ga z veseljem opravljaš. 
Mnenja sem, da je jeseniška 
poklicna šola zelo dobra tako 
v pogledu pogojev šolanja, 
kakor v pogledu kvalitete 
teoretičnega in praktičnega 
pouka. Po zaključnih izpitih 
se bom zaposlil v železarni, 
če pa bo le mogoče bom na-

Ključavničar pri praktičnem delu 

pitih se bom zaposlila v Že
lezarni, zelo rada pa bi na
daljevala šolanje na večer
nem oddelku srednje tehnič
ne šole — strojni oddelek.« 

Kat i v prostem času doma 
pomaga pr i gospodinjskih 
delih, zelo rada dela tudi 
ročna dela in bere knjige. 
Seveda pa rada pogleda tudi 
kako televizijsko oddajo, je 
pa tudi članica ansambla na
rodnih plesov in pesmi pri 
DPD Svoboda na Jesenicah. 

MIRAN KAVALAR je do
ma na Hrušici, osnovno šolo 

daljeval šolanje na večernem 
oddelku srednje tehnične — 
strojni oddelek.« 

V prostem času Miran po
leg učenja in pomoči doma 
zelo rad bere, zaide tudi v 
hribe, pred leti pa je bi l tudi 
član folklorne skupine hru-
ščanske Svobode. 

Vsem današnjim sogovor
nikom hvala za razgovor, 
njim in njihovim sošolcem 
pa želimo veliko uspehov pri 
zaključnih izpitih in v bodo
čem poklicu. 

zastojev 
v valjarni žice 

Zadnja dva meseca delovne skupine valjarne žice med drugim 
razpravljajo tudi o zastojih v valjarni zaradi pogostih velikih 
okvar na elektromotorjih za pogon valjavniških ogrodij proge 
320 0. Upravičeno postavljajo vprašanje: »Kaj namerava ukre
niti tehnični sektor, da bi se povečala sigurnost obratovanja?« 
Ker bo glavni del programa sanacije izveden v okviru vzdrže
valnih programiranih ukrepov, smatram za dolžnost in po
trebo, da na postavljena vprašanja dam odgovor v obliki 
javne informacije. 

Za tiste, k i manj poznajo 
valjamo žice najprej nekaj 
tehničnih podatkov o valjav
niških ogrodjih po zapored
ju tehnološkega procesa. 

1. Predproga 0 450, tri 
ogrodja gnana prek reduk
torja z elektromotorjem 
440 KW, 590 vrtljajev/min., 
5000 V (Siemens); 

2. Konti proga 0 320, osem 
ogrodij, k i so paroma gnana 
preko reduktorjev s štirimi 
motorji 520 KW, 985 vrt./min., 
5000 V (Rade Končar); 

3. Vmesna proga 0 270, šti
r i ogrodja gnana z enim mo
torjem 900 KW, 980 vrt./min., 
5000 V (Siemens); 

4. Vmesna in končna proga 
0 300, dva ogrodja gnana z 
dvema motorjema 295 KW, 
1475 vrflj./min., 5000 V (Sie
mens); 

5. Dve končni progi 0 250 
s po šest valjčnimi ogrodji, 
k i so gnana posamezno z el. 
motorji, 150 KW, 1440 vrtlja
jev, 380 V (Rade Končar). 

Vrnimo se torej k proble
matični progi 0 320 našteti 
pod točko 2. Motorji so bili 
glede na zahteve pogona po
sebej projekitrani in niso se
rijski proizvod tovarne Rade 
Končar, k i j ih je izdelala. 

Istočasno z motorji je bi l 
dobavljen še en rezervni ro
tor in že izolirane tuljave za 
enkratno popolno previtje 
statorja. 

Ugotovili smo, da imajo ti 
motorji naslednje glavne po
manjkljivosti in občutljivo
sti: 

— So grajeni za nepreki
njeno obratovanje s čim 
manjšim številom zagonov. 

— So zelo občutljivi na to, 
da je trenutek vklopa na vseh 
treh fazah istočasen. 

— Zaradi te občutljivosti 
in vgrajenega posebnega si
stema regulacije vrtljajev, 
pride do trenutne prenapeto
sti v statorskem navitju, k i 
doseže večkratno nazivno na
petost. 

— Kratkostično spojeni 
konci tuljav statorskega na-
vitja so konstruktivno slabo 
speljani in so ob zagonu 
močno obremenjeni na upo
gib, tudi zaradi pospeševanja 
prostovpetih mas na relativ
no veliki ročici. 

Po treh letih obratovanja 
so pričele znane okvare na 
statorskih navit j ih. Najbolje 
je, da si j ih ogledamo v na
slednjem tabelaričnem pre
gledu: 

•— it 

ig
ro

d:
 

m
ot

e 
Pa

r 
c 

in
 

št
. 

Št
ev

. 
ok

va
i 

I 
Z 8973 1 

II ' 

Z 8974 1 

S 2 
3 > čas zastoja 
O o ur mm. 

Vrsta okvare OPOMBA 

8. 9.71 32 00 Preboj na Popravili 
priključkih smo priklj . 

14. 9.71 53 15 Preboj na Zamenjali 
stator. navitju smo 3 tulj. 

19.11.71 70 10 Prebojna Zamenjali 
stator. navitju smo 13 tulj. 

24. 3.72 70 5 Preboj na Zamenjali 
stator. navitju smo 20 tulj. 

16. 4.72 61 25 Preboj na Zamenjali 
stator. navitju smo 39 tulj. 

III 
Z 8975 — 

IV 
Z 8976 1 13. 4.72 63 00 Preboj na Zamenjali 

stator. navitju smo 4 tulj. 

SKUPAJ 6 349 55 79 tuljav 

V razdobju komaj pol leta 
torej 350 ur zastoja. Ta za
stoj pomeni najmanj 4000 ton 
manj izvaljane žice. Te števil
ke povsem opravičujejo skrb, 
k i je izražena v zapiskih de

lovnih skupin in v sklepih od
bora za plan in finance. 

V aprilu mesecu smo s po
močjo strokovnjakov iz to
varne »Rade Končar« izdelali 
naslednji program sanacije. 

1. Na vse štiri motorje 
vgraditi katodne odvodnike 
kot delno razbremenilno za
ščito za izolacijo statorskega 
navitja pred prenapetostjo. 
Ternin: 1. V. 1972. 

2. Za elektromotor prvega 
para ogrodij prirediti temelj 
tako, da bo mogoče nanj po
staviti in ustrezno centrirati 
motor, k i ga imamo v zalogi 
starih motorjev. S to možno
stjo bomo v slučaju okvare 
enega od motorjev lahko z 
rezervnim motorjem dali va
ljamo v pogon ,v 8.—12. urah. 
Termin: v letnem remontu 
valjarne žice v času od 5. do 
17. junija. 

3. Naročiti nov kompletni 
originalni elektromotor, ki se 
kompletira z rotorjem, ki ga 
že imamo v rezervi. Motor je 
naročen. Dobavni rok 8-10 
mesecev. 

4. Na vseh štirih motorjih 
izvesti ojačanje statorskega 
navitja v podjetju Rade Kon
čar. Na dveh motorjih bo to 
ojačanje izvedeno v času let
nega remonta. Na preostalih 
dveh pa do konča tega leta. 

Smatram, da smo se še pra
vočasno lotili tega problema 
in da so s programom v da
nih okoliščinah izkoriščene 
vse tehnične možnosti. 

Lahko realno računamo, da 
v drugem polletju ne bo za
stojev v valjarni žice, zaradi 
okvar na pogonskih motorjih 
proge 320 0 . Če okvare bodo, 
imamo možnost z rezervnim 
motorjem v kratkem času 
valjamo usposobiti za obra
tovanje. 

dipl inž. Miroslav Noč 

Železarski 
globus 

INDIJA — Indijska vlada 
je imenovala posebno stro
kovno komisijo, katere na
loga je, ugotoviti najugod
nejše lokacije za postavitev 
novih železarn. Sestavljajo 
jo predstavniki železarske 
industrije in državne plan
ske komisije. Predvidevajo, 
da bodo indijske potrebe po 
železarskih izdelkih narasle 
ob koncu šeste petletke 
(1979—1984) na 19 milijonov 
ton. Za to bo potrebno okoli 
27 milij . ton surovega jekla. 
Računajo, da bodo indijske 
železarne imele ob koncu 
pete petletke (1974—1979) 
zmogljivost okoli 19 mihj. 
surovega jekla. Do konca 
šeste petletke bodo morali 
zgraditi še nove železarne, 
da bo Indija vsaj v glavnem 
zadovoljevala svoje potrebe 
po železarskih izdelkih. •;>' 
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V spomin 
Francu Krivcu -

Luki 
o. II. 1900—30. V. 1972 

Luka izhaja iz revne 
kmečke družine, ki je re
dila 12 otrok. Bajtarska 
zemlja je preskopa, da bi 
poleg očeta in matere re
dila še 12 vedno lačnih 
ust. Zato je mali France 
moral delati samo za ko
šček kruha že v rani mla
dosti pri tujih ljudeh. Več
krat je bil deležen udarcev 
in brc, kot koščka suhega 
kruha. Ni čudno, da je ta
ko življenje izoblikovalo 
žilavega, trdnega in pošte
nega človeka. 

š e mladenič je odšel slu
žit grenko skorjo kruha v 
znano Polakovo tovarno. 
Znal je razlikovati resni
co od krivice in zato se je 
na Zaloški cesti pridružil 
železničarjem v štrajku, 
kjer je tekla dragocena 
kri. Kruto življenje je ko
valo Franceta naprej. Za
poslil se je v jeseniški 
Kranjski industrijski druž
bi. France ni izbiral po 
barvah svojih prijateljev, 
pridružil se je naprednim, 
poštenim fantom. Vodil je 
ilegalce prek Golice in 

Rožce do meje in žrtvo
val mnogo ur svojega ča
sa. Zato ga je takratni 
žandarski režim obsodil in 
pregnal iz matične občine, 
kjer so živeli: žena Kristi
na in še tri male hčerkice. 
Ni jih smel videti. Mati 
jih je vodila v Radovljico, 
da je France lahko videl 
svoje otroke. 

Nastopilo je najtežje ob
dobje v naši zgodovini — 
fašistična okupacija. Fran
ce, že znan revolucionar, 
je vedel kje mu je mesto. 
Ilegalec Luka na Jeseni
cah, je postal kurir Luka 
v gorenjskih gozdovih na 
Mežaklji, Pokljuki in Jelo
vici. Luka — kurir — ni 
poznal strahu — vedel je 
samo za svoje naloge. 

Po osvoboditvi, težko 
ranjen, je začel zopet tam, 
kjer je prenehal, v jeseni
ški železarni. Zaslužno 
upokojen je delal naprej, 
ker brez dela ni znal biti. 

Franceta bomo ohranili 
v spominu kot klenega de
lavca in revolucionarja. 

Franc Jernej c-Milče 

Jesenice — Valievo 
Po desetih letih smo se zopet našli in to pot utrdili pred 
31 ustvarjene in pred 10 leti potrjene bratske in tovariške 
vezi. Želja naših pregnancev po stalnem in bolj trdnem pove
zovanju s prebivalci Valjeva in okolice, ki so v tistih junijskih 
dneh leta 1941 sprejeli jeseniške pregnance, se uresničujejo. 

Delegacija iz Jesenic, k i je 
od 26. do 29. maja letos obi
skala Valjevo, je naletela po
leg že tradicionalnega srb
skega gostoljubja, na iskreno 
željo po ustvaritvi trdnejših 
stikov. Prijateljstvo skovano 
v najtežjih dneh naše zgodo
vine, naj bi se razširilo še na 
medsebojne kulturne in go
spodarske stike in izmenjavo 
izkušenj. 

Mogoče bo 7. junij, k i je b i l 
leta 1971 proglašen za dan iz
gnancev tudi najprimernejši 
dan za vsakoletna medseboj
na srečanja Jeseničanov in 
Valjevčanov. 

Delegacija z Jesenic je na 
grobišče padlih borcev NOV, 
med katerimi je 16 narodnih 
herojev položila venec. Grobi
šče je v neposredni bližini 
bivše kasarne petega pešadij-
skega polka, k i je bila ob 
zadnjih bojih za osvoboditev 
Valjeva popolnoma porušena. 
Prav v njej so leta 1941 našli 
prvo zatočišče pregnanci z 
Jesenic. 

Valjavska občina obsega 
908 km 2 . Poleg mesta Valjevo 
zajema še 83 večjih in manj
ših naselij in vasi. Vseh ob
čanov je 88.258 od tega je 54,6 
odst. poljedelcev. V mestu ži
vi okrog 40.000 prebivalcev. 
Skupno število zaposlenih je 
16.062, od tega je v gospodar
stvu 13.212 v 60 delovnih or
ganizacijah in družbenih de

javnostih 2.850 delavcev. Več
je delovne organizacije so 
Krušik, kmetij skopredeloval-
ni kombinat Srbijanka, El id , 
tovarna termoelektričnih pe
či, Pivovarna in avtomobilska 
industrija. 

V 15 osnovnih šolah se šola 
15.000 učencev in 3.000 v kme
tijskih šolah. V občini je tudi 
srednja medicinska šola, glas
bena šola, gimnazija in šola 
za poklicne delavce vključno 
s srednjo tehnično šolo. V tej 
se šola 1.500 učencev vseh ko
vinarskih poklicev. V občini 
je tudi 7 kulturnih ustanov. 

Veliko število nezaposlenih 
delavcev v občini predstavlja 
mnoge socialne probleme. Za
interesirani so za zaposlitev 
viška delovne sile, kjerkoli v 
državi in izven nje. Veliko 
število njihovih delavcev pa 
dela v različnih krajih naše 
države. 

Življenski standard obča
nov ni visok, saj je 16.062 za
poslenih ljudi zelo majhen 
odstotek na 88.258 prebival
cev. V občini nastopa tudi vi
šek kvaiiricnane aeiovrie sne, 
to je delavcev, k i so dokonča
l i šole ža kvalificirane delav
ce. Obstoji zelo velik interes, 
da bi se ta delovna sila za
poslila pri nas. 

Po razgovorih so bila izob
likovana naslednja stališča, k i 
naj bi bila osnova pri nadalj-
nem sodelovanju: 

1. Sodelovanje občin Jese
nic in Valjeva temelji na pri
jateljskih odnosih občanov 
obeh občin. T i odnosi so po
sledica življenja naših izgnan
cev v letih NOB v Valjevu in 
okolici. 

2. Tradicije prijateljstva in 
bratstva ustvarjene med NOB 
in po njej, je potrebno obuja
ti , utrjevati in prenašati na 
mlajše i odo ve. 

3. Omogočiti je potrebno 
medsebojne obiske občanov 
obeh občin, še posebno tistih, 
k i so se spoznali v času na
rodnoosvobodilne borbe. 

4. K medsebojnemu sodelo
vanju je potrebno pritegniti 
vse obstoječe kulturne usta
nove in skupine. 

5. Muzeja Jesenice in Valje
va si izmenjata vso tisto zgo
dovinsko gradivo, k i izvira iz 
obdobja NOB ter povezav in 
sodelovanja po vojni. 

6. Družbeno politične orga
nizacije in skupščina občine 
Jesenic in Valjeva gojijo 

• M T 
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Pogled na Valjevo s 40.000 prebil 

UROŠ 
ZUPANČIČ V I D E L S E M J I H 

Ob 60-letnici GRS 

(Nadaljevanje) 
Spuščal se je Klemen ob 

vrvi globoko navzdol, prisluš
koval je in k l i c a l . . . 

življenja v tokavi ni mo
gel priklicati, še vedno je v 
žlebovih dišalo po žveplu, v 
tokavi sami in na njenih ro
bovih so si sledili udarci ka
menja, vsepovsod je bilo 
polno kamenitega drobirja. 
Globlje in globlje se je spu
ščal Klemen ob vrvi v glo-
bel, sto, dvesto, tristo me
trov, skoraj bi prispel do 
melišč in sesutin plazov, žle
bovi so bi l i vedno bolj glad
ki in zbrušeni. Klemen sko
raj ni več dobil primernih 
oprimkov in stopov, zaupal 
se je vrvi, katero je prepel 
prav gotovo že desetič. 

Spodaj je zijal oduren in 
žugajoč, hromeč, popolnoma 
gladek prepad, k i se je iz
gubljal v ledenico snega iz 
katere je dihal hlad . . . 

