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DECEMBRSKI OSEBNI DOHODKI 
Kadar zaključujemo neko obdobje, se zelo radi vprašamo, ali smo 

dosegli to kar smo pričakovali , odnosno vsaj to, kar smo predvidevali. 
Prav tako je z našim osebnim dohodkom, za katerega vsi želimo, da bi 
bil čim višji ali še boljše, da bi imel čim višjo kupno moč. Če smo pred
videvanje glede vrednosti proizvodnje in stroškov med letom večkrat 
spreminjali, smo glede osebnih dohodkov sprejeli le en rebalans, po 
katerem smo predvidevali, da bo višina osebnega dohodka dosegla 
2950 din na zaposlenega, čemur smo se približali skoraj z 
matematično natančnostjo. 

Medtem, ko je znašalo povprečje 
izplačanih OD do konca novembra 
1973 2918 din na osebo, smo z de
cembrskim izplačilom, ki je znašalo 
3.318 din, dosegli letno poprečje 
2.952 din, kar je le 7/100 več kot smo 
predvidevali. Ker je to le 200 starih 
dinarjev razlike, pri skoraj tristo 
tisočakih, lahko rečemo, da je pred

videno in dejansko stanje popolno
ma izravnano. Da ne bi razglabljali 
brez neke osnove, naj za začetek na
vedemo nekaj podatkov, ki veljajo 
za vso Železarno. Poglejmo si naj
prej gibanje osebnih dohodkov in in- " 
deksa življenjskih stroškov po četrt
letjih lanskega leta, v primerjavi z 
letom 1973. <Nadaljevanje na 2. str.) 

OB S T A R T U 
V NOVO L E T O 

TEŽAVE S 
SUROVINAMI 

Že prvi dnevi v novem 
letu so nam v Železarni po
kazali zobe v smislu po
manjkanja osnovnih vlož-
nih surovin za proizvodnjo 
surovega jekla. Ker železar
na Smederevo ni dobavljala 
dogovorjenih količin suro
vega železa, ker se je sama 
borila z nekaterimi teža
vami, smo pri proizvodnji 
surovega jekla morali upo
rabljati več starega železa, 
zaradi česar smo v pogledu 
zalog starega železa prišli 
na skrajno kritično mejo. 
Zaradi tega so v martinarni 
omejili proizvodnjo s petih 
na štiri SM peči. 

Da bi bila mera polna, so 
zaradi nasedlin v petek 10. 
januarja morali ustaviti še 
plavž ena, ki en dan ni pro
izvajal surovega železa. Za--
radi manjše eksplozije pa je 
isti dan za tri ure izostala 
proizvodnja še na plavžu 
dve. Tako da smo bili v 
Železarni v petek praktično 
brez grodlja. Proizvodnja 
obeh plavžev je normalno 
stekla v nedeljo 12. januar
ja. 

V ponedeljek smo sicer 
dobili tudi že nekaj suro
vega železa iz železarne 
Smederevo, doteka pa tudi 
staro železo, vseeno pa so 
naše zaloge »iz rok v usta« 
kakor pravimo in še vedno 
martinarna obratuje le s 
štirimi pečmi. Iz teh razlo
gov je martinarna v prvem 
obdobju januarja okrog 
1.700 ton pod planom, med
tem ko je elektro jeklarna 
blizu planskih obveznosti. 

Situacija s surovinami je 
še vedno dovolj kritična, ki 
se iahko ob eventualnih 
večjih snežnih padavinah 
in morebitnih zastojih v do
bavah še poslabša. Seveda 
se bo vse to odražalo tudi 
v proizvodnji valjam in 
ostalih predelovalnih obra
tih. 

Toda že leta navajeni 
težav ob začetku leta, bomo 
ob normalnem dotoku suro
vin, premostili tudi letoš
nje. Proizvodni zaostanek 
bodo martinarji ob normal
nih pogojih dela lahko na
doknadili, saj so v zadnjih 
mesecih s svojim delom to 
tudi dokazali. 