Tu, pred to zevajočo pra
znino je Klemen obstal v 
nemoči. Uganke in številni 

veliki vprašaji so mu šilih 
v notranjost, na nobenega ni 
mogel dobiti jasnega odgo
vora. 

Iskal je v kamenini pri
merno, varno razpoko za va
rovalni klin, na katerem bi 
se po potrebi in v skrajni 
sili spustil v praznino, če bi 
dobil iz nje kakršen koli 
znak ali slaboten glas poje
majočega življenja. Zgoraj 
Klemen ni zasledil ničesar, 
vseskozi so ga spremljali po 
tokavi udarci kamenja, k i je 
v številnih salvah ta rafalih 
udarjalo in brusilo skale. 

Morda je tu spodaj prvič 
zasledil rdečo liso, padec, 
udarec živega, tokava je bila 
tako zbrušena in gladka, da 
ni nudila niti najmanjše mo
žnosti, da bi se kaj obdržalo 
pri padcu . . . 

Tu je Klemen stal in tre
petal od slabosti ob bridkem 
in žalostnem spoznanju, 
hrom je bil in nemočan . . . 

Kdor je padel ranjen v to 
žuffaiočo, or,'."—"i praznino. 

iz katere je dihal ledeni 
mraz in tema mu ni rešitve. 
Klemena je postalo resnično 
strah v nemoči, k i jo je tu 
prvič bridko o b č u t i l . . . K l i 
cal in klical je v temo in 
praznino, od koder ni hotelo 
biti odziva. 

Dolgo je spraševal možga
ne in srce, tudi tu ni dobil 
glasu in odgovora. Mukoma 
se je hotel spomniti, kje v 
žlebovih, kje v tokavi je vi
del in zasledil sledove padca 
ali krvi, padec je bil visok v 
enem samem skoku do le
dene, grozeče, temne pra
znine. 

Mukoma se je moral pre-
goljufati iz globače tik nad 
praznino na rob, po katerem 
se je ob vrvi spustil na me-
lišča pod steno. Hitel in hi
tel je kolikor so ga nosile 
noge, ustavil se je v pastir
skem stanu v Kalu. 

Nikogar ni bilo, niti sta
rega pastirja, črednika, niti 
mladih tretinekov, vsi so bi l i 

v robeh, večer je naglo ožil 
obzorje . . . 

Vsi so se vrnili, tudi tropi 
in črede so pozvanjale v ta-
marjih. Pozno v noč se ni 
vrnil v stan le Primožek, 
najmlajši tretinek, k i je bil 
letos prvič v planini. Primo
žek je bi l zdrav, krepak in 
pogumen ter srčen neugnan 
pastirček, vedno se je zadr
ževal pri najmlajših jagnje-
tih in teletih, vsi so bili 
igrivi, hodili so svoja, ne-
uhojena pota. 

Primožek je že od pomladi 
delal velike preglavice čred-
niku in tudi vsem drugim 
pastirjem, samotar je bi l in 
hotel je že v prvem letu pre
hoditi in spoznati vse poti 
in stečine, k i so vodile v od
ročne pašnike, grape, krnice, 
okrešlje in zatrepe. Posebno 
rad je zaganjal svojo drob
nico na zelenice in pašnike, 
kjer so v pisanih vrtovih 
rasle in cvetele najlepše, 
redke planinske rože, to pa 
je bilo levo in desno ob Hu
di škrbini od spodaj visoko 
do samih grebenov gore. 

Črednik in pastirji so od
svetovali in branili Primožku 
hoditi v "te predele, da je 
tam nevarno so mu govorili, 
prav to pa je Primožka gnalo 

tja kjer je to prepovedano 
in nevarno. 

Ta samovolja, ta želja vi
deti in doživeti nekaj več, 
nekaj posebnega, je Primož
ka vabila in vabila. Rad je 
zasledoval gamse, rad je sle
dil letu kavrov in orlov, ho
tel je biti tam, kjer j ih je 
bilo malo ali skoraj nihče. 

Ta nesrečni dan je Klemen 
na Grebenih splašil trop pa-
sečih gamsov, k i so bežali 
po svojih skritih poteh sko
zi Hudo škrbino. Mlad kozli
ček je sprožil plaz kamenja, 
ki se je v silnih skokih po
dilo skozi tokove in žlebove, 
kjer si je spodaj Primožek 
iskal svoja nevarna in prepo
vedana, neuhojena pota. 

Skupaj s kamenitim dro
birjem je padal in padel tudi 
Primožek v ledeno brezno. 

Pastirji so hoteli še to noč 
iskati in pomagati Primož
ku. Črednik j im je to odsve
toval, ker je poznal globino 
plazu pod Hudo škrbino. 
Tudi Klemen je pritrdil sta
remu čredniku in prepričal 
pastirje, da je današnje, 
nočno iskanje nesmiselno. 

Prek noči so obvestil: še 
reševalce v Spodnjem Kalu, 
ki so pred jutrom prišli v 
Kal z vsem potrebnim. Sku
paj s črednikom, pastirjem 
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m ¡bojne stike ter iščejo 
iti nerjajo vse tiste odnose, 
ki v interesu obeh občin. 

be strani iščeta možno
st jdelovanja med gospo
di imi organizacijami na 
ek msko poslovnem pod-
m 

iče se možnosti za za-
pJev kvalificranih in dru
gi slavcev v gospodarstvu 
o) ; Jesenice, v kolikor bo
di staj ale potrebe in inte
rpelo vnih organizacij. 

Obstajajo objektivne 
nAsti, da se jesenišik trg 
ce e oskrbi z različnimi ži
vi ni proizvodi in kmetij-
slt pridelki z območja Va
lji V tem smislu naj bi so
di le med seboj trgovske 
in ovne organizacije. 

tem srečanju se nam je 
ut ) prperičanje, da Valje-
vopli ne zanemarja turiz-

28. maja smo se udele-
žillike in množične turi
st prireditve na Divčiba-
ra a planinski kraj v viši
ni 0 m nadmorske višine 
je n po velikih narcisnih 
pi ah. Tega dne je bila tu 
oi irana velika turistična 
žejadicionalna prireditev 

miss narcis, 
•b dežju se je prireditev 

odvijala po predvidenem pro
gramu. Namesto na prostem 
je bila prireditev v hotelu 
Divčibare (nekoliko podoben 
našemu Lariksu v Kranjski 
gori). 

Prireditev naj bi pritegnila 
čez 30.000 obiskovalcev. Tu 
vlaga valjevska občina že več 
let precejšnja finančna sred
stva v razvoj turizma. 

Zgrajena sta dva sodobna 
hotela kategorije B , več po
čitniških domov in čez 250 po
čitniških hišic. 

Dani so vsi pogoji, da se 
bo ta kraj razvil v pomemb
no turistično središče Srbije. 
Samo v izgradnjo vodovoda 
je bilo vloženo 2,500.000 dinar
jev, v modernizacijo poti 
834.000 dinarjev in nove ceste 
od vasi Krčmara do Divčiba
re 1,000.000 din. Občina že 12 
let vlaga sredstva za razvoj 
tega področja. 

Prireditev, k i smo si jo z 
zanimanjem ogledali, bi lah
ko dala našim turističnim de
lavcem marsikatero novo mi
sel, vsekakor pa več smelosti. 
Na prireditvi so nastopali tu
di znani pevci kot Anica Zu-
bovič in Predrag Goj kovic ter 
razni ansambli. 

Franc Konobelj-Slovenko 
Štefan Rodi 
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inlušenim Klemenom so 
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zjutraj zarana prispeli 
omnih sesutin plazu, 
vsi istega mnenja. S 

fiom se je najpogum-
•pustil v ledeno, glad-
|zano zijalko. Globoka 

in iz nje ni bilo zna-
ka|jenja, prameni svetilk 

i v praznino globine. 
Primožek ni ubil že v 

ga je prav gotovo 
ub§adajoče kamenje v le-

grobu. Reševalci s 
Klfiom in pastirji so po-

in tvegali vse, da bi 
^tili v globačo in ži-

mrtvega Primožka 
reš|Obupali so in opustili 

in reševanje. Pozno 
Jbodo jesenska neurja 

os\flila Primožka ledene-
'epa in splavila pod 

plazom na piano. 
Vsf )letje so pastirji iz 
Ka kali in čakali Primož
ka. ga bilo iz ledenega 
Dbj niti to niti drugo po
leti li tretjo jesen. Pozne-
ie, igo let pozneje, ko je 
sta ednik že počival na 

išču v Spodnjem 
fCa o sc se pastirji pre
seli večna pastirišča in 
ov ko v gorah ni bilo 
'eč no navzočega Kleme-
la lovci, drvarii sVimai 

s pastirji, planinci in ple
zalci ter gorskimi reševalci, 
še vedno obujali spomin na 
žalostno usodo mladega tre-
tineka Primožka, k i je za 
vedno izginil v sesutinah pla
zov pod Hudo škrbino. Neke 
pozne jeseni, čez mnogo let, 
ko so se pastirji poslavljali 
s svojimi tropi in čredami 
iz planine Kal , so brez sape 
prileteli vsi prestrašeni k 
čredniku v stan: okostje, či
sto belo, raztreseno okostje 
s človeško lobanjo so neurja 
naplavila iz ledenih plazov 
pod Hudo škrbino. 

Primožka so pokopali po
leg starega črednika, k i je 
v grobu že zdavnaj strohnel. 
Smrtno se je ponesrečil pet
najst let preje, predno je 
črednik odgnal zadnjič trop 
s planine. 

II. 

Gaz je bila strma, ozka in 
globoka, vila se je skozi glo
boko zasnežena pobočja, na 
obe strani pa so se strmo 
dvigale stene, k i so se poga
njale skozi megle do oblakov. 
Na čelu kolone so se menja
vali fantje, za njimi so se 
pogrezale v suh, sipek sneg 
dekleta. 

(Se nadaljuje) 

Tako je rekel Franc, vendar Jožefu ni branil, da 
se je umaknil čez mejo prav tako kakor drugi, k i 
j ih ni priklepala zemlja, s katero so živeli in v 
kateri so videli svoje življenje. 

»Pa b i bilo bolje, ko bi poslušal Jožefa,« se j i v 
grlu nabira kamen, kakor vselej, kadar se spominja 
dogodkov, k i so jo v zadnjih šestih letih postarali 
za desetletja. 

Tisti večer pred šestimi leti se je pripravljalo 
k nevihti. Podobni oblaki kakor osem let poprej 
ob začetku vojne so se grmadili med gore in pri
tisnili k zemlji zadušljivo soparo. V cerkvi se je 
oglasil zvon proti toči. Na ognjišču je po stari 
navadi zažgala posvečeno oljčno vejico. Toda ne dim 
oljčnih vejic ne zvonovi niso razgnali oblakov. Samo 
veter je zašumel in prinašal na nevidnih plečih nove 
gore težkih sivih oblakov, j ih odlagal in zasipal z 
njimi vrhove. Ogromna siva gmota je pritiskala na 
dolino, potem pa se je veter kakor ogromen sveder 
zavrtal skozi sivino, zavrtal v prah na cesti nad 
Sočo, da se je dvignil in zaplahutal kakor krila 
velikanske, a na breg Soče priklenjene ptice. Potem 
so se ta krila zaprla, pod njimi pa je obtičal veter, 
kakor da se je zavrtal globoko v zemljo. V sivo 
soparno tišino je nihal le zvon in pozvanjal. 

N i bila sama, ki se je ob tem spomnila nevihte 
pred začetkom vojne. Tudi Franc je pomislil nanjo 
in se bal, da se bo razdivjalo neureje in napravilo 
škodo kakor takrat. 

— Samo da bi se ne zgodilo zopet kaj hudega, — 
je rekla (teh besed se še natanko spominja) Francu. 

— A kaj naj bi se zgodilo? — jo je pogledal 
Franc. 

Sama ne ve, kako j i je legla v dušo nekakšna 
težka, a nedoločena slutnja. Ničesar takega razen 
škode, k i bi jo napravilo neureje, bi se ne moglo 

— Za koga ga imate? Priden, deloven kmet je 
in ne tihotapec, — se je postavila za moža. 

— š e kaj hujšega je! In ne samo tihotapec! — 
se je naraščal prodanec. 

— Nehajte! Žaliti se ne pustim! Povejte, kaj ho
čete od mene? — je zahteval France. 

— Sprašuješ kakor Kristus! Pa nisi! Poznamo 
take! 

— Kakšne? — je Franc skušal ostati miren. 
— Za ,lipo' si volil! Tega ne moreš utajiti! 
— A zakaj bi tajil? Slovenec sem! In skoro vsi 

Slovenci smo glasovali za Slovence. Tega nam ne 
morete prepovedati! 

— Bomo! Zapomni si, bomo! Tu je Italija! 
— Sam vem. Nisem kriv če so nas priključili 

k Italiji. Nas ni nihče vprašal, kam b i hoteli. 
— Vprašali? š e ščave naj bi vpraševali? To 

zemljo je namakala italijanska kr i . 
— Namakala jo je tudi druga. Sam sem bil 

vojak. In vem, da nihče ni rad umrl ne na tej ne 
na oni strani. Obojne so gnali v klavnico generali. 
Nihče med vojaki ni kriv, če je moral umreti in 
pustošiti slovensko zemljo. 

— Ta zemlja ni bila nikoli slovenska, — je 
zrasel prodanec. 

— Za nas je bila in je, čeprav je bila prej pod 
Avstrijci, a zdaj pod Italijani. Le kako bi moglo 
biti drugače? Kako naj preneham biti Slovenec, 
če sem se Slovenec rodil. 

— Pravi je! (je prodanec rekel karabinjerjema, 
nato pa se zadri na Franca) Vse vemo o tebi! 
Član prosvetnega društva si! Tvoj brat je pobegnil 
čez mejo! Tudi ti sovražiš Italijo! Zato ne boš več 
tajil, da nisi bi l med zločinci na Krnu. 

— B i l sem doma! — je rekel Franc mirno. 
— Nisi bil! — je vztrajal prodanec. 
— B i l ! Ne vem, zakaj me silite, da bi rekel, da 

sem bil na Krnu, če nisem bil . Le kaj naj bi počel 
tam gori? 

zgrditi. In vendar j i je takrat bilo, kakor da bo 
tudi ta nevihta prinesla nekaj hudega, usodnega 
kakor takrat ob začetku vojne. Ob vsakem blisku 
in ob vsakem gromu je se v strahu pred neko ne
znano grozo, ki je tičala v njej, prekrižala. 

— No. nič ni. Samo dežuje, dežuje. Kakor nalašč 
za žejno zemljo, — je olajšano spregovoril Franc, 
ko se je ul i l blagodejen gost dež, k i ga je zemlja 
potrebovala. 

Ponoči so že sijale zvezde. Le potok in Soča sta 
veseleje šumela. Svit so prebujale ptice. Iz vasi so 
se oglašali petelini. LajaJi so psi, kakor da se jezijo 
nad ptičjo in petelinjo svitanico, zraven pa so se 
sami vmešali v to jutranjo godbo in delali s svojim 
odsekanim laježem največji hrup, dokler se tudi 
ta ni zl i l v celoto in s svojimi odsekanimi hovhovi 
dajali takt in s to skladno spremljavo še povečali 
čar svitanice, ob kateri je vstajalo mlado jutro. 

Poiskala je Francovo roko, potem pa zaspala. 
Ko je vstala, je Franc že delal. 
Jutro je bilo čisto. Sonce še vedno ni posrebalo 

rose. Dan je bil prelep in v njej presvetlo, da bi 
mogel njeno dušo zasenčiti kak oblak. Potem pa so 
prišli v vas karabinjerji z nekim človekom v civilu 
in hodili od hiše do hiše. 

— Kje ste bili včeraj? Kje ste bil ponoči? 
Tako so spraševali povsod. Tudi pri njih. 
— Kje naj bi bil? Včeraj sem delal. Ponoči pa 

spal, — je odgovarjal Franc, karabinjerji pa so 
trdili, da laže in da ga je nekdo videl, da se je 
proti jutru vračal s Krna. 

— No, tega bi pa rad poznal! — se je zasmejal 
Franc. 

— S smehom nas ne boš prelisičil, — se je 
oglasil civilist, prodana duša, k i je znal slovensko. 