Z GRADBIŠČA NOVE HLADNE 
VALJARJE 

Glavna dela potekajo še vedno na dokončevanju kon
strukcije, prve faze hal. Po korigiranem planu Metalne, bi 
do 20. januarja morala biti dela končana do take faze, da bi 
Monter z Dravograda lahko pričel z montažo oken pri nad-
svetlobah. za njim pa bi podjetje Palk iz Šibenika pričel s 
prekrivanjem strehe. Idealno vreme, ki traja že nekaj časa, 
omogoča nemotena dela na montaži. Težave pa so še vedno 
z izdelavo oziroma dobavo konstrukcije iz Krmelja in Ma
ribora. 

Po korigiranem planu Metalne bodo naslednje faze 
montaže konstrukcij gotove: druga faza do konca marca, 
tretja do konca aprila in četrta do konca maja. Vsakokrat 
bo vzporedno z dokončanjem montaže konstrukcije, tek
la tudi montaža oken in prekrivanje strehe ter fasad. 

Pričeli so tudi z izkopom terena za hodnik, ki bo pote
kal pod halami HV. Hodnik bo namenjen za vzpostavitev 
najkrajše poti med garderobami in tehničnimi pisarnami 
ter obrati HV in obstoječimi valjarnami. 

Zaključena so bila tudi gradbena dela na cestni tehtni
ci, s tem da so bili izdelani temelji in zabetonirana vozna 
plošča na tehtnici. Urediti je treba še dovozno in odvozno 
cesto, postaviti hišico za tehtalca, urediti ogrevanje in raz
svetljavo, nato pa se bo tehtnica dokončno opremila, pre
izkusila in dala v uporabo. 

Pripravljajo se vsi potrebni objekti, to je kanali in cevi 
za energetske medije, kanalizacija in podobno, za pričetek 
izgradnje uvozne ceste. S končnimi deli se bo pričelo 
spomladi zaradi primernejšega terena za delo. 

Dela na stavbi garderob in tehničnih pisarn napredu
jejo dokaj dobro. TOZD Hladna predelava je pričela z mon
tažo strehe na garderobnem delu, na delu tehničnih pisarn 
pa se izdeluje zadnja plošča. 

Na ostalih področjih dela potekajo predvsem na 
projektiranju temeljev in energetskih povezav tehnoloških 
in pomožnih naprav HV. Tako so skoraj gotovi načrti te
meljev za Sendizimir in dresirno ogrodje ter za zvonaste 
peči. Predvidevamo, da bi konec meseca lahko pričeli z iz
delavo temeljev Sendzimir ogrodja. V izdelavi je tudi veči
na projektov ostalih naprav. Na žalost vsa dela kasnijo 
mesec ali dva, ker dobavitelji opreme niso pravočasno po
slali vse dokumentacije, pa tudi carinske formalnosti pri 
nas so trajale predolgo. 

Po obvestilih, ki jih imamo od dobaviteljev opreme, 
imajo le-ti že precej opreme pripravljene za dostavo. Tako 
pričakujemo v sredini februarja dostavo dela opreme od 
firme Ruthner, konec februarja ali v začetku marca pa že 
prvo opremo iz Amerike. Ker hale do tega časa ne bodo go
tove, predvidevali pa smo, da bomo prispelo opremo skla
diščili v njih, smo pričeli s postavitvijo zunanjega carin
skega in pozneje montažnega skladišča na platoju južno od 
valjarne žice. 

Sodelavke pri vakuumski stiskalnici v samotami 

Nova lokomotivska delavnica v 
transportnih obratih, je opremljena 
z dvigalkami za dviganje lokomotiv, 
kadar je treba obnavljati njihovo 
podvozje. Zaradi popravil voznih 
podstavkov, sedaj ni treba več loko
motiv pošiljati v Zagreb, kar je po
memben napredek pri hitrejšem in 
cenejšem vzdrževanju železniških 
vlečnih vozil. 

PRIPRAVE ZA RAZŠIRITEV 
SAMOUPRAVNE ORGANIZIRANOSTI 

V ŽELEZARNI 
V Železarni smo bili doslej organizirani v štirih TOZD in delovno 

skupnost Skupne službe. Že pri izvedbi te organizacije je bilo rečeno 
da le-ta ni dokončna in da bo potrebno nadaljnje dopolnjevanji 
vsebine in oblik T O Z D . Že sedanja praksa je pokazala, da je v prihod
nje potrebno ustanoviti več T O Z D , da se poglobi samoupravljanje, 
da bo boljši in lažji pregled nad ustvarjenim dohodkom tei 
odločanjem o njegovi delitvi in da se bo uspešnost poslovanja š« 
izboljšala. 