— A kaj naj bi počel na Krnu? Naj bi šel za 
zabavo tja gor, kakor hodijo iz meta, — je Franc 
postal jezen, ker so ga karabinjerji nečesa sum
ničili, mogoč tihotapstva ah česa podobnga, ker 
je vodila tja čez K r n in Bogatin pot čez mojo in 
so se nekateri že začeli ukvarjati s tihotapstvom. 

— Nič, seveda nič, — se je pačil prodanec pred 
Francovim obrazom. 

— B i l sem doma, — je Franc mirno ponovil. 
— Kakor vsi, seveda? Kakor vsa drhal, ki je 

oskrunila spomenik junakov in ga hotela porušiti? 
Sam od sebe se je razklal? Sam od sebe je črn od 
smodnika? In zdaj boš seveda rekel, da je udarila 
vanj strela, kakor so rekli drugi? 

Franc se je začudil. 
— Spomenik? Poškodovan? Kaj takega bi lahko 

storili samo divjaki! 
— Da, divjaki! Barbari! Taki kakor ščavi! Taki 

kakor ti! Prav si povedal! 
— Ne jaz ne kdo drug bi si kaj takega ne 

drznil! Grobovi padlih so vsem ljudem sveti. In 
ne samo to. Tudi v opomin so, da bi se vojna ni
koli več ne ponovila. Nikomur, niti najhujšemu 
sovražniku bi ne privoščil, da bi moral doživeti, 
kar smo mi. 

— Govoriš kakor drugi! Domenili ste se! Strela 
naj bi bila kriva! — je prodanec pokazal na Krn 
in mislil spomenik. 

— Prav lahko! In prav gotovo tudi je! Noben 
človek b i . . . 

— Ne boš nas pretental! Nas že ne! Samo na 
vreme ste čakali, barbari! Zviti ste, a za nas pre
malo! Z nami boš šel! 

— Ne podtikajte ljudem stvari, k i jih niso sto
r i l i , — jih je rotil Franc, toda karabinjerja sta se 
že pripravljala, da bi ga uklenila. 

— Ne uklepajte ga! Doma je bil! — je prosila 
ona. 

— Nedolžen sem. Ne bom vam ušel, — se je 
Franc branil lisic. 

— Pustite očeta! — se je med Italijane in Fran
ca pognal Žefek, a ga je civilist surovo odrinil in 
dvignil roko, da bi mu pripeljal zaušnico. 

— Ne dotikajte se otroka! — je dvignil Franc 
že uklenjene roke. 

— Samo udarite me! — se je devet imi Zetek 
sklonil in pobral velik kamen. 
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Ii neu ja članov DS o njegovem delu 
(Nadalj. s 1. str.) 
— 15 % pa j ih meni, da je 

aktivnost na sejah zadovolji
va in da razpravljajo vsi ena
ko pogosto. 

O pojavu rastoče pasivno
sti na sejah delavskih svetov 
govori večina raziskav, zato 
v tem pogledu prav nič ne 
odstopamo. Razlike se pojav
ljajo v sami samoupravni 
strukturi^-saj so člani v in
tervjujih opozarjali, da aktiv
nosti ne smemo ocenjevati 
samo skozi prizmo DS, am
pak je nujno treba upošte
vati samoupravni sistem kot 
celoto. Tu pa prihaja do pre
cejšnjih razlik, saj odbori in 
komisije (razen redkih izjem) 
zelo dobro delajo, diskusije 
na sestankih pa so vse prej 
kot mrtve. 

Zato je verjetno izolirano 
ocenjevanje delavskega sveta 
vodilo v odgovor veliko veči
no članov (85 °S). Oglejmo si 
vzroke, k i j ih navajajo v 
utemeljitev svojih stališč. 

54 % intervjuvancev navaja 
kot vzrok pasivnosti neza
dostno informiranost o pro
blemih, k i prihajajo na dnev
ni red sej DS (neinformira-
nost je v večini primerov 
definirana takole: »Ne mo
reš razpravljati o strokovnih 
problemih.«). Posamezniki se 
zavedajo, da je zelo težko 
dobiti iz vrst neposrednih 
proizvajalcev predstavnika, k i 
bi bi l tako informiran o vsej 
problematiki, da bi se lahko 
kolikor toliko enakovredno 
strokovnjakom vključeval v 
diskusijo. 

Že na drugem mestu se je 
kot vzrok pasivnosti pojavila 
grupa odgovorov, k i smo j ih 
kratko definirali »bojazen 
pred osmešenjem« — 28 % 
(ne upajo si pokazati, da so 
s problemom slabo seznanje
ni ali da ga ne razumejo, iz
ražanje ni tekoče in lepo, za
to se ne oglašajo ali pa se 
celo boje posledic — n. pr. 
ovire pri napredovanju). Ta
ka nesproščena diskusija se 
verjetno navezuje tudi na pri
sotnost direktorjev in ob-
ratovodij, vendar o tem kas
neje. 

19 % članov DS je pre
pričanih, da je pasivnost 
predvsem posledica splošne 
apatije in nezainteresiranosti 
posameznikov, k i so na sejah 
samo formalno prisotni (če 
sploh so). Kolektivnih intere
sov ne zastopajo, prav tako 
pa tudi svojega mnenja ni-

SOVJETSKA ZVEZA — Iz 
kop železove rude v znanem 
nahajališču pr i Kursku bodo 
povečali. Do sedaj je to na
hajališče predstavljalo 9 % ce
lotnega izkopa te surovine v 
Sovjetski zvezi. Lani so nako
pali na tem področju 18 milij . 
ton te železarske surovine. V 
bližnji prihodnosti namerava
jo to količino povečati na 40 
mili j . ton. 

Z R N — Theodor Wupper
mann je znani zahodno nem-

kdar ne povedo na glas. Ta 
skupina trdi, da delavci ni
majo nobenega vpliva, da se 
ne izvede nobena odločitev, 
k i n i po volji upravi, zato je 
nima smisla niti predlagati 
ah pa se že sprejet sklep 
kasneje izmaliči. Pasivizacija 
in resignacija je zato samo 
normalna posledica takega 
prepričanja. 

Tej grupi bi lahko priklju
čili 15 % intervjuvancev, k i 
kot vzrok pasivnosti navaja
jo preveč avtoritativen na
stop posameznih strokovnja
kov (»Predlog je na grob 
način zavrnjen — čeprav z 
argumenti — zato n i čudno, 
če otopiš.«). Menimo, da b i 
te vzroke morah najprej od
praviti, če nočemo, da se bo 
situacija še poslabšala. Vsako 
vprašanje zahteva ustrezno 
pojasnilo, upravičenost oziro
ma neupravičenost dodatnih 
predlogov je potrebno na pri
meren način argumentirati. 
Verjetno pa so b i l i primeri 
takih nastopov tudi posledi
ca prepogostega oglašanja t. i . 
»poklicnih govornikov«, za 
katere menijo drugi člani, da 
največkrat sploh nimajo kaj 
povedati, a ne morejo si kaj, 
da ne bi »pristavili svojega 
lončka«. 

Čeprav je večina članov 
ocenila pozitivno spremembo, 
da so se seje delavskega sve
ta dvignile na nivo podjetja 
in najpomembnejših odloči
tev zanj, pa je še vedno 9 % 
takih, k i vidijo vzrok pasiv
nosti v dejstvu, da pridejo 
konkretni problemi obratov 
preredko na dnevni red. 

Na splošno se odgovori uje
majo v ugotovitvi, da so di
skusije močnejše, čim bolj 
se obravnavana problematika 
nanaša na koristi delavcev, 
odvisno pa je tudi od splošne 
situacije v podjetju — čim 
bolje gre, manj je je. 

Kako je 
z materiali za seje 
delavskega sveta 

Prvo vprašanje, k i se ob 
našem problemu pojavi, je: 
ali dobe člani material do
volj zgodaj. 14 % je odgovo
rov, da pride prepozno. To pa 
hkrati že pomeni, da ga t i 
člani ne morejo preštudirati , 
kar velja predvsem za proiz
vodne delavce. 

In kako je z razumljivostjo 
materiala? Čeprav j ih 44 % 

ški proizvajalec valjanega je
kla iz od drugod nabavljenih 
polproizvodov. Sedaj se je od
ločil da bp dej potrebnega 
surovega jekla proizvedel sam. 
V ta namen bo zgradil elek-
tro jeklarno z dvema 100 ton
skima električnima pečema 
in napravo za kontiuirano 
vlivanje gredic. Imela bo let
no proizvodno zmogljivost 
500.000 ton surovega jekla, 
pričela bo obratovati v letu 
1974 in bo veljala 100—120 
mili j . zahodnonemških mark. 

ugotavlja, da je zelo dobro in 
temeljilo pripravljen, pa j ih 
kar 53 % meni, da je le delo
ma razumljiv (47 % — razum
ljiv vsem). Ta podatek je 
brez dvoma vezan na mne
nje, k i ga predstavlja večina: 
material za seje se le deloma 
bere. Torej zgornjemu podat
ku ne moremo popolnoma 
zaupati, ker ne vemo, kako 
ocenjujejo razumljivost ti
sti, k i ne berejo vsega ma
teriala ali ga sploh ne berejo. 
Vzrok je lahko v pomanjka
nju časa (če dobe gradivo 
prepozno), v nezainteresirano
sti ali pa že vnaprej predpo
stavljajo, da ga ne bodo ra
zumeli. 

Takoj nato, ko ugotavljajo, 
da ves material ni razumljiv, 
j ih 9 % doda, da se vsega res 
ne da preprosto in kratko 
prikazati, zato pa predlagajo 
najrazličnejše oblike sezna
njanja z materiali (28 %): 
krajše diskusije z razlago 
pred sejami (morda v orga
nizaciji sindikata), kratki po
vzetki, k i naj zajemajo samo 
bistvo itd. Hkrat i pa ta sku
pina predlaga tudi krajše se
minarje pred mandatno dobo 
za vse tiste člane, k i so v de
lavski svet voljeni prvič, ker 
b i se na ta način najbolje 
seznanili z nalogami tega sa
moupravnega organa. 

Menimo, da je pojasnjeva
nje vseh nejasnosti pred seja
mi enako neizvedljivo kot na 
sejah samih, ker gre v vsa
kem primeru preveč časa. 
Najbolje bomo informirani in 
najmanj bo nejasnosti, če bo 
vsa najvažnejša problematika 
v primerni obliki pripravljena 
za sestanke delovnih skupin 
in tam prediskutirana. 

Nekaj je bilo predlogov, da 
bi bilo odločanje bolj demo
kratično, če bi b i l material 
pripravljen vsaj v dveh vari
antah, ker b i bilo v tem pri
meru možno izbirati. Za to 
pa je nujno zelo dobro po
znavanje vse problematike. 
In če je zaradi neinforrnira-
nosti težka presoja o enem 
samem predlogu, bi b i l izbor 
med dvema ali več še težjL 
S tem so se strinjali vsi. 

člani so opozorili na dej
stvo, da za posamezne pred
loge sploh ni predhodnih 
materialov. Tako se sprejme
jo zelo hitro in n i časa za raz
mišljanje (pri posameznikih 
se pojavlja bojazen, da je ta
ka naglica namerna!). 

Zaključimo z ugotovitvijo, 
da je material lahko še tako 
temeljito pripravljen, toda če 
ga člani ne bodo brali, ne bo 
imel pravega učinka. 

Vloga kolektivnih 
izvršilnih organov 
Z uvedbo odborov in komi

sij je doživel določene spre
membe tudi delavski svet, 
zato nas je zanimalo, kako so 
ta vpliv ocenili in uočili čla
ni DS. 

Osnovna ugotovitev: z nji
hovo uvedbo smo napravili 
korak naprej v našem samo
upravnem sistemu, ker od
igravajo zelo pozitivno vlogo 
in omogočajo kvalitetnejše 
delo. In kje je opaziti te spre
membe? 

— Ožje področje delovanja 
zagotavlja podrobno in pred
vsem strokovno obravnavanje 
posameznih problemov (31 %). 

— Večina materialov oziro
ma predlogov je prediskutira-
nih na več nivojih (31 %), 
zato ni potrebe, da bi se čla
ni odborov in komisij na se
jah delavskega sveta ponovno 
oglašali (v tem se torej tudi 
kaže delni vzrok zunanje pa
sivnosti). 

— Del aktivnosti je DS pre
nesel na kolektivne izvršilne 
organe, k i problematiko fil
trirajo, s tem pa je njegovo 
delo lažje in seje krajše 
(43 %). 

— Čeprav prevladujejo mne
nja, da je na sejah DS opa
ziti večjo pasivnost, pa je za 
sestanke odborov in komisij 
enotno nasprotno stališče: 
92 % članov je namreč izja
vilo, da je diskusija sprošče
na in zelo živa, medtem ko 
j ih 8 % meni, da je situacija 
enaka kot na sejah DS 
(»Diskutirajo samo direktorji 
in strokovnjaki.«). 

Ob teh rezultatih zasledimo 
dva predloga: 

1. na sejah delavskega sveta 
je premalo občutiti delo ko
misij in odborov, zato bi bila 
na mestu občasna poročila; 

2. odnos med DS in kolek
tivnimi organi ni pravilen: 
orientacijo in področje delo
vanja naj odborom določa 
delavski svet in ne obratno. 

Na to vprašanje so inter-
vjuvanci navezovali tudi delo 
delovnih skupin, k i so ga 
ocenili zelo kritično (vodje se 
pred sestanki premalo sezna
nijo z materiali, premajhna 
aktivnost), kljub temu pa me
nijo, da bi moralo več pro
blemov priti na delovne sku
pine; te bi bilo treba sploh 
informirati o poteku akcij, da 
bi s tem utrdili zaupanje v 
vpliv njihovih odločitev. 

Na splošno torej • člani DS 
zelo ugodno ocenjujejo novo 
samoupravno strukturo in 
njeno delo. 

Položaj 
strokovnjakov in 

odgovornost 
Vloga strokovnjakov z vseh 

področij je v fonnalni orga
nizaciji podjetja brez dvoma 
velikega pomena, zato nas je 
zanimalo, kakšen vpliv ima
jo v samoupravni strukturi 
in še posebej v DS. 

Rezultati kažejo na to, da 
tudi v delavskem svetu od
igravajo odločilno vlogo, ven
dar velika večina dodaja, da 
je to edina možna pot. Prav 
je, da strokovnjaki priprav
ljajo material za seje (prak
tično ga res lahko le oni), 
vendar se morajo zavedati 
svojega položaja, upoštevati 
izobrazbeno strukturo in in
formiranost ostalih članov ter 
na tej osnovi odgovorno in 
pošteno delati. 

Glede na prejšnje ugotovi
tve lahko sklepamo, da ves 
material ni preštudiran, da je 
nekaj tudi takega, k i ga vsak 
član ne more razumeti, zato 
smo j ih vprašali, na osnovi 
česa se potem pri glasovanju 
odločajo. Odgovor je bi l : vse 
temelji na zaupanju strokov
njakom oziroma službam (36 
odstotkov — samo 2 člana 

menita, da se strokovnjakom 
vedno ne da zaupati). Doslej 
n i bilo primerov namernega 
zavajanja, zato nezaupanje n i 
na mestu. 

Čeprav 18 % intervjuvancev 
opaža težnjo k višji izobraz
beni strukturi DS in jo tudi 
odobrava, kljub temu meni
jo, da predaleč v tem priza
devanju ne bi smeh' i t i , ker b i 
kršili osnovna samoupravna 
načela 

In kakšna je izobrazbena 
struktura članov te mandat
ne dobe? 

— 16 % — popolna oziroma 
nepopolna osnovna šola 

— 29 % — poklicna ali obrt
na šola 

— 13 % — mojstrska šola 
— 22 % — srednja šola 
— 20 % — višja ali visoka 

šola 
Če primerjamo zgornje po

datke z izobrazbeno struktu
ro vseh članov kolektiva, po
tem je upravičena trditev, da 
imajo člani delavskega sveta 
višjo izobrazbo, saj je v to
varni samo 11 % delavcev s 
srednjo ah višjo izobrazbo, 
medtem ko je v DS takih 
kar 42 °/o. 

č e te — sicer skromne — 
rezultate primerjamo z ugo
tovitvami drugih raziskav v 
Jugoslaviji, lahko zaključimo, 
da se z njimi v osnovi skla
dajo: vpliv družbenih grup 
na odločitve delavskega sveta 
ustreza njihovemu mestu na 
hierarhični lestvici, zato ima
jo vodilni kadri (oziroma 
strokovnjaki) večji vpliv kot 
ostali delavci. Porazdelitev 
moči je torej oligarhična. 