V zvezi s tem so pri sektorju za 
ekonomiko in organizacijo pripravili 
predlog, po katerem naj bi bilo v Že
lezarni 19 TOZD in delovna skup
nost Skupne službe. Pri oblikovanju 
tega predloga, so izhajali iz nasled
njih temeljnih izhodišč: 

— da se bodo delavci lahko tako 
organizirali v TOZD, da bodo v njih 
lahko uresničevali svoje neodtujljive 
družbenoekonomske in druge samo
upravne pravice; 

— da bodo delavci v združenem 
delu Železarne lahko odločali o 
svojem delu in pogojih ter rezultatih 
dela; 

— da bodo TOZD imele tako 
osnovno obliko združenega dela, v 
kateri bodo delavci neposredno in 
enakopravno uresničevali svoje 
družbenoekonomske ter druge samo
upravne pravice in odločali o drugih 
vprašanjih svojega družbenoeko
nomskega položaja; 

— da bo možna opredelitev konč
nega izdelka in podana možnos' 
ugotavljanja rezultatov; 

— da bo organizacijska zaokro 
ženost upoštevala pojem dosedanji! 
obratov in drugo. 

Okvirni predlog, ki vsebuje • 
variante, so izdelali z namenom, o 
se bo s tem olajšal pristop k razpra 
in razčiščevanju temeljnih vprašan 
kot je vsebinska opredelitev o zi 
jemanju, razporejanju in delit' 
dohodka. Prva zasnova je bila ii 
formativno že predložena odboru z 
uresničevanje ustave, ki bo o njt 
ponovno razpravljal, ko se bodo 
njej izrekle družbenopolitične orgf 
nizacije in raširjeni kolegij Železai 
ne. Z upoštevanjem pripomb in vsi 
binskih opredelitev, bo dopolnje 
predlog predložen v razpravo same 
upravnim delovnim skupinam. 

B. 

f 
N A J V E Č J A 
DNINSKA 

PROIZVODNJA 
V VALJARNI 

ŽICE 
V zvezi s tehnično izbolj

šavo Zdravka Črva in Na-
zifa Ljuta, s katero sta omo
gočila valjanje dimenzij
skega asortimenta s proge 
profila 340 na progi profila 
450, lahko sporočimo bral
cem in sodelavcem že prvi 
proizvodni dosežek. Na pro
gi profila 450 je dnina 
Kogoj na nočni izmeni v 
ponedeljek, 13. januarja, iz-
valjala 50.192 kg okroglega 
železa profila 26,5 milime
trov. 

To je doslej dosežena naj
večja dninska proizvodnja 
v valjarni žice, ki je toliko 
pomembnejša, ker je dose
žena z manjšim številom za
poslenih kot jih je zahte
vala proga profila 340 in 
z manj fizičnega napora. 

Sodelavcem dnine Kogoj 
in obema novatorjema naše 
iskrene čest i tke-z željo, da 
bi bilo v novem letu fakih 
uspehov čim več. 

V ŽELEZARNI SO LANI N0VAT0RJI 
USTVARILI 7.873.341,00 DINARJEV 

PRIHRANKOV IN KORISTI 
V Železarni imamo preko 400 stalnih, permanentnih ali občasnih 

iznajditeljev, novatorjev in racionalizatorjev, ki so vsekakor zdravo 
jedro jeseniškega delovnega kolektiva. Potrebovali pa bi jih prav 
gotovo še mnogo več. V inventivno dejavnost bi se morali aktivno 
vključevati š e novi kvalificirani, visoko kvalificirani neposredni 
proizvajalci in vzdrževalci skupaj s tehniki, delovodji, inženirji in 
strokovnimi sodelavci. Jeseniški železarji so v povojnih letih izvedli 
in uvedli v proizvodni proces že 2.200 zelo koristnih tehničnih izbolj
šav in patentov, za katera so dobili številna najvišja priznanja. 

V preteklem letu so jeseniški iz-
najditelji in novatorji množično in 
kvalitetno razvili svojo inventivno 
aktivnost. Za svoje nove delovne in 
tehnološke dosežke so mnogi prejeli 
spodbudne nagrade in priznanja iz 
sklada Borisa Kidriča pa tudi na 
razstavah tehničnih dosežkov. 

Jeseniški železarji so pred letom 
tehničnih inovacij in zaščite indu
strijske lastnine 1975, izvedli in 
predložili v oceno 43 uspešnih in ko
ristnih tehničnih izboljšav. Komisija 
za novatorstvo in racionalizacije pri 
štirih TOZD so na 14. sejah pozi
tivno ocenile v_ proizvodnjo uvede
ne izboljševalne predloge . 

Na osnovi prijav tehničnih izbolj
šav in prikazanih ter overovljenih 
prihrankov in koristi v višini 
7,873.341,00 din, je bilo avtorjem iz-
boljševalnih predlogov v letu 1974 
izplačanih 133.324,00 din odškodnin, 
akontacij in rent. To je vsekakor 
lepo in visoko priznanje za njihovo 
ustvarjalno inventivno delo. Dose
ženi rezultati na področju inven
tivne aktivnosti v Železarni lani, so 
nedvomno spodbuden uvod v letoš
nje jugoslovansko leto tehničnih 
inovacij in zaščite tehnične imovine. 
Pravilno vrednotenje inventivne 
aktivnosti je tudi uspešno sredstvo 
za mobilizacijo novih iznajditeljev, 
novatorjev in racionalizatorjev, ki 
so jamstvo za hitrejši in večji napre
dek inventivne dejavnosti v našem 
gospodarstvu in industriji. 

Za večjo poslovnost in rentabil
nost rabimo 1000 in več novatorjev. 



DECEMBRSKI OSEBNI DOHODKI 
Nadaljevanje s 1. strani) 

obdobje štev. 
ur/os. din/ur din/os 

popreč. 

učinka 

indeks 
OD 
1. 73 -100 

indeks 
življ. 
stroš. 

1.1973 191,0 12,51 2.389 22,60 100,0 100,0 
I. četrti. 74 187,3 14,21 2.663 25,73 111,5 114,8 
II. četrti. 74 191,2 14,88 2.846 26,16 119,1 120,4 
III. četrti. 74 189,8 15,87 3.012 26,48 126,1 126,0 
IV. četrti. 74 191,7 17,09 3.276 29,55 137,1 135,3 
1. 1974 190,0 15,53 2.952 27,07 123,6 124,2 

Razen prve1 kategorije, kjer so se 
izvedle med letom večje pregrupaci-
je (čistilke) je indeks povečanja zelo 
enakomeren. Ker sama tabela daje 
možnost različnih primerjav in za
ključkov, jo podrobneje ne obravna
vamo, ker vsak pojav zahteva vsaj 
krajšo analizo. 

V tem prikazu se nismo dotaknili 
deleža osebnih dohodkov iz stališča 
celotnega dohodka in njegove delit
ve, za kar pa bo še dosti prilike, saj 
so to šele prvi zaključni podatki za 
preteklo leto. 

S M 

Ze gornji podatki nam kažejo, da 
je bilo gibanje osebnih dohodkov v 
posameznih četrtletjih dosti enako
merno. Realna vrednost, vsaj z upo
števanjem takšnega indeksa živ
ljenjskih stroškov kot nam je znan 
sedaj, ni niti v porastu, niti v upa
danju. Za nekoliko višjo realno vred
nost OD se nagiba ugotovitev, da 
smo 2.952 din dosegli ob 190 plača
nih urah v letu 1974, dočim smo 
2.389 din v letu 1973 prejeli za 191 
ur. V bistvu pa so to malenkostne 
razlike, ki na samo vprašanje, ali nas 
osebni dohodek zadovoljuje alj. ne, 
ne morejo vplivati. 

V uvodnem statističnem pregledu 
SR Slovenije, iz katerega črpamo 
primerjalne podatke, se bomo srečali 
s povprečji, ki veljajo za normalni 
delovni čas, to je 182 ur. Ce hočemo 
biti primerjljivi, moramo tudi naš 
OD prenesti na isto število ur, kar 
znaša 182 x 15,53 din ali 2.826 din. 
Statistični podatek; zaključen z me
secem oktobrom 1974 kaže. da je 

znašal povprečni osebni dohodek v 
gospodarstvu SR Slovenije 2.690 
din, vsako četrtletje pa se poveča za 
približno 200,00 dinarjev. 