Prav v Sloveniji pa se v 
zadnjih letih kažejo znaki 
sprememb tudi v želeni di
stribuciji moči (odnosi med 
upravo in kolektivnimi delav
skimi organi naj imajo poli-
arhični značaj)*, kar lahko 
zasledimo tudi v naših odgo
vorih. 

In kako je z odgovornostjo 
za pripravo materialov ter 
realizacijo predlogov? 

— nosijo naj jo službe ozi
roma strokovnjaki (69 %) 

— še naprej naj jo ima 
DS (18%) 

— prevzamejo naj jo kolek
tivni izvršilni organi (9 °/o) 

— nosijo naj jo individual
ni izvršilni organi (4 °/o). 

Velika večina članov torej 
meni, naj DS opravlja samo 
kontrolno funkcijo pri reali
zaciji predlaganih sklepov 
(posebno pozornost naj po
sveti izvajanju dolgoročnejših 
sklepov) in nosi formalno 
odgovornost pri kontaktira-
nju z zunanjo okolico pod
jetja, medtem ko naj dejan
sko odgovornost za realizaci
jo prevzamejo strokovnjaki, 
k i so material pripravili (ne 
— kot se neredko zgodi — da 
na materialu ni niti podpisa 
službe). 

Vzrok za tako stanje je 
brez dvoma v notranji orga
nizaciji podjetja, kjer odgo
vornost ni porazdeljena. Pro
blema pa ni mogoče institu
cionalno rešiti, ampak so 
predpogoj druge spremembe 
v organizaciji. 

Albina Tušar 

* Županov: Samoupravlja
nje in družbena moč v delov
ni organizaciji, Industrijska 
sociologija, Naše teme, 1971. 

(Se nadaljuje) 
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Način koriščenja letnega 
dopusta in pravica do regresa 

(Nadaljevanje s 1. str.) 
urni delovni teden, ni bilo 
posebnih problemov, sedaj 
pa se j ih pojavlja vedno več
je število. 

Prj nas obstojata v glav
nem dva predpisa (v podrob
nosti se ne bi spuščal), k i do
ločata, da ima delavec pravi
co delati 42 ur v tednu in da 
delovna organizacija ta čas 
ne more zmanjšati na manj 
kot pet delovnih dni. V tem 
okviru je delovnim organiza
cijam prepuščen prost mane
ver in sicer, da bo delovni 
čas razporedila v petih de
lovnih dneh, kot pač njej 
najbolje ustreza glede na 
njene specifičnosti, ali pa da 
bo delovni čas šest dni v 
tednu po sedem ur. Razum-
ljvo je, da so se delovnj ko
lektivi v večini primerov ra
je odločili za prvo varianto 
in tudi pri nas je tako v 
vseh sistemih dela (4 + 1, 
5 + 2 in 6 + 2). Delavci so 
na ta način vsaj dva dni 
v tednu prosti. Razumljivo 
pa je tudi to, da pri takem 
delovnem času prosta sobota 
ali prosti dan, k i zamenjuje 
prosto soboto (v sistemih 
4 + 1 in 6 + 2) ni nedelja 
oziroma dan, k i bi se kot 
nedelja tretiral, temveč de
lovni dan. S tem je tudi 
upravičena določba zakono
dajalca, da mora delavec ko
ristiti dopust tudi na prosto 
soboto. Zadeva bi bila eno
stavna, če bi delavec izrabil 
letni dopust, kot to predvi
deva naš pravilnik oziroma 
zakon. V tem primeru bi de
lavec nastopil letni dopust 
toliko delovnih dni, kolikor 
mu pripada po določilih pra
vilnika, dopust bi koristil tu
di na proste sobote oziroma 
proste dni, ki mu zamenju
jejo proste sobote in ta vse 
te dni, kolikor bi j ih pač 
bilo, bi prejel nadomestilo 
osebnega dohodka. Ker pa, 
kot sem že omenil, ne kori
stimo dopust tako, je bilo 
nujno, da bi spoštovali ve
ljavne predpise, da so samo
upravni organi določili koli
ko prostih sobot morajo de
lavci koristiti, če dopust dro
bijo. Izjema so le tisti de-, 
lavci, k i izrabijo naenkrat 
dopust v celoti, ker se njim 
obračuna le toliko prostih 
sobot, kolikor j ih resnično 
med tem dopustom je. 

Naša tovarna je leta 1969 
postala sestavni del ZPSŽ. 
Predstavniki vseh tovarn v 
sestavu ZP se trudijo, da bi 
uskladili vse medsebojne 
pravice in dolžnosti delav
cev, k i izhajajo iz dela in po 
delu in so regulirane v sploš
nih aktih posameznih to
varn. Moram reči, da so vsi 
predstavniki tovarn posku
šali eden od drugega povzeti 
le tista določila »starih« 
splošnih aktov, k i so bila za 

delavce v celotnem ZP bolj 
ugodna od prejšnjih. Razum
ljivo je tudi, da v posamez
nih določilih ni moglo ved
no priti do soglasij iz tega 
ali onega razloga. Tako v 
pravilniku o delovnih raz
merjih ZP obstoja čl. 38, ki 
je b i l pri obravnavanju spo
ren, ker določa, da se pripa
dajoče število dni letnega do
pusta, k i j ih določa ta pra
vilnik izračuna na naslednji 
način: »Pripadajoča kvota 
delovnih dni letnega dopu
sta po tem pravilniku, se po
množi s sedmimi urami (ko
likor znaša 42 urni delovni 
teden). Tako pridobljeni 
zmnožek se deli z osem de
lovnimi urami (kolikor znaša 
običajni delovni dan). Dob
ljen rezultat predstavlja de
jansko število dni rednega 
letnega dopusta. V tako izra
čunano število dni letnega 
dopusta se ne vštejejo dela 
prosti dnevi.« Kot dela pro
sti dnevi so mišljene proste 
sobote oziroma dnevi, k i te 
proste sobote zamenjujejo 
(naprej: proste sobote). Pred
stavniki naše tovarne so bili 
prepričani, da je tak način 
določanja letnega dopusta 
nepravilen in so se taki od
ločbi hoteli izogniti tako, da 
so zahtevali, da se ta člen 
pravilnika dopolni na tak na
čin, da se doda odstavek, k i 
se glasi: »Organizacije zdru
ženega dela lahko tudi delo
ma drugače določijo način ko
riščenja števila dni letnega 
dopusta.« V našem pravilniku 
o delovnih razmerjih zato ni 
določila o načinu izrabe let
nega dopusta, k i bi temeljil 
na preračunavanju ur. Zara
di ilustracije dajemo pri
mer: 

Pripadajoči letni dopust 
po pravilniku znaša npr. 14 
delovnih dni. 

14 dni X 7 ur = 98 ur 
98 ur : 8 urami = 12,25 dni 

Ž e l e z a r s k i g l o b u s 
ZVEZ. R E P . NEMČIJA — 

Zahodnonemške železarne so 
proizvedle leta 1971 40,3 mili j . 
ton surovega jekla ali za 4,7 
ton manj kot leto prej. Ven
dar je iz spodnje tabele raz

vidno, da je delež iz kisiko-
vih konvertorjev ter električ
nih peči narastel na račun 
S M in Thomasovega jekla. V 
tabeli so navedeni odstotki 
posameznih vrst jekla v 
skupni proizvodnji. 

1970 % 1971 % 

Thomasovo jeklo 8,1 7,0 
SM jeklo 26,3 21,1 
Kisikovo jeklo 55,7 61,9 
Elektro jeklo 9.9 10,0 

100,0 100,0 

Če se izračun izide z deci-
malko, se znesek pod 0,5 za
okroži navzdol, vključno 0,5 
in več pa navzgor na poln 
delovni dan. 

Potemtakem pripada v 
zgornjem navedenem prime
ru delavcu 12 delovnih dni 
dopusta in za toliko dni 
prejme tudi nadomestilo 
osebnega dohodka. Kot smo 
iz določil pravilnika povzeli, 
pa se mu dela prosti dnevi 
ne vštejejo v dopust, nedelje 
in prazniki pa itak niso de
lovni dnevi in se ravno tako 
ne štejejo v dopust. 

Če predpostavimo, da do 
pust ne bi bi l plačan, tem
več da se štejejo za dopust 
le dnevi, kolikor je med do
pustom delavec prost, če bi 
ga koristil v celoti, potem 
delavec v zgornjem primeru 
ni prikrajšan, oziroma je v 
enakem položaju kot naš de
lavec v železarni Jesenice, za 
katerega je določeno, da mu 
pripada najmanj 14 delovnih 
dni plačanega letnega dopu 
sta. Če pa pogledamo dejan
sko stanje, sta oba delavca 
enako dolgo doma s to raz
liko, da naš delavec prejme 
nadomestilo za 14 dni, zgoraj 
navedeni delavec pa le za 12 
dni. 

Ker pri nas nismo sprejeli 
izračuna dopusta po urah, 
skupno pa smo se sporazu
meli, da mora delavec s 14 
dnevi dopusta koristiti sku
paj najmanj šest dm, ostali 
pa najmanj 10 dni dopusta, 
da bi si pridobili pravico do 
regresa za letni dopust, je 
pri naših personalnih delav
kah nastala nova težava. To 
težavo je pristojna služba 
odpravila, jaz pa bi poskušal 
pojasniti zakaj je do težav 
prišlo. 

Po izračunu katerega pri
mer smo že navedli, da bi 
delavcem, k i imajo osnovo 
za izračun letnega dopusta 
14 dni pripadle 12, delavcem 
s 15 bi pripadlo 13, delavcem 
s 16 pa 14 dni plačanega do
pusta. V skladu z internim 
samoupravnim sporazumom 
ZPSŽ velja, da si pridobijo 
pravico do regresa za letni 
dopust delavci s 14 dnevi 
dopusta, če izrabijo najmanj 
šest dni letnega dopusta sku
paj v nepretrganem trajanju. 
Ker pri nas v tovarni tega 
preračunavanja ni, velja to 
določilo tudi za delavce, k i 
j im pripada 14, 15 ali 16 dni 
letnega dopusta, saj j im ga 
je treba le za regres preia-
čunati in bi na tak način pri
šli med upravičence z 12, 13 
ali 14 dni letnega dopusta. 
Z drugimi besedami, naši de
lavci glede regi esa ne more
jo biti na slabšem zato, ker 
pri nas ni preračunavanja, 
ker je naš kolektiv bi l mne
nja, da mu tak način dolo
čanja dopusta ne ustreza. 
Tako smo pravzaprav omilili 
pogoj za pridobtev regresa, 
k i je bi l za to kategorijo i e 
lavcev do konca 1971. leta se
dem dni, sedaj pa je W šest 
dni. 

Ob akciji Plamena iz Krope 

Stališča komiteja občinske 
konference ZKS Radovljica 

Na seji komiteja občinske 
konference Z K S Radovljica 
30.5.1972, so obravnavah po
budo delovnega kolektiva to
varne Plamen iz Krope. Po 
daljši razpravi, v kateri so 
pozitivno ocenili pobudo tega 
kolektiva in vsestransko 
podprli predlog za akcijo, so 
sprejeli naslednja stališča: 

Komite občinske konferen
ce Z K S podpira poziv delov
nega kolektiva Plamen vsem 
delovnim ljudem in mladini 
Jugoslavije, da z delom utr
dimo napore za stabilizacijo. 
Pri tem ugotavlja, da je v 
delovnih kolektivih občine 
Radovljica ta pobuda spro
žila velik odmev, odobrava
nje in pripravljenost, da se 
vključijo v akcijo, ustrezno 
svojim možnostim in pogo
jem. Poziv sam in njegovo 
sprejemanje sta odraz viso
ke politične zavesti delovnih 
ljudi, k i so z delom priprav
ljeni prispevati k hitrejšemu 
in učinkovitejšemu uresniče
vanju stabilizacije. 

Ob odzivu posameznih de
lovnih kolektivov na pobudo 
delavcev Plamena, je realno 
predvidevati nekatere teža
ve. To bo mogoče hitreje in 
odločneje reševati z večjim 
prizadevanjem delovnih orga
nov in vodilnih delavcev v 
delovnih organizacijah vseh 
dejavnikov, dalje organov 
družbeno političnih skupno
sti na vseh ravneh ter z na
črtnim oblikovanjem družbe
ne klime. Stabilizacije ni 
mogoče reševati samo z več

j im obsegom fizičnega dela, 
čeravno tudi njegovega eko
nomskega učinka ni podce
njevati. Potrebna je zlasti 
stabilizacija z večjo produk
tivnostjo posameznika, zdru
ženega dela in celotne druž
be, z racionalnejšim gospo
darjenjem, z učinkovitejšim 
in selektivnejšim investira
njem, povečanjem izvoza, 
družbenim načrtovanjem in 
usmerjanjem, ki bo temeljilo 
na večjem uveljavljanju de
lavskega razreda in delovnih 
ljudi ipd. 

Na podlagi sklepa komu
nistov in delovnega kolektiva 
Plamen, mnenja aktivov de
lovnih organizacij v Elanu, 
Verigi, Suknu, Iskri Otoče, 
LIP, Vezenini, GG in poklic
ni šoli, komite občinske kon
ference ZKS poziva vse ko
muniste v občini da se na 
enak ali drug enakovreden 
način pridružijo akciji. 

Ekonomski in politični 
učinek pa bo akcija dosegla, 
če bo dobila vsesplošni slo
venski in jugoslovanski ob
seg in sploh budila učinko
vitejšo dejavnost vseh odgo
vornih za stabilizacijo. Zato 
komite predlaga centralne
mu komiteju ZKS naj poziv 
delovnega kolektiva Plamen 
in drugih delovnih kolekti
vov v občini Radovljica pre
nese delovnim ljudem Slo
venije in Jugoslavije, zlasti 
pa tudi opredeli svoje stali
šče in usklajuje to akcijo de
lovnih ljudi. 

Širok odmev na poziv koiektiva 
Piamen iz Krope v Sloveniji 

Predlog delovnega kolekti
va tovarne vijakov Plamen 
iz Krope o neposredni in 
konkretni akciji za stabiliza
cijo našega gospodarstva, je 
naletel na širok odmev po 
vsej Sloveniji. Pobudo kro-
parskih delavcev so vsestran
sko podprle že skoraj vse 
politične organizacije in de
lovni kolektivi v občini, o 
njej pa je na zadnji seji 
razpravljal tudi sekretariat 
C K Z K Slovenije in republi
ški svet Zveze sindikatov. 

Obširna poročila in ko
mentarje so objavili vsi 
osrednji in regionalni slo
venski časniki. Komunist je 
v zadnji številki, v rubriki 
»V središču pozornosti«, po
svetil predlogu Plamena celo 
stran, pod naslovom »Pobuda 
iz baze«. 

Po dosedanjih poročilih so 
o akciji Plamena in pozivu 
vsem delovnim kolektivom 
in mladini Jugoslavije raz
pravljali že v številnih de
lovnih skupnostih in organi
zacijah v Sloveniji. 

Večina je v celoti podprla 
kroparske delavce in kot je 
razvidno iz časopisnih poro
čil, je njihova akcija spod
budila k razmišljanju vse 
ostale kolektive o najbolj 
učinkovitih ukrepih, k i j ih 
bodo, glede na specifičnost 
vsake delovne organizacije, 

morali začeti v cilju lastnei 
stabilizacije in večje produk
tivnosti in s tem tudi k na
predku našega gospodarske
ga in družbenega razvoja. 

Zaenkrat še ne moremo 
predvidevati na kakšen od
mev bo poziv Plamena nale
tel tudi v ostalih jugoslovan
skih republikah, vendar n i 
treba dvomiti v to, da tudi 
tokrat, kakor vedno doslej, 
solidarnost delavskega razre
da ne bo zatajila. 

Prve pozitivne reakcije 
smo zaenkrat lahko zasledili 
le v beograjski Politiki in 
Borbi. Verjetno pa bo ta 
mobilizatorska ideja, k i jo 
je sproži' Plamen, dobila 
znatno širši pomen, ko jo 
bodo obravnavali in posre
dovali javnosti tudi zvezni 
forumi, ZK, sindikati, SZDL 
in Z M . 