Po tej računici bo OD V SR Slove
niji za leto 1974 znašal 2.785 din, kar 
je 24 % več kot v letu preje. Tudi ta 
primerjava kaže na realnost gibanja 
OD v Železarni. Čeprav se bomo ob 
podatkih, ki bodo obravnavali rezul
tate poslovanja v preteklem letu še 
srečali tudi z osebnimi dohodki, 
bodo le-ti obravnavani iz različnih 
vidikov, vsled česar imejmo vedno ' 
pred očmi, kaj predstavljajo. Poda
tek, ki ga posredujemo danes, ni pri
rejen z nikakršnim namenom, pač 
pa kaže, koliko denarja na zaposle
nega se je izplačalo »povprečnemu« 
železarju. Ker pa je povpreček zelo 
odmaknjen posamezniku, pa si 
oglejmo še primerjavo izplačanih 
osebnih dohodkov iz vidika kvalifi
kacij, prav tako za leto 1974 v pri
merjavi z letom 1973. 

čas N K 
D - l 

P K 
D-2 

K V 
D-3 

V K 
D-4 

Delov 
D-5 

NS 
U-2 

SS 
U-3 

VS 
U-4 

VS 
U-5 

popr. ZJ 
D-+ U 

1973 1464 1840 2241 2634 3342 1772 2385 3178 3986 2389 
1974 1824 2276 2772 3255 4092 2242 2949 3866 4859 2952 
indeks 1,25 1,24 1,24 1,24 1,22 1,26 1,24 1,22 1,22 1,24 

Premik pri osebnih dohodkih v po
samezni kvalifikaciji znaša torej od 
22 do 26%. Razmerje med osebnimi 
dohodki najvišje in najnižje kvali
fikacijske grupe pa je znašalo: 

leto 1973 mmmr-^m OD N K 1.464 

i t iant OD VS 4.859 _ o f i - . 
l e t 0 1 9 7 4 OD N K 1.824 -'- 2 ' 6 6 

Menimo, da z rahlim zoženjem 
razpona, ki se je pojavilo v letu 1974, 
nismo podpirali uravnilovke, ki je 
prav tako lahko škodljiva, kot pa 
prevelike razlike. Če smo se s prika
zom izplačanih OD po kvalifikacijah 
že nekoliko približali posamezniku, 
pa imamo na razpolago še bolj kon
kreten podatek, to je evidenco po 
kategorijah, pri katerih pa navaja
mo tudi več osnovnih podatkov, ki 
lahko služijo za nadalnja preraču
navanja. 

leto 1973 leto 1974 

indeks 
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Din/os. 
1. 73 
— 100 

1 211 190,4 7,66 1.459 140 185,9 9,10 1.691 1,16 
2 77 185,2 8,87 1.643 97 184,2 10,98 2.023 1,23 
3 260 187,4 9,51 1.783 283 187,6 11,77 2.209 1,24 
4 667 187,6 9,97 1.872 630 186,8 12,25 2.289 1.22 
5 854 190,8 10,80 2.061 872 189,2 13,42 2.539 1,23 
6 1012 192,1 11,68 2.244 1042 191,0 14,33 2.737 1,22 
7 852 192,5 12,39 2.385 870 191,9 15,38 2.951 1,24 
8 757 193,0 13,15 2.539 792 192,0 16,32 3.134 1,23 
9 427 193,3 13,93 2.692 435 192,2 17,28 3.320 1,23 

10 207 193,2 14,91 2.881 225 193,5 18,51 3.581 1,24 
11 108 191,6 15,25 2.922 110 189,9 18,69 3.548 1,21 
12 80 191,3 16,04 3.069 76 190,5 19,65 3.743 1,22 
13 140 192,2 16,97 3.262 152 192,1 20,94 4.024 ' 1,23 
14 59 189,9 17,79 3.379 59 188,4 21,91 4.128 1,22 
15 143 188,0 17,35 3.262 143 187,0 21,21 3.965 1,22 
16 94 188,5 18,51 3.490 98 187,5 22,52 4.222 1,21 
17 57 187,7 19,67 3.693 61 186,4 23,85 4.443 1,20 
18 48 187,3 21,52 4.031 60 186,2 25,05 4.851 1,20 
19 30 186,5 23,72 4.424 30 185,9 28,68 5.332 1,21 
20 18 186,6 25,23 4.708 19 185,9 30,55 5.679 1,21 
20inveč 19 185,3 32,09 5.947 18 185,3 39,60 7.335 1,23 

6120 191,0 12,50 2.389 6215 190,0 15,53 2.962 1,24 

V. 

ČESTITAMO 

V mesecu decembru je na 
tehnični srednji šoli elek
tro stroke — jaki tok diplo
miral DUŠAN POGAČNUi 
iz elektro vzdrževanja. Di
plomantu čestitamo in mu 
želimo veliko delovnih us
pehov. 

V TOZD V E T 
SO NAGRADILI 
D V E TEHNIČNI 

IZBOLJŠAVI 

Takoj po prvi letošnji seji ko
misije za novatorstvo in raciona
lizacijo v TOZD Valjarne, je skli
cal prvo letošnjo sejo tudi pred
sednik komisije za novatorstvo 
in racionalizacijo TOZD VET, ki 
je bila 7. januarja. Na seji so na 
osnovi sestavljenih prijav in iz
računov prihrankov in koristi, 
pozitivno ocenili dve tehnični iz
boljšavi in tri avtorje nagradili s 
spodbudnimi odškodninami in 
akontacijami. 

Na letošnji prvi seji so pozitivno 
ocenili izboljševalni predlog št 2100 
avtorja Franca Novaka, vodja to
plotne energije, Le-ta je uspešno 
izvedel predelavo parnega kotla št. 
IV. na kurjenje z mazutom. Avtorju 
je bila izplačana prva renta za upo
rabo izboljšave v letu 1973, na zadnji 
seji komisije pa mu je bila priznana 
renta za uporabo predloga v letu 
1974 v višini 5.277,00 din. Skupni 
prihranki in koristi, k i izhajajo iz te 
tehnične izboljšave v letu 1974 
znašajo preko 166.000 dinarjev. 

Tehnično izboljšavo št. 2135 sta 
izvedla in predložila v oceno Franc 
Novak, vodja toplotne energije 
in Anton Zupančič, kotlovski zi
dar. Avtorja sta prizadevno in 
uspešno rekonstruirala kanale za 
dovajanje zraka za boljše izgore
vanje v kuriščih parnih kotlov 
št. 101 in 102, poleg tega sta vgra
dila tudi nove mazutne gorilce. 

Komisija na žalost ni mogla 
dokončno oceniti zelo uspešne iz
boljšave, ker računovodske in eko
nomske službe še niso uspele izra
čunati in potrditi izračunov pri
hrankov in koristi, k i jih izboljšava 
prinaša. Na seji so se zato odločili, 
da avtorjema priznajo in izplačajo 
enkratno akontacijo v višini 2.000,00 
din, katero si avtorja delita v raz
merju 60:40. 

Po prvih dveh sejah komisij za 
novotarstvo in racionalizacijo v 
TOZD Valjarne in V E T , priprav
ljajo sejo komisije tudi v TOZD 
Talilnice, na kateri bodo obravna
vali in ocenili deset v zadnjem času 
uvedenih visoko vrednih in korist
nih izboljšav. Še v tem mesecu pa 
bo tudi seja komisije v TOZD Hlad
na predelava. 

Žarilno-lužilna linija za dinamo trakove 

0BJAVA DELOVNIH 
MEST ZA NOVO 

HLADNO VALJARNO 
ORIS NOVE HLADNE VALJARNE 

V železarni Jesenice se je dokončno izoblikovala usmeritev, 
ki ima dva kažipota: več kvalitetnih jekel in večja .finalizacija 
izdelkov. Veliki skok v to smer prav gotovo predstavlja nova 
hladna valjarna, ki na Beli že kaže prve obrise svoje zunanje 
podobe. 

Nova hladna valjarna bo po letnem programu proizvajala: 
30.000 ton hladno valjanih trakov za elektroindustrijo, 15.000 
ton hladno valjanih trakov iz nerjavnih jekel in 70.000 ton 
hladno valjanih trakov iz mehkih jekel za globoko vlečenje. 

Kasneje se bo manjšal delež mehkih jekel za globoki vlek in 
večal delež dinamo in nerjavnih trakov. 

Oprema nove hladne valjarne bo večidel ameriška, hkrati 
pa so dobavitelji iz ZDA tudi finančni sovlagatelji. 