Brez pridržkov pa lahko 
trdimo, da Plamen s svojo 
pobudo, ne glede na to, v 
kakšni obliki jo bodo j u g « 
slovanski delavci sprejeli, 
načenja novo pot odločanja 
— na relaciji, k i je že v 
osnovi samoupravna — od 
spodaj navzgor. Plamenova 
pobuda je torej lahko tudi 
vzor še za druge samouprav
ne aktivnosti in primer prak-i 
tičnega uveljavljanja ustav* 
nih dopolnil. 

JR 



Za pospeševanje 
Na torkovi seji sveta za 

družbeni plan in finance pr i 
skupščini občine Jesenice so 
sklenili . najprej predlagati 
obema zboroma potrditev 
odloka o oprostitvi plačeva
nja cestne pristojbine. Po 
prenehanju veljavnosti te
meljnega zakona o javnih ce
stah, , po sprejetju ustav
n i h / ' dopolnil, sedaj občine 
same določajo višino in na
čin plačevanja oziroma opro
stitve plačevanja cestnih pri
stojbin. Do sedaj je bilo mo
goče oprostiti plačevanja pri
stojbin le vozila, k i se upo
rabljajo v komunalni dejav
nosti. Lani je bilo v naši ob
čini oproščenih 31 vozil, v 
skupnem znesku 49.565 novih 
dinarjev. 

Člani sveta so se strinjali 
s predlogom, da naj bi v 
naši občini oprostili plačeva
nja cestnih pristojbin komu
nalne delovne organizacije in 
gasilske enote prostovoljnih 
gasilskih društev za special
na motoma vozila, s kate
r imi opravljajo svojo temelj
no dejavnost. Poleg tega so 
še sklenili predlagati; da za

radi pospeševanja razvoja 
kmetijske dejavnosti opro
stijo plačevanja cestnih pri
stojbin tudi Jastnike kmetij
skih traktorjev in njihovih 
priklopnikov, vendar samo v 
primeru, če j ih uporabljajo 
za kmetijsko dejavnost. Lah
ko pričakujemo, da bodo 
tudi odborniki obeh zborov 
skupščine občine potrdili 
take oprostitve. 

Poleg tega so na seji sveta 
razpravljali še o drugih za
devah, saj ne manjka pro
šenj za različne oprostitve 
plačevanja prispevkov in dav
kov, kakor tudi zemljiških 
zadev in podobno. 

Skupščina občine se bo od
povedala tudi dohodku od 
davka od prodanih vstopnic 
za prvo svetovno prvenstvo 
v smuških poletih v Planici. 
Organizacijski komite je 
imel z letošnjim prvenstvom 
zaradi izredno toplega vre
mena ne samo dosti težav 
ampak tudi več finančnih 
stroškov, tako da je prispe
vek občine v višini odpove
danega davka 90.000 novih 

dinarjev poleg ostalega, kar 
je prispevala zares velik. 

Poleg tega so sklenili, da 
bodo društvoma upokojencev 
na Jesenicah in Javorniku-
Koroški Beli iz proračunskih 
rezerv vrnili 50 % od vplača
nega prometnega davka od 
alkoholnih pijač. Podobni 
oprostitvi so bi l i upokojenci 
deležni tudi v preteklih le
tih, saj denar vložijo v razši
ritev zmogljivosti društvenih 
prostorih in vzdrževanje 
osnovnih sredstev. 

Petdeset odstotkov od vpla
čanega prometnega davka od 
alkoholnih pijač, prodanih v 
obeh domovih znaša letno 
okroglo 20.000 novih dinar
jev. 

Poleg zemljiških zadev, so 
na seji sveta sklenili tudi 
dati garancijo za najetje kre
ditov, s katerim naj bi ure
dili stavbo otroško varstvene 
ustanove Julke Pibernik na 
Jesenicah, občina pa naj bi 
dala tudi garancijo za sred
stva, k i naj b i j ih delovne 
organizacije poleg že obvez
nih 5'% vložile v sklad skup
nih rezerv občine Jesenice. 

Gasilci v počastitev VII. kongresa 
Občinska gasilska zveza 

Jesenice vsako leto pripravi 
tekmovanje gasilskih društev 
v gasilskih veščinah. Udele
žijo se ga najboljše ekipe 
posameznih društev. 

Letos je bilo pionirsko in 
mladinsko tekmovanje 27. 
maja, katerega pa je prekinil 
hud naliv. Zato se je mla
dinsko in pionirsko tekmo
vanje nadaljevalo v nedeljo 
4. junija, ko je bilo tudi tek
movanje članov. Gasilci so 
tekmovali na Produ v Moj
strani, kjer so se ta dan 
zbrali že ob 8. uri . V organi
zacijski komisiji so bil i : Va
lentin Kejžar, višji gasilski 
častnik in predsednik občin
ske gasilske zveze, Jože Ter-
seglav, višji častnik in pred
sednik Gasilskega društva 
Jesenice in Tomaž Klinar, 

predsednik gasilskega dru
štva Planina pod Golico. V 
ocenjevalni komisiji so bil i : 
Stane Tramte, Martin Pore-
doš, Ivan Tramte, Matevž 
Vidic in Ivan Razinger. 

Tekmovanja so se udele
žile desetine članov iz Kranj
ske gore, Mojstrane, Hrušice, 
Jesenice mesto, Planine pod 
Golico in Zabreznice. Pr i 
mladincih so nastopile dese
tine gasilskih društev iz Moj
strane, Hrušice, Zabreznice 
in Smokuča. Pr i pionirjih 
pa so tekmovali le pionirji z 
Jesenic in Blejske Dobrave, 
k i so se prvi dan 27. 5. ude
ležili tekmovanja, niso bili 
pa še ocenjeni. 

Med člani se je uvrstila na 
prvo mesto desetina gasilcev 
iz Planine pod Golico, druga 

je bila ekipa iz Mojstrane, 
tretje mesto pa si delita eki
pi gasilkega društva iz Hru
šice in Jesenice-mesto, k i sta 
dosegli enako število točk. 
Pri mladincih so bil i prvi 
gasilci iz Mojstrane, drugi 
mladinci-gasilci iz Zabrezni
ce, tretji pa s Hrušice. Med 
pionirji so zasedli prvo me
sto pionirji Gasilskega dru
štva Jesenice-mesto. 

Tekmovanje je bilo zelo 
uspešno. Rezultate so razgla
sili takoj po tekmovanju, 
kjer so zastopniki občinske 
zveze izročili vsem udeležen
cem spominske pokale. 

Tekmovanje so opravili v 
počastitev VII . kongresa Ga
silske zveze Slovenije, k i bo 
10. in 11. junija v Murski 
Soboti. B . 

Gasilci občine na zboru pred tekmovanjem 

N o v i c e iz r a d o v 
l j i š k e o b č i n e 

Občinski sindikalni svet je včeraj, 8. junija, sklical celo
dnevni posvet z okrog 100 udeleženci — predsedniki sindi
kalnih organizacij, sekretarji Z K , direktorji in sekretarji 
podjetij ter predstavniki političnih organizacij iz občine. 
Na posvetu so govorih Mitja švab o ustavnih dopolnilih, 
Jože Globačnik o samoupravnem sporazumevanju in Ivo 
Tavčar o skupščinskem in komunalnem sistemu SFRJ. © • • 

Danes dopoldne je v hotelu Jelovica na Bledu izvršni 
odbor občinske konference SZDL na pobudo kulturne skup
nosti in komisije za zamejske Slovence pripravil posvet turi
stičnih in" gostinskih delavcev v občini. Obravnavali so pro
blem povezovanja turizma in kulture ter vprašanje odnosov 
do zamejskih Slovencev in njihovih poslovnih krogov. © • # 

Na zadnji seji izvršnega odbora K O SZDL Bled prejšnjo 
sredo so sklenili, da bodo že naslednji teden sklicali II. sejo 
krajevne konference SZDL, na kateri bodo razpravi j ah o 
komunalni dejavnosti in aktiviranju organizacij in društev 
na Bledu. 

© • © 
V torek, 6. junija, pa je bila tudi že prva seja novoizvo

ljenega izvršnega odbora krajevne konference SZDL Radov
ljica. Izvolili so nekatere organe in obravnavali predlog 
programa dela konference. Kot prioritetno, si je izvršni odbor 
zadal nalogo poživitev dejavnosti in usklajeno sodelovanje 
s krajevno skupnostjo in turističnim društvom. Slednje že 
več let ni imelo občnega zbora. 

© © © 
Komemorativne slovesnosti ob odkritju spomenika dva

najstim padlim partizanskim kurirjem na Komlju pri Pli-
berku na Koroškem se je 28. maja udeležila tudi delegacija 
ZZB NOV in borcev za severno mejo iz Radovljice, k i je 
položila venec k spomeniku. 

© © © 
Člani krajevne organizacije Zveze borcev Črnivec so za 

dan mladosti organizirali izlet v Titovo rojstno vas Kumro-
vec. Tamkajšnji predstavniki borcev so j ih prisrčno sprejeli 
in j ih povabili na pogovore o medsebojnih odnosih in nave
zovanju tesnejših stikov. Borci iz Črnivca so v spomin na 
ta obisk v Kumrovcu posadili drevo prijateljstva. 

© © © 
Mladinski aktiv Verige iz Lesc, k i ima že dalj časa tesne 

stike z mladino tovarne cementa Salonit iz Anhova, je prejš
njo soboto obiskal svoje vrstnike. Leščanskim mladincem so 
razkazali svojo tovarno in zanimivosti Soške doline, ter se 
z njimi pogovarjali o tekočih problemih mladinske orga
nizacije. 

© © © 
V nedeljo se je na Bledu končal enotedenski 7. jugoslo

vanski televizijski festival. Vsi jugoslovanski študiji so pri
kazali svoje najboljše oddaje v tekmovalni sekciji, prikazali 
pa so tudi oddaje namenjene za prodajo doma in v tujini. 
Te tradicionalne TV manifestacije na Bledu se je tudi 
tokrat udeležilo precej tujih televizijskih strokovnjakov, kar 
bo bržkone imelo ugoden komercialen pomen za našo 
televizijo. • • • 

V petek, 26. maja, je bi l v hotelu Jezero v Bohinju občni 
zbor tamkajšnjega Turističnega društva. Ob množični ude
ležbi turističnih delavcev in zasebnikov iz Ribčevega laza, 
Stare Fužine, Ukanca in Srednje vasi, so živahno razprav
ljali o plodnem delu društva in ugodnem razvoju turizma 
v tem delu Bohinja. Zavzeli so se za čimprejšnjo izgradnjo 
hotela pod Rudnico, k i jo bo prevzel hotel Lev in za reali
zacijo projekta Zgornjega Jadrana. • • • 

V letošnjem maju je bilo na Bledu poprečno 1300 turistič
nih nočitev. Za razliko od lani so letos prevladovali domači I 
gostje, k i so predstavljali dobro polovico vseh turistov. Kot 
vse kaže pa bo v juniju znatno porasel priliv tujcev, k i soj 
se naposled le opogumili in pregnali strah pred črnimi | 
kozami. • • © 

Pet predstav Mestnega gledališča iz Ljubljane v aprilu in 
maju si je ogledalo kar 2058 gledalcev, od tega dve predstavi 
v Radovljici 1100, eno predstavo na Bledu 450, v Podnartu 
280 in v Bohinjski Bistrici 228 gledalcev. • • • 

Velik uspeh na državnem prvenstvu v jadralnem letenju 
v Zagrebu je dosegel član ALC Lesce mladi jadralec Franc 
Štrukelj. Edini, k i je izpolnil nalogo in pristal na cilju, 
Poleg zmage na državnem prvenstvu, je nedavno preletel 
tudi slovenski trikotnik 300 km in s tem osvojil pogoje za 
priznanje visoke lovorike »zlati C«. 

© • O 
Radovljiški muzejski delavci so pričeli z obnovo čebe

larskega muzeja, v katerem nameravajo postaviti tudi Jan
ševo spominsko sobo. Drugo leto bo minilo 200 let od nje
gove smrti. Za ta jubilej pripravljajo širše slovesnosti tudi 
v slovenskem merilu. 
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Koncert Karlovčanov za zaklju- JEZIKOVNI PO G OVO 
ček praznovanja meseca mladosti 
Letošnje praznovanje meseca mladosti in 80-letnice predsed
nika republike maršala Tita, smo v občini sklenili v soboto 
i. junija z imenitnim koncertom glasbenikov iz Karlovca iz 
mesta pri štirih rekah — iz mesta z več kot 10.000 industrij
skih delavcev in še toliko zaposlenih v drugih gospodarskih 
dejavnostih. To je bil tudi prvi nastop glasbenikov iz Karlovca 
na Jesenicah. 

Gostje so se predstavili 
ar s štirimi zasedbami in si-
er s pionirskim in mladin-
kim harmonikarskim orke-
trom slovenskega kulturno 
rosvetnega društva Triglav, 
amburaškim orkestrom že-
ezničarskega kulturno umet-
'škega društva Josip Kraš 

člani karlovškega vokalne-
a okteta. Zal zaradi obole-
osti prvega tenorista n i mo-
el samostojno nastopiti tu-
i vokalni oktet, k i je po 
voji kvaliteti znan sirom 
lovenije, nastopil je le sku-
aj s harmonikarji in tam-
uraši. S svojim kakovost
im in zahtevnim progra-
om so glasbeniki iz bratske 

rvatske republike navdušili 
seniško občinstvo, k i je 
koraj do zadnjega sedeža 
apolnilo gledališko dvorano 
a Jesenicah. Oba predstav-
ika Karlovca in Jesenic, sta 
b izmenjavi pozdravov in 
aril poudarila željo po vsa-
oletnem izmenjalnem gosto-
anju kulturnih skupin iz 
beh krajev. 

Med prvim in drugim de-
m koncerta je najprej spre-

ovoril predsednik republi
ke konference ZMS Živko 
regl, zatem pa sta predsed-
ika občinske in tovarniške 
ganizacije podelila prizna-
a mentorjem, organizaci-
m, društvom in aktivom 
IS ter mladim družbenim 
lavcem. Sledilo pa je še 
0 presenečenje in sicer 
oglasitev najboljše športni-
in športnika občine, k i so 
izbrali bralci Železarja in 

ortni delavci. 
Gostje iz Karlovca, od ka
rih je večina prenočevala 

se hranila pri jeseniških 
ižinah, so si v soboto po
ldan v spremstvu jeseni-
ih kulturnih delavcev, ogle-
1 tehnični muzej jeseniške 

lezarne. V nedeljo so obi-
ali še rojstni hiši dr. Fran-
ta Prešerna v Vrb i in F. S. 
žgarja v Doslovičah ter 
zej talcev v Begunjah, na 

obišču v Dragi pa so se s 
smijo poklonili spominu 
idlih talcev. Po kosilu v 
gunjah, so na povratku na 
enice, naredili še kratek 
stanek na alpskem šport
ni letalskem centru v Les-

v poznih popoldanskih 
ah pa so se z brzovlakom 
ili v Karlovac. 
ulturniki iz Karlovca so 
o vrnili obisk mladinski-

zboroma Blaž Arnič in 
ovne šole Prežihov Vo-
c, ki sta v maju gostovala 
arlovcu. Sprejem Karlov-
ov v soboto na jeseniškem 

'odvoru, je le potrdil izre-
pomen tovrstnih zame-

V v interesu večjega med-
ojnega povezovanja in 

krepitve prijateljstva ter 
bratstva med sosednima re
publikama, poleg spoznava
nja njihovih kulturnih oziro
ma glasbenih vrednot in do
sežkov. Že po enem samem 
srečanju v Karlovcu, so se na 
Jesenicah srečali že dobri 
znanci in prijatelji v prisrč
nih objemih, k i bodo od sre
čanja do srečanja še čvrstej-
ši. To pa je tudi pomembna 

vsebinska vrednota zaključne 
prireditve meseca mladosti 
in praznovanja velikega jubi
leja predsednika republike 
maršala Tita, k i je v svojem 
življenju ogromno žrtvoval 
za krepitev bratstva in enot
nosti med jugoslovanskimi 
narodi in narodnostmi. 

Srečanje na Jesenicah je 
organizirala občinska zveza 
kulturno prosvetnih organi
zacij ob pomoči mladinskih 
zborov Blaž Arnič in osnov
ne šole Prežihov Voranc. Je
seniške družine, k i so z ve
liko pozornostjo in gosto
ljubnostjo sprejele mlade 
Karlovčane na svoje domove 
zaslužijo iskreno zahvalo. 

Na zadnji seji odbora za 
izvedbo tekmovanja: Kaj veš 
o prometu, so se domenili, 
da bo občinsko tekmovanje 
v soboto 10. junija dopoldne 
pr i osnovni šoli v Kranjski 
gori. To tekmovanje je po
stalo že tradicionalno. Učen
ci osnovnih šol, razdeljeni v 
dve starostni skupini, bodo 
tekmovali v znanju o pro
metu in ustreznih predpisih, 
kar ugotovijo s posebnimi 
testi, nato pa se bodo pome
r i l i še v spretnostni vožnji s 
kolesi, pri čemer morajo 
opraviti različne naloge in 
premagovati zapreke. Posa
mezniki bodo dobili kolajne, 
najboljša šola pa pokal. 

Pred tem so na šoli izvedli 
medrazredna tekmovanja, 
medtem ko bo gorenjsko 
medobčinsko tekmovanje naj
boljših ekip 24. junija pri 
osnovni šoli v Krizah — Tr
žič. 

Komisija za vzgojo in var
nost v prometu, k i deluje 
pr i skupščini občine, je pri

pravila tudi program neka
terih drugih akcij. 17. junija 
praznujemo dan varstva 
otrok. Učenci osnovnih šol 
in otroških vrtcev bodo pred 
železniško postajo na Jeseni
cah za nekaj minut ustavili 
promet ter voznikom motor
nih vozil izročili lepake z 
opozorili ter cvetje. Namen 
akcije je opozoriti voznike 
motornih vozil, da bi bolj 
pazili na mlade koristnike 
prometnih površin. Poleg te
ga bodo najboljši učenci 
osnovnih šol obiskali postajo 
milice na Jesenicah, kjer se 
bodo seznanili z delom. 

Poleg tega komisija pri
pravlja tudi za druge občane 
predavanja o prometu. Tako 
predavanje. bo predvidoma 
že konec junija v Kranjski 
gori septembra pa še na Je
senicah in v Žirovnici. Vse 
tiste občane, k i že deset in 
več let delajo na področju 
prometne vzgoje in varnosti 
pa bodo nagradili s primer
nimi priznanji. 

Vida Grantova 
na jeseniškem odru 

V prihodnjih dneh se bodo 
člani jeseniškega gledališča 
predstavili občinstvu s slo
vensko dramo Ferda Kozaka 
VIDA GRANTOVA, k i bo obe
nem tudi zadnja premiera v 
spomladanskem delu sezone. 

Omenjeno delo Ferda Koza
ka nam prikazuje mnoge ču
stvene konflikte znotraj, si
cer dokaj bogataške družine, 
k i si pa kljub vsemu boga
stvu ne zna in ne more ure
diti svojega življenja tako, 
da b i bilo vsaj znosno, če 
ne že prijetno. 

Predstavo je režijsko in 
scensko pripravil Bojan Če
bul j , med igralci pa, k i se 
bodo predstavili, naj najprej 
omenimo, za nas izredno pri
jetno in spodbudno gostova
nje našega jeseniškega soob-
čana, rojaka, dramskega in 
filmskega igralca M I H A BA-

LOHA, k i se je, kljub mno
gim obvezam drugod, ljube
znivo odzval vabilu jeseni
ških gledališčnikov in bo kot 
gost nastopil v eni izmed 
glavnih vlog. 

V ostalih vlogah bomo vi
deli še Bojana Čebulja, Mar-
janco Čebuljevo, Matjaža Mó
dica, Stanko Geršakovo, 
Stanko Grzetičevo, Tatjano 
Koširjevo, Vero Staretovo, 
Vero Smukavčevo in Bojana 
Dornika. 

Prav gotovo bo to za jese
niško občinstvo izjemen gle
dališki dogodek, katerega iz
jemnost pogojuje gostovanje 
gledališkega in filmskega 
igralca Mihe Baloha, k i je 
svojo izredno uspešno in pe
stro kariero začel prav na-
deskah jeseniškega gledali
šča. 

V . S. 

Železar je lokalni časopis, namenjen delavcem v Železarni. 
Zato bi kdo napak mislil, da smo se za tole našo rubriko 
odločili zgolj iz izobraževalnega stališča, saj bi bilo zgrešeno 
in celo krivično zahtevati od našega delavca, da bi se v pro
stem času učil slovnice. Nihče pa ne more trditi, da se dela
vec ne bi mogel kaj novega naučiti tudi na jezikovnem pod
ročju, pa čeprav je že dolgo, odkar je zadnjikrat prestopil 
šolski prag. To novo spoznavanje pa naj poteka neprisiljeno 
in počasi ob vsakdanjih primerih, na katera lahko naletimo. 

Da pa ne bi naš kotiček postal enoličen in s tem dolgo
časen, tu pa tam sežemo po naši umetniški besedi, zato da 
bi spoznali njen bogat in lep izraz in da bi hkrati začutili 
potrebo po miselnem svetu pisane besede, kajti kdor zna lju
biti knjigo, ta ni nikoli sam in kar je še važnejše, knjiga 
ostaja zvesta prijateljica in svetovalka, ljudje pa smo na moč 
muhasti. 

Tokrat ne bomo spet posegli po knjigi, ampak se bomo 
še malo ustavili ob načinih izražanja v slovenščini. Le-teh ne 
bomo spoznavali teoretično, saj smo nekaj tega že slišali 
v preteklosti, ampak se bomo malo dlje pcmudili ob napakah 
v zvezi z načini. Ce samo malo ponovimo, se bomo spomnili, 
da smo omenili tri načine. Primeri: 

Oče tepe sina. 
Sin je tepen. (od očeta) 
Sin se tepe. 
Povedali smo, da je najbolj dobrodošel prvi (aktiv), ker je 

živ in tekoč, tega pa ne bi mogli trditi za drugega (pasivnega), 
zato smo rekli, da se tega izogibajmo kolikor se le da, kajti 
to je jezik pisarniških aktov, zakonikov, poročil, itd. Precej 
grešimo ob rabi zadnjih dveh načinov (pasiva in srednjega), 
zato smo o tem že več govorili in še bomo. Zdaj pa si počasi 
ob primerih poglejmo, kaj nas danes žuli. 

Šolsko leto se bliža koncu, učenci pridno rešujejo, kar se 
rešiti še da, osmošolci pa se posebno trudijo pred odločilnim 
korakom bliže k samostojnosti. Razpis se vrsti za razpisom, 
zahteve so podobne, eni se odločajo za nadaljnje šolanje, 
drugi za uk. Tako sem približno v istem času lani zasledila, 
ko sem ogledovala izložbena okna trgovin, precej veliko pisa
nje: SPREJME SE VAJENEC! Jasno, vsak je vedel, zakaj gre, 
a kljub vsemu sem se morala nasmehniti ob teh besedah. 
Torej, nekdo, ki se bo želel izučiti za trgovca, bo prišel v 
trgovino, se bo sam sprejel in pričel z delom. Malo čudno bi 
ga gledali prodajalci in kaka zlobna duša bi še na kaj hujšega 
pomislila ob njegovem obnašanju. Ncbenemu pa ne bi prišlo 
na misel, da so sami zakrivili malomarnost, ker niso napisa
li: SPREJMEMO VAJENCA in tudi tega našega opravičenega 
norčevanja in besedičenja tako ne bi bilo. 

Današnji čas terja od sodobnega človeka ogromno reči in 
nič ni čudnega, če kaj zmešamo, pozabimo ali izgubimo. Iz
gubljamo doma, v službi, na cesti in mnogokrat gre za prav 
dragocene stvari. Mnogi kmalu izgubijo zaupanje v poštenost 
soobčanov in se čeprav s težkim srcem poslovijo od izgublje
ne reči, drugi pa s trohico upanja poizvedujejo in dajejo 
podobne oglase: IŠČE SE DENARNICA ali IZGUBILA SE JE 
DENARNICA. ČE SE NAJDE, NAJ SE VRNE LASTNIKU NA 
NASLOV . . . Primer je enak prejšnjemu, le da se sliši še bolj 
smešno in neverjetno. Denarnica je mrtva stvar, kajne, pa se 
kar sama išče in ko se bo našla, bo na čudežni način spet 
prispela v lastnikov žep. Vsemu temu pa bi se raztreseni mo
žakar ali ženska izognila, če bi napisala: IZGUBILA SEM 
DENARNICO. ČE JO KDO NAJDE, NAJ JO VRNE LASTNIKU 
NA NASLOV . . . 

Primeri so na prvi pogled smešni, a resnični in če boste 
pozornejši bralec, se boste lahko tudi sami kdaj nasmejali 
ob drobnih dvoumnih mislih naših poročevalcev. 

MAZURKA V POSTELJI je danska seksi komedija, kakor jo 
imenujejo producenti. Film »odli'>ue« malo ali skoraj nifi 
vsebine in zelo veliko golote. Film je na sporedu v kinu Radio 
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Prvenstvo posebnih osnovnih šol Gorenjske 
Tako kakor že nekaj let 

doslej, so se tudi letos učen
ci posebnih osnovnih šol po
merili v različnih športnih 
disciplinah za prvenstvo Go
renjske, k i je obenem tudi 
izbirno za republiško prven
stvo. V Radovljici so se 
27. maja srečala dekleta v 
igrah med dvema ognjema in 
fantje v malem nogometu, 
3. junija pa so na Jesenicah 
tekmovali v atletiki. 

V Radovljici je ekipa učenk 
posebne osnovne šole z Jese
nic v sestavu: Tatjana Ko-
kalj. Korana Subotiš, Darin
ka Škedelj, Fanika Trupko-
vič, Dragica Trplan in Vero
nika Noč zmagala v igri med 
dvema ognjema in se tako 
uvrstila na republiško prven
stvo, ki bo 17. junija v Kra
nju. V malem nogometu so 
zmagali učenci POŠ iz Škof
je Loke, moštvo jeseniške 
POŠ pa je bilo drugo. 

Na prvenstvu posebnih os
novnih šol na Jesenicah so 
nastopile štiri POŠ — Jeseni
ce, Kamna gorica, Kranj in 
Škofja Loka. Doseženi pa so 
bili naslednji rezultati: 

SKOK V VIŠINO 
D E K L E T A : 1. Veronika 

Noč — 125 cm, 2. Mirjana 
Tomešič — 125 cm, 3. Darin
ka Škedelj — 115 cm — vse 
POŠ Jesenice; 

FANTJE: L—2. Pero Poga-
čar — 140 cm, Marjan Cuznar 
— 140 cm, 3. Jani černenšek 
— 140 cm — vsi POŠ Jeseni
ce. 

MET ŽOGICE 
D E K L E T A : 1. Dragica Tr-

p3an — 42,40 m, 2. Fanika 
Trupkovič — 40,35 m — obe 
POŠ Jesenice, 3. Darinka Sa
je — 37,54 — POŠ Kranj; 

FANTJE: 1. Pero Pogačar 
— 63,78 m, 2. Jani černen
šek 61,70 m — oba POŠ Jese
nice, 3. Janez Medja — 57,85 
POŠ Kamna gorica. 

KROS 
D E K L E T A — 600 m: 1. L i 

dija Gombec — 2:07,5 — POŠ 

Kamna gorica, 2. Slavka Suš-
nik — 2:09,6 POŠ Kranj, 3. 
Silva Hotujec — 3:10,6 POŠ 
Kamna gorica; 

FANTJE — 800 m: 1. Jože 
Urh — 2:34,9 POŠ Kamna go
rica, 2. Vinko Pivec — 2:36,6 
POŠ Kranj, 3. Janez Medja 
— 2:39,8 POŠ Kamna gorica. 

T E K 60 m 
D E K L E T A : 1. Darinka Saje 

— 8,4, POŠ Kranj, 2. Irena 
Jeraša — 8,6 POŠ Škofja Lo
ka, 3. Julka Humar — 9,5 
POŠ Kranj; 

FANTJE: 1. Niko MihuliČ 
— 7,8 POŠ Kamna gorica, 2. 
Slavko Kralj — 8,1, 3. Ježe 
Ajdovec — 8,4 — oba POŠ 
Kranj. 

Prva dva v vsaki disciplini 
oziroma med fanti v skoku v 
višino vsi trije, se bodo ude
ležili republiškega prvenstva 
posebnih osnovnih šol. Go
renjsko moštvo POŠ v ma
lem nogometu pa bodo z je
seniške šole okrepili: Zlatko 
Kobal, Esad Čelebič in Zvotn-
ko Struna. 

O G O E T 

Jesenice : Tolmin 2:1 (2:1) 
V lepem in sončnem vre

menu je člansko moštvo Je
senic imelo v nedeljo na do
mačem igrišču pomembno 
srečanje s Tolminom v borbi 
za obstanek v ligi, ker je sa
mo zmaga prinašala varnost. 
Jeseničani so v enolični in 
nezanimivi igri uspeli zma
gati s tesnim rezultatom, 

Hokejski dogovor Olimpija — Jesenice 
Pred časom je bi l v Delu 

objavljen zapis o vsakolet
nem sestanku med hokej
skimi klubi Medveščak, Olim
pija in Jesenice, k i je bi l 
dne 20. 5. 1972 v Kranjski 
gori. Novica o sestanku, 
predvsem pa dogovor o so
delovanju med klubi, je med 
občani in ljubitelji hokeja 
naletel na različen odmev. 
Slišati je razne komentarje, 
k i tako sodelovanje podpi
rajo, še več pa j ih je proti. 
Ravno zato, da bi bile stva
r i bolj jasne, dajemo nasled
nje pojasnilo: 

Sodelovanje med omenje
nimi klubi traja že dalj ča
sa, seveda z večjimi ali manj
šimi uspehi. Jasno mora biti 
vsem, da trije vodilni klubi 
v Jugoslaviji ne morejo de
lati vsak zase brez dogovo
rov ali sodelovanja, ker to 
prav gotovo ne vodi k na
predku posameznih klubov 
in s tem vsega hokeja v Ju
goslaviji. Razumljivo je, da 
nek klub lahko nekaj pri
dobi, drugi izgubi. To pa je 
seveda odvisno od tega kaj 
in kako še dogovorimo in se
veda od poštenosti pr i iz
vajanju dogovorov. 

V omenjenem zapisu v 
Delu je največ komentarjev 
povzročil dogovor med Olim-

pijo in Jesenicami, po kate
rem bi si »brez poprejšnjega 
soglasja ne jemali igralcev, 
ne glede na to ali bodo imeli 
v rokah izpisnico ali ne«. Ta 
dogovor je v Delu napisan 
zelo skrajšano in zahteva ne
kaj razlage. Dosedaj je v 
glavnem veljala . praksa, da 
so igralci menjali klub več 
ali manj po lastni želji, s 
pomočjo funkcionarjev no
vega kluba, ne da bi matični 
klub, razen redkih izjem, 
lahko karkoli ukrepal. Vsem 
je znano, da so bile Jesenice 
do sedaj tisti klub, k i je iz
gubil največ igralcev. Jasno 
je, da bo tudi v bodoče naš 
klub tisti, k i bo vzgajal ho
kejiste, katere bi želeli drugi. 
Normalno je, da ne moremo 
preprečiti odhodov, kajti 
igralci imajo tudi osebne 
probleme: šola, služba, voja
ščina in podobno, k i to pre
poved onemogočajo. Zato 
menimo, da so taki odhodi 
lahko le sporazumni, tako z 
igralcem kot z novim klu
bom. 

Poseben primer v letošnji 
sezoni so Jeseničani, k i so 
igrali pri Olimpiji in bi se 
radi vrnili domov. Ti igralci 
so zaenkrat Roman Smolej, 
Slavko Beravs, Ivo Jan in 
Rudi Hi t i , k i pa bo, kot smo 

Uspehi šahovske ekipe Železarne 
Ker je tudi šah rekreativna 

oblika življenja delavcev, je 
gorenjski šahovski odbor iz
vedel odprto sindikalno mo
št veno prvenstvo, k i je bilo 
19. maja v Radovljici. 

Turnirja se je udeležilo tu
di moštvo naše železarne v 
postavi: Zorko, Krničar, Pav
l in , Jan in Vukič, k i je od 
sedmih dvobojev nabralo 
29 1/2 točk in s tem osvojilo 
prvo mesto. Najnevarnejša 
tekmeca sta bi l i ekipi Tekstil-
indusa iz Kranja in Elana iz 
Begunj, k i sta zaostale le za 
1 1/2 oziroma 4 točke. Zmago
valec — ekipa Železarne in 
drugouvrščeni Tekstilindus 
$ta se uvrstila v zaključno 
tekmovanje v republiškem 
merilu. 

Slovenskega sindikalnega 
moštvenega prvenstva, k i je 
bilo v Umagu od 26. do 29. 
maja se je udeležilo 19 ekip 
po šest igralcev. Vsa moštva, 
ki so se udeležila lanskolet
nega tekmovanja, so razdelili 
po moči v skupine A m B. 
Novouvrščen« moštva, med 

njimi tudi Železarne, pa je 
žreb razdelili med obe grupi, 
k i se pa po moči nista mno
go razlikovali. 

Prvi dan igranja ni b i l za 
železarje prav nič obetajoč, 
saj so zaradi nesigurnih iger 
pristali šele na 6.—7. mestu. 
Res je, da so igrali ta dan 
tudi s kasnejšim zmagovacem 
in krepko izgubili, pa so bih 
vseeno nezadovoljni. Dogovo
r i l i so se, da bo naslednji dan 
v predtekmovanju drugačen. 
In res. Tudi tisti, k i od pri-
četka niso dobivali, so začeli 
zmagovati in položaj ekipe 
Železarne se je s kola v kolo 
popravljal. V medsebojnem 
dvoboju s Trboveljčani pa so 
dosegli tretje mesto v svoji 
skupini in s tem vstop v fi
nale. V B skupini, v kateri so 
nastopih železarji, je bi l vrst
ni red: 1. R T V Ljubljana 
47 1/2 točk, 2. Papirnica Ko-
ličevo 36 1/2 točk, 3. železar
na Jesenice 31 točk. Le točko 
za nami je b i l OSS Trbovlje, 
Ingrad Celje 29 točk, Metalna 
Maribor 27 točk itd. 

V finalnem delu turnirja so 
igrala sama zelo močna mo
štva, zato je bila možnost 
ekipe Železarne minimalna. 
Če navedem samo to, da je v 
drugo uvrščenem moštvu iz
vršnega sveta SRS igralo kar 
pet nekdanjih slovenskih ša
hovskih prvakov, potem so 
bih naši upravičeno skeptič
ni. Lahko trdim, da je tak na
čin zbiranja igralcev nepra
vilna. V finalu sta bi l i nam
reč le naša ekipa in T A M I 
sestavljeni res iz samih delav
cev zaposlenih v podjetju. 

Končni vrstni red pa je bi l 
naslednij: 1. RTV — 21 točk, 
2. IS SRS — 20 točk, 3. OSS 
Slov. Gradec — 15 točk. Ek i 
pa Železarne v postavi: Zor
ko, Krničar, Krajnik, Pavlin, 
Jan in Pristov, je delila 5. — 
6. mesto z 11 točkami s Pa
pirnico Količevo. 

Tako so naši šahisti ponov
no dokazali, da se z borbe
nostjo da mnogo doseči. S 
tem pa so se tudi oddolžili 
tovarniškemu odboru sindika
ta, k i je omogočil udeležbo 
na tem turnirju. 

informirani, šel igrat v tu
jino. Z vsemi smo se pogo
varjali o njihovih željah in 
naših pogojih pod katerimi 
bi lahko igrali na Jesenicah. 
Na žalost z igralcem Smole-
jem in Beravsom nismo mo
gli najti skupnega jezika, 
kajti njune zahteve po de
narni odškodnini, premijah 
in hranarinah, so bile skup
no za polovico večje od ti
stih, k i so namenjene našim 
najboljšim igralcem v na
slednji sezoni. Če bi klub na 
te pogoje pristal, bi morali 
močno povišati hranarine in 
ostalo tudi našim igralcem, 
ker razlik med enimi in dru
gimi ne želimo imeti. To pa 
nam ne dopuščajo predvi
dena denarna sredstva. Na
sprotno pa smo se z Ivom 
Janom sporazumeli in je pri
pravljen igrati v našem klu
bu pod enakimi pogoji kot 
ostali igralci. Iz tega je raz
vidno, da dogovor z Olim-
pijo pri omenjenih igralcih 
ni glavna ovira za njihov 
povratek na Jesenice, ampak 
so problemi drugje. 

Upamo, da bo ta informa
cija zaenkrat zadostovala, 
več o delu v klubu, o igral
cih in o programu v bodoči 
sezoni, pa bomo objavili po
zneje. 

E. Ažman 

lahko pa bi tudi gostje zapu 
ti l i Jesenice z eno točko,. 
Predvsem v prvem polčasu! 
so zapravili nekaj izrednih) 
priložnosti, k i so na srečo; 
Jeseničanov ostala neizkori 
ščene, pa tudi vratar Ilič D 
je večkrat pravočasno posre 
doval. Vseeno pa so gostje 
že v 5. minuti igre nepriča. 
kovano povedli z 1:0. Pričaka 
vanj a, da bodo Jeseničani pij 
tem golu zaigrali učinkoviteji 
se niso uresničila. S počasni! 
igro in netočnim podajanjem 
so kazali, kakor da oni vol 
dijo z 1:0. V nadaljevanju scfl 
domačini imeli sicer rahle 
premoč, vendar pa jo nisi 
znali izkoristiti. Tudi gostji 
iz Tolmina so s hitrimi proti ^ 
napadi in menjavanjem mes| 
večkrat vnesli zmedo v vrstni 
domače obrambe, vendar s« 
bili tudi ti napadi neučinko... 
viti. Čutilo se je, da doma-; 
či napad brez Hodžiča ijg 
kaznovanega Karahodžiča na 
more doseči gola tudi iz naj 4 
boljše situacije. Končno so 
Jeseničani uspeli izenačiti ra 
zultat. Kralj je dobil žogo o| 
Kačarja in jo podal v src 
no do Lukančila, k i mu n| 
bilo težko ukaniti vratarja 
gostov. Tudi ta gol ni prej 
dramil niti enega niti dnu 
gega moštva in še naprej snj 
gledali zelo mlačno igro. 

V 38. minuti je Lukanči! 
ostro streljal pred gol, kjdj 
je Šubič z glavo spremenT 
smer žogi in domačini so pnj 
šli v vodstvo z 2:1. To je t i 
končni rezultat prvega polči |̂ 
sa pa tudi srečanja. 

V drugem delu smo gled; 
enako igro in edino kar vel 
omeniti so zamujene priloi 
nosti Ljušiča in Noča na sJ 
mem koncu tekme. Gledal« 
so zapustili igrišče nezadi 
voljni s prikazano igro, igra' 
ci pa so krivil i soparno vri 
me, toda dve točki sta j 
bi l i pri vsem tem le prijet^ 
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Jeseniška ženska odbojkar
ska ekipa je imela preteklo 
soboto v gosteh ekipo OK 
Ljubljane in jo je premagala 
z rezultatom 3:1 (9, 12, —10, 
8). Gostje, k i so bile okrep
ljene z nekaterimi standard
nimi igralkami, k i so se po
novno vključile v ekipo, niso 
bile kos Jeseničankam, k i so 
j ih nadigrale posebno v po
lju. Trener domače ekipe 
Smolej je preizkusil mlade 
igralke, k i so pokazale že vi
den napredek in so upravi
čile zaupanje trenerja. S to 
zmago so se Jeseničanke po
novno uvrstile na zelo dobro 
tretje mesto prvenstvene le
stvice za Fužinarjem, k i ima 
že zagotovljeno prvo mesto 
i n O K Mariborom, k i ima le 
točko prednosti pred Jeseni
cami 

V soboto gostujejo Jesenj 
čanke v Kamniku. 

Moška ekipa je v nedel 
gostovala na Ravnah in 
srečanje s Fužinarjem izgfl 
bila s 3:0 (—8, —6, —8). Jef 
ničane so Ravenčani nai 
igrali tako na mreži kot 
polju in je ta poraz že pel 
zaporedni. S tem porazof 
so Jeseničani zdrknili že 
sedmo mesto prvenstvene 
stvice. Jeseniška ekipa je 8! 
stopila oslabljena, saj zarai 
okvare avtomobila med voj 
njo niso nadaljevali poto\' 
nja trener Krevsel in igrali 
Arh, Pristov in Pogačar 

V nedeljo imajo Jesenice! 
v gosteh ekipo O K Maribo| 
in jo morajo premagati 
kolikor se želijo obdržat 
II. zvezni ligi. M 

Najm 
tabori 
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Kino RADIO 

10. in 11. junija ital. barvni 
film PLAČANEC, v režiji 
Sergio Korbucci, v gl. vlogi 
Franko Nero, ob 17. in 19. 
uri. 

12. in 13. junija italijanski 
CS barvni film HUDIČEV 
AGENT U P P E R S E V E N , v re
žiji Alberto de Marino, v gl. 
vlogi Paul Hubschmidt, ob 
17. In 19. uri . 

14. junija i tal . barvni film 
PLAČANEC, ob 19. ur i . 

15. in 16. junija ameriški 
barvni film B I L L Y K I D , v 
režiji Irving Asher, v glavni 
vlogi Robert Taylor, ob 17. 
in 19. ur i . 

17. junija danski W barv. 
film M A Z U R K A V POSTE
LJI, v režiji John HiTbard, v 
gl. vlogi Ole Soltoft, ob 17. 
in 19. ur i . 

Kino PLAVŽ 
10. in 11. junija ital. CS 

barv. film HUDIČEV A G E N T 
U P P E R S E V E N , ob 18. in 20. 
uri. 

12. in 13. junija ital. barvni 
film PLAČANEC, ob 18. in 
20. uri. 

14. in 15. junija franc. CS 
barvni fiilm M A L E N K O S T I , 
KI USTVARJAJO ŽIVLJE
NJE, ob 18. in 20. uri . 

16. junija ital. CS barvni 
film HUDIČEV AGENT 
U P P E R S E V E N , ob 20. uri . 

17. junija angl. franc. CS 
barvni film ORLI NAD LON-
DONOM, ob 18. in 20. uri . 

Kino DOVJE MOSTRANA 
10. junija amer. CS barvni 

f i lm B O J E V N I K I . 
11. junija ital. barvni film 

K A V B O J K I N G . 
17. junija ital. CS barvni 

film HUDIČEV AGENT 
U P P E R S E V E N . 

Kino K R A N J S K A GORA 
10. junija amer. barvni CS 

film NA POTI ZA S H I L O H . 
11. junija franc. CS barvni 

film M A L E N K O S T I , K I 
USTVARJAJO ŽIVLJENJE. 

15. junija ital. CS barvni 
film HUDIČEV A G E N T 
U P P E R S E V E N . 

17. junija ital. barvni film 
PLAČANEC. 

Kino D E L A V S K I DOM 
J A V O R N I K 
10. junija ital. barvni film 

K A V B O J K I N G , ob 19. uri . 
11. junija amer. CS barvni 

film B O J E V N I K I , ob 19. uri . 
15. junija ital. barvni film 

PLAČANEC, ob 19. uri. 
17. junija franc. barvni 

film M A L E N K O S T I K I 
USTVARJAJO ŽIVLJENJE, 
ob 19. uri . 

eni 

ORLI NAD LONDONOM, koprodukcijski (ZDA — Anglija — 
Francija) vojni film iz druge svetovne vojne, prikazuje znano 
bitko za Anglijo. Dogodki v filmu so povzeti iz resničnega 
dogajanja o letalskih napadih na London. Film je te dni na 
sporedu v naših kinematografih 

ti 
M 

Najmlajši med taborniki pri igri v naravi — zapis o 20-Ietnici 
tabornikov Jesenic preberite na 4. strani 

ZAHVALA 

Ob smrti in poslednji poti 
k večnemu miru našega dra
gega moža, očeta in dedka 

FRANCA KRIVECLUKA 

se zahvaljujemo vsem šte
vilnim spremljevalcem, da
rovalcem vencev, in cvetja, 
vsem, k i so iskreno sočustvo
vali z nami. Zahvaljujemo 
se zdravnikom primariju dr. 
Brandstetterju, k i je nekaj 
let bedel nad življenjem po
kojnika, dr. Vidaliju za vso 
skrb in ostalemu zdravstve
nemu osebju internega od
delka jeseniške bolnice. 

Dolžni smo zahvalo družbe
nopolitičnim organizacijam, 
govornikom, k i so v svojih 
govorih orisali težko pokoj
nikovo življenje. 

Se posebno zahvalo izreka
mo sodelavcem in upravi Že
lezarne za izkazano pomoč in 
sočustvovanje ter godbi in 
pevcem. 

Dr. Jaka Bahun, prijatelj 
in sosed, je pokojnika bodril 
in pomagal ves čas bolezni, 
za to mu izrekamo posebno 
zahvalo. Zahvaljujemo se 
vsem soborcem, sosedom, so
rodnikom in prijateljem, k i 
so nesebično priskočili na 
pomoč, ko je ta bila najpo
trebnejša. Posebno smo dolž
ni zahvaliti se tovarišu Ciri lu 
Trilarju-Čirotu, ter družinam: 
Pesjak, Hafner, Sodja, Jen-
sterle in Jož:ci Krive. 

Vsem velika hvala za šte
vilno spremstvo, izražena so-
žalja in spodbudne besede v 
težkih urah slovesa od' pokoj
nika. 

Krivčevi 

Z A H V A L A 

Ob nenadni smrti našega 
dragega moža, očeta, sina in 
brata 

V A L E N T I N A K E M P E R L E 
se zahvaljujemo vsem so

delavcem, obratovodstvu in 
celotnemu kolektivu železarne 
Jesenice za darovano cvetje 
in denarno pomoč. Hkrati pa 
se zahvaljujemo tudi vsem, 
k i so ga pospremili na nje
govi zadnji poti in govorniku 
za poslovilne besede. 

Žalujoča žena Albina, 
hčerka Zorka in ostalo 
sorodstvo 

ZAHVALA 
Ob težki izgubi drage ma

me, stare mame in sestre 
FRANČIŠKE BERTONCELJ 

se najtopleje zahvaljujemo 
vsem, k i so jo spremili na 
njeni zadnji poti in j i poklo
ni l i vence in cvetje in nam 
izrekli sožalje. 

Najlepša hvala sosedom, k i 
so nam pomagali v teh tež
kih dneh. Enako hvala tudi 
sindikalnemu odboru in so
delavcem elektrodnega obra
ta za denarno pomoč. 

Žalujoči: sin Vinko z dru
žino, hčerki Ivanka in Jo
žica z družinama in osta
lo sorodstvo 

ZAHVALA 

Ob prezgodnji in boJečj iz
gubi našega dragega nečaka 

PEPIJA HOMAN 
se iskreno zahvaljujem ce

lotnemu kolektivu doma dr. 
Franceta Berglja za nesebič
no pomoč in nego med nje
govo težko boleznijo. 

Iskreno se zahvaljujem, 
predstavnikom Socialistične 
zveze za udeležbo na pogre
bu, za poslovilne besede tov. 
Gizele Velikonja, najlepša 
hvala stanovalcem bloka 1 za 
podarjeni venec, tov. Zdrav-
ku Pogačar za ganljivi govor 
v imenu pokojnikovih prija
teljev, zahvaljujem se tudi 
pevcem, vsem sorodnikom, 
znancem, k i so z nami soču
stvovali in ga pospremili na 
njegovi zadnji poti. 

Žalujoča teta Kristina 
Homan 

ZAHVALA 

Ob boleči in nepričakovani 
izgubi našega dragega moža, 
očeta, tasta in dedka 

JAKOBA KARMELJA 
se iskreno zahvaljujemo za 

pomoč dr. Jožetu Bartelj, za 
tolažilne besede in vsestran
sko pomoč Ančki Gorenje, 
Ivanki Jensterie, Tonetu Lan-
gusu, Janezu Ravniku, Lud
viku Pavloviču in Ivanu če-
lešniku, vsem soborcem 
VOS-a, za častno stražo in 
venec, ZB, društvu MŽ in 
sindikalnemu odboru trans
port za venec, vsem prijate
ljem in sorodnikom za daro
vano cvetje, pevcem in godbi 
za žalostinke doma in ob od
prtem grobu, govornikom za 
poslovilne besede in vsem, 
k i so ga spremljali na njego
vi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Marija, 
hčerka Lučka, zet Bog
dan in vnuk Sašo 

— • — — — 
ZAHVALA 

Ob izguba naše drage ma
me, sestre in tete 

M A R I J E HERMAN 
roj. Poznič 

se iskreno zahvaljujemo 
vsem znancem in prijateljem 
in vsem, k i so jo spremili na 
njeni zadnji poti. Obenem se 
zahvaljujemo vsem daroval
cem vencev in cvetja ter 
vsem lastnikom osebnih av
tomobilov. Zahvaljujemo se 
tudi vsem zdravnikom za 
dolgoletno zdravljenje in so
sedom za pomoč in požrtvo
valnost. 

Najlepša hvala pevskemu 
zboru in godbi za ganljive 
žalostinke. 

Žalujoči: sin Valentin z 
družino, hčerka Malči z 
družino, nečakinja Karla 
z družino in ostalo so
rodstvo 

ZAHVALA 
Sindikalnemu odboru trans

porta se iskreno zahvaljujem 
za denarno pomoč, k i mi je 
bila med boleznijo zelo do
brodošla. 

Franc Tomše, 
transport 

ZAHVALA 
Prav lepo se zahvaljujem 

tovarniškemu odboru sindika
ta železarne za denarno po
moč in darilo, kot tudi za 
obisk na domu v času moje 
upokojitve oziroma ob moji 
težki bolezni. Obenem želim 
še mnogo uspeha v nadalj
njem delu. 

Fil ip Sodja 

ZAHVALA 

Ob moji upokojitvi in tež
k i bolezni sem prejel darilo 
in denarno pomoč od tovarni
škega odbora sindikalne or
ganizacije Železarne. Za obisk 
na domu, darilo in denarno 
pomoč se iskreno zahvaljujem, 
svojim nekdanjim sodelavcem 
pa želim veliko uspehov. 

Herman Kavčič, 
Javomik 

OBVESTILO 
Letovanje otrok v Novigradu v Istri, za okoliš Plavž, bo 

od 25. junija do 7. julija 1972. Cena oskrbnega dne je za 
predšolske otroke 17 din in za šolske otroke 18 din na dan. 

Prevoz za obe smeri je 35 din. Skupna cena znaša za 
predšolske otroke 239 din, za šolske pa 251 din. 

Prijave sprejemamo v pisarni občinske zveze DPM vsak 
dan v dopoldanskem času; vplačila pa vsako sredo popoldne 
od 15. do 17. ure, 

DPM Plavž 
OBVESTILO 

Hotelsko podjetje Gorenjka — poslovna enota hotel Pošta 
— obvešča cenjene obiskovalce in ostale Jeseničane, da smo 
do nadaljnjega prisiljeni ustaviti obratovanje disco bara na 
Plavžu. V to nas sili dejstvo, da se nekateri nezaželjeni obi
skovalci v zadnjem času neprimerno vedejo in izzivajo pretep, 
razbijajo in razgrajajo v lokalu jn izven njega. 

Tako neodgovorno početje.posameznikov nam onemogoča 
normalno poslovanje v obratu in moti miren počitek občanov, 
k i bivajo v neposredni bližini disco bara. 

Obrat bomo ponovno odprli, brž ko bo zagotovljen red 
in mir po splošnih veljavnih predpisih. 

Vse cenjene goste — naše obiskovalce — prosimo za 
dobrohotno razumevanje. '. 

O B V E S T I L O 
Obveščamo simpatizerje prijateljev HAJDUK Jesenice, da 

imamo svoje poslovne prostore v bodoče v zgornjih prostorni 
restavracije v KazinL Sestanek in vpis novih članov v dru
štvo je vsak torek od 19. do 20. ure. 
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K O Š A R K A 
Pod streho izvrstna košarka 

Košarkarjem i o se uresni
čile dolgoletne sanje. V so
boto, 3. junija, so prvič na
stopili pod strel o. V športni 
hali Podmezakljo, je gosto
vala izredno močna ekipa 
Radenske. Pred okrog 100 
gledalci je Jeseničanom v iz
redno dramatični tekmi uspe
lo zmagati z rezultatom 
87:86 (42:45). 

Jesenice : Kroj 
(Škofja Loka) 76:80 

(34:40) 
. Naša dekleta so pričela 
tekmo dosti uspešno. Povedla 
so 17:11, nato pa jc nasto
pila kriza, v kateri so gostje 
obrnile rezultat sebi v prid. 
V dragem delu srečanja so 
uspele domačinke znižati ne
kajkrat razliko na dve točki, 
v odločilnih trenutkih, ko bi 
morale priigrati zmago, pa 
so odpovedale. Samo ena ru-
tinirana igralka pa je za 
zmago premalo. 

Mlade — neizkušene igral
ke ,v odločilnih trenutkih ne 
znajo še doseči košev, poleg 
tega pa si zelo hitro nabe
rejo pet osebnih napak. Vse
kakor pa bodo z vestnimi 
treningi tudi te mlade, per
spektivne košarkarice pre
brodile krizo in v prihodno
sti dosegale boljše rezultate. 

Za Jesenice so nastopile: 
M. Vudrič 49, Volarič 12, A. 
Vudrič 7, Papler 3, Lah 5, 
Purger, Pavliček, žurbi, Bre-
gar, Zorman. 

Bef 

Koše za Jesenice so dose
gli: Vauhnik 22, Bunderla 32, 
Pirih 15, Muharemovič 8, Vu-
jačič 7, Lozar 3. 
Začetek za naše ni obetal 
nič dobrega. Igrali so izred
no nervozno, tako, da so go
stje povedli in svojo pred
nost do devete minute stalno 
povečevali. Prednost je zna
šala že štirinajst točk. Tedaj 
je trener Gagelj poslal na 
igrišče mladega Muharemo-
viča, ki je v igro Jeseničanov 
vnesel veliko več živahnosti. 
Z dvema lepima prodoroma 
je prebudil svoje soigralec, 
ki so do konca polčasa 
zmanjšali prednost gostov le 
še na tri točke. 

V drugem polčasu smo gle
dali izredno zanimivo in bor
beno igro. Moštvi sta se stal
no menjavali v vodstvu. Pet 
minut pred koncem so go
stje zopet povedli za eno toč
ko, tedaj je znova dosege? 
izvrsten koš Muharemovič 
za njim pa je nekajkrat za
del v črno še Vauhnik. V 
zadnjih treh minutah smo 
gledali pravo košarkarsko 
dramo. štirinajst sekund 
pred koncem so gostje vodili 
za eno točko, imeli pa sa 
tudi žogo. Tedaj je rutinirani 
Sršen izsilil mrtvo žogo, ka 
tero so dobili naši igralci 
Gostje so za tem napravili 
še osebno napako nad Vauh 
nikom, ki je dve sekundi 
pred koncem izenačil, odbite 
žogo pa je prestregel Bun. 
derla nad katerim so gostji 

Vudričeva in Štefančič 
najboljša športnika občine 

V soboto, 3. junija, so v gledališki dvorani na Jese
nicah, med koncertom karlovških glasbenikov, progla
sili najboljšo športnico in športnika občine. Pri izboru 
so sodelovali bralci železarja in 25 športnih delavcev 
iz občine. Za najboljšo športnico oziroma športnika za 
leto 1971/72 sta bila izbrana: 

MIRA VUDRIČ, košarkarica, članica košarkarskega 
kluba pri športnem društvu Jesenice in 

PETER ŠTEFANČIČ, smučarski skakalec, član Smu
čarskega društva Jesenice. 

Lična pokala jima je v imenu občinske zveze za 
telesno kulturo izročil predsednik Berti Brun, poleg 
praktičnih nagrad, ki so jih prispevala jeseniška pod
jetja. Praktične nagrade pa so prejeli še naslednji trije 
uvrščeni in sicer: 

MIRAN GAšPERSIč, alpski smučar, član Smučar
skega kluba Jesenice, 

GORAZD HITI, hokejist, član hokejskega kluba pri 
Športnem društvu Jesenice in 

JANKO A2MAN, alpinist, član alpinističnega odseka 
pri Planinskem društvu Dovje-Mojstrana. 

Organizatorji izbire najboljšega športnika naše ob
čine za preteklo letno in zimsko sezono, se ob tej pri
liki zahvaljujejo kolektivom in posameznikom za darila 
najboljšim športnikom: hotelskemu podjetju Gorenjka 
Jesenice, trgovskemu podjetju Murka, poslovalnici 
Supermarket Union na Jesenicah, Merkurju Kranj, po
slovni enoti Zeleznina Radovljica s poslovalnico v Su-
permarketu Union na Jesenicah, ter krojaitvu Kavčič, 
znano po izdelavi smučarskih oblačil. 

Vsem iskrena hval?, kakor tudi vsem, ki so sodelo
vali pri akciji. 

naredili prekršek. Sekundo 
pred koncem je Bunderla en 
prosti met zadel in tako od
ločil tekmo v korist Jeseni
čanov. 

Pri naših lahko pohvalimo 
vse igralce od rutiniranega 
Sršena, visokega Bunderla, 
Piriha, Vauhnika, posebno 
pohvalo pa prav gotovo za
služita mlada Vujačič in Mu
haremovič, ki sta izvrstno 
vodila vso tekmo. 

Na koncu tekme so se vsi 
igralci izredno pohvalno iz
razili o novem igrišču in ko
ših, katere je uredilo pod
jetje Športmetal. Prav tako 
pa so bih fantje hvaležni 
gledalcem, ki so s svojim bo-
drenjem veliko pripomogli k 
osvojitvi dveh dragocenih 
točk. Upajo, da bodo v pri
hodnje gledalci prihajali v 
halo še številnejše in da bo
do še glasneje pomagali ko
šarkarjem v hudih bojih v 
slovenski ligi. B. r. 

Jesenice mladi : 
Kropa 57:58 (20:27) 

V svojem petem srečanju 
v gorenjski košarkarski ligi, 
so na Jesenicah gostovali 
lanski prvaki KK Kropa. 

Jeseničani so nastopih 
brez poškodovanega Lozarja 
ter Hrastarja in Smida, ka
tera sta imela obveznosti v 
šoli. 

Tekma je bila odigrana v 
dežju. Ekipa Krope je pre
vzela vodstvo takoj v začet
ku in ga obdržala do zadnje 
minute igre, ko so povedli 
igralci Jesenic, toda v odlo
čilnih zadnjih sekundah so 
klonili in tako bih prvič 
premagani. 

Tekma ni bila kvalitetna 
zaradi dežja. Mladim igral
cem Jesenic velja pohvala 
zaradi borbenosti do konca 
tekme. 

Strelci za ekipo Jesenic: 
Vujačič 30, Muharemovič 15, 
Oman 5, Skumavc 2, Bizjak 2, 
Grumerec 2, Mencinger 1. 

© K O M E T 
Šešir : Jesenice 42:25 

Igrišče v Škof j i Loki, teren 
primeren za igro, gledalcev 
40, sodnik Emil Humar iz 
Kranja. 

Jeseničani so se v zadnjem 
kolu pomladanskega prven
stva v gorenjski rokometni 
ligi pomerili na tujem igri
šču z ekipo Šeširja iz Škofje 
Loke. 

Prvi polčas je potekal v 
enakopravni borbi. Domačini 
so povedli z dvema goloma 
razlike, vendar so jih Jese
ničani dohiteli in v sredini 
polčasa vodili z rezultatom 
6:9. Za tem so igralci Šeširja 
dosegli še nekaj zadetkov iz 
protinapadov in polčas za
ključili z rezultatom 15:12. 

Drugi polčas se je začel ze
lo razburljivo. Sodnik ni do
volil, da bi šel v gol stan

dardni vratar Brejc, ker je 
preje igral. (Vendar ni vedel, 
da imajo naši prijavljenih 
samo 8 igralcev). Naši so v 
tem delu zaigrali zelo slabo 
in izkušeni igralci Škofje Lo
ke so s hitrimi protinapadi 
dosegli zadetek za zadetkom. 
Rezultat ob koncu tekme je 
bil 42:25 v korist domačinov. 
Sodnik HurUir je drugače 
svoje delo opravil zelo dobro. 

Pri naših ne moremo po
hvaliti nobenega igralca, saj 
so v drugem polčasu povsem 
popustili, tako da so se vča
sih po štirje domači igralci 
znašli sami pred jeseniškim 
golom. 

Za Jesenice so igrali: Brejc 
3, Rebolj 2, Pogačnik 8, Pre-
šern 5, Rozman 2, Geršak 5, 
Šporas in Maučec. 

R.Z. 

Veterani (Kranj) : Jesenice 34:36 
Igrišče Stanka Mlakarja v 

Kranju, gledalcev 50, teren 
primeren za igro, sodnik Vid
mar iz Kranja. 

Jeseničani so v sredo, 31 
V. odšli v Kranj, kjer so se 
v pokalni tekmi pomerili z 
ekipo Veteranov iz Kranja. 
Tja so odpotovali brez kakrš
nih koli upov za zmago, saj 
so Veterani lani igrali v 
ljubljanski ligi. 

Tekma se je začela zelo 
razburljivo. Domačini so že 
v prvih minutah povedli in 
vodstvo do konca prvega pol
časa povečevali ter ga zaklju
čili z rezultatom 16:11. 

Naši so spoznali, da na
sprotnik ni tako močan, da 
ga ne bi mogli premagati. S 
pazljivo igro v napadu in v 
obrambi so razliko zmanj
šali in kmalu povedli. Nekaj 
minut pred koncem drugega 
polčasa so Kranjčani zopet 
izenačili. Drugi polčas se je 
končal neodločeno 29:29. Ker 
se za pokal igra na izpadanje, 

so morali igrati še podaljške 
dvakrat po pet minut. Po pr
vem podaljšku je bil rezultat 
ponovno neodločen 31:31. Po
tem so igrali še en podalj-

_šek, ki še ni odločil zmago
valca, saj je bil rezultat zo
pet neodločen 32:32. Igralci in 
sodnik so uvideli, da se bo 
s podaljški tekma preveč za
vlekla, zato so sklenili, da 
izvajajo vsak po pet sedmer-
cev. Domačini so vratarja 
Brejca premagali samo dva
krat, dočim so naši dosegli 
štiri zadetke. Tekma se je 
končala z rezultatom 36:34 za 
Jeseničane, in naši so se s 
tem uvrstili v drugo kolo. 
Sodnik Vidmar iz Kranja je 
svoje delo opravil zelo do
bro. 

Pri naših je treba pohvaliti 
vse igralce, saj so se kljub 
vročini borBi z vsemi močmi. 

Naši so nastopili v nasled
nji postavi: Brejc 2, Rebolj 
2, Pogačnik 9, Berlisk 5, Roz
man 3, P rešeni 12, Geršak 3, 
šporas in Maučec. 

Letošnja MISS NARCIS je 
naša osemnajstletna sodelav
ka ELFI CATAK — razgovor 
z njo berite v naši prihodnji 
številki. 

B A L I N A N J E 

Neuspeh 
jeseniških parov 

V soboto, 3. junija, je bilo 
na balinišču v Radovljici in 
v Lescah gorenjsko prven
stvo v parih. 

Sodelovalo je devet parov 
iz Radovljice, Jesenic, Lesc, 
Kranja in Tržiča, kateri so 
bili razdeljeni v dve skupini 
Prva skupina je igrala v Ra 
dovljici, druga pa v Lescah 
V Radovljici sta igrala GuCa 
n a č i n Dornik, v Lescah pa 
Elaršič in štefelin. 

Gučanac in Dornik sta 
svoji skupini zasedla drugo 
mesto z dvema zmagama in 
dvema porazoma, Elaršič in 
Štefelin pa sta bila zadnja 
brez dobljene igre. Tako sta 
Gučanac in Dornik v konc 
nem razporedu na 3. mestu, 
Elaršič in. Štefelin pa n3 
osmem. Prvo in drugo mesto 
pa sta pripadla dvema ra
dovljiškima paroma, ki bo
sta zastopala Gorenjsko na 
slovenskem prvenstvu, ki bo 
24. in 25. julija na Jesenicah 

Jeseničani bomo tokrat zo-| 
pet organizatorji tako veli' 
kega tekmovanja, kot je sloj 
vensko prvenstvo, nimamoj 
pa nobenega svojega para 
konkurenci. 

Po večletnem dokaj uspešfl 
nem tekmovanju Jeseničano' 
na slovenskem in državnenjl 
prvenstvu bomo tokrat prvi^ 
brez svojega zastopstva. 

C: K. 