K D A J BO STEKLA PROIZVODNJA 
Če bo vse potekalo po predvidenem programu, potem bo 

poizkusno obratovanje od marca do decembra 1976; takrat se 
bo tudi začela proizvodnja in s tem redno delo izbranih kadrov. 
Seveda pa bo večina kadrov angažiranih že preje, zlasti v raz
ličnih oblikah izobraževanja in usposabljanja. 

SPLOŠNI POGOJI O DELU 
Kakšno bo delo in kakšni bodo delovni pogoji? To je vpra

šanje, ki vse kandidate še posebej zanima. Analize delovnih 
mest, ki smo jih dobili od naših partnerjev, odkrivajo sliko 
zahtev in pogojev po posameznih delovnih mestih, s tem pa tudi 
splošno predstavo o hladni valjarni. 

In kakšna je ta slika? Vsekakor bo delo fizično manj 
naporno kot drugje v Železarni, urejenost in delovni pogoji 
bodo boljši. Hkrati pa moramo poudariti, da bo delo vsepovsod 
terjalo dosledno izpolnjevanje vseh tehnoloških in organizacij
skih predpisov, kar pomeni, da se bo zahtevalo: 

— visoko stopnjo delovne in tehnološke discipline, 
— večje znanje, 
— večjo pozornost, zbranost in umski napor. 
Ker je večina opreme iz ZDA, je vsaj za vodje posameznih 

linij in pomembnejša delovna mesta, zaželeno (delno) pasivno 
znanje angleščine. 

Med prijavljenimi bo verjetno precej oseb, ki ne bodo imele 
poklicne ali tehnične izobrazbe. Tega v novi hladni valjarni tudi 
ne bomo jemali kot nujni sprejemni pogoj, vendar se bo večina 
teh kadrov morala obvezati, da se v šolskem letu 1975/76 vpi
šejo -v šolo za metalurške delavce. Od tega bo dvojna korist: 
kandidati bodo pridobili uradno priznano kvalifikacijo, hkrati 
pa bo strokovni nivo kadrov bolj zadovoljeval sodobni pro
izvodnji. 

Čeravno je splošno in togo postavljanje starostnih meja 
neupravičeno, svetujemo, da je večina prijavljenih starih do 
35 let. Starejše delavce bomo vključevali le v posameznih 
utemeljenih primerih. 

Delo v novi hladni valjarni bo za precejšnje število de
lovnih mest triizmensko (po sistemu 4 + 1 in 5 + 2), za neka
tera delovna mesta po dvoizmensko ter enoizmensko. 

Mislimo in pričakujemo, da bo nova hladna valjarna 
s svojo sodobnostjo in urejenostjo ter s številnimi možnostmi za 
strokovno napredovanje posebej privlačna za domač kader 
z jeseniškega in širšega gorenjskega bazena. 

K A K O SE PRIJAVITE NA OBJAVO 
S to objavo želimo dobiti seznam vseh tistih, ki se zanimajo 

za delo v novi hladni valjarni. Izvzeto je obratovodstvo (kjer je 
razpis v glavnem že zaključen) in vzdrževanje, ki se deloma že 
rešuje, po potrebi pa bo še posebej objavljen. 

Delavci Železarne dobijo posebne prijavnice pri svojih 
personalkah, kandidati izven Železarne pa na sprejemnem 
uradu kadrovskega sektorja. 

Čitljivo izpolnjene prijavnice oddajte personalkam ali na 
naslov: Železarna Jesenice, kadrovski sektor, s pripisom: »za 
novo hladno valjamo« najkasneje do 8. 2. 1975. 

Za prijavljene bodo kasneje organizirani ustrezni zdrav
stveni in psihološki pregledi (razen za delavce sedanje hladne 
valjarne, ki so te preglede večinoma že opravili). Po dokončnem 
širšem izboru bodo za kandidate organizirane različne oblike 
izobraževanja in usposabljanja. 

ob sedanji valjarni bluming — stekel 
na Beli, je zarisana podoba NOVE 
HLADNE VALJARNE, ki bo spreje
la nekaj nad 300 delavcev. Vsi, ki se 
nameravajo zaposliti v tem velikem, 
modernem in pomembnem obratu, 
naj dobro preberejo objavo in potem 
naj se odločijo! 

— Objava na 7. strani 



IZVRŠITEV PROGRAMA SKUPNE 
IN BLAGOVNE PROIZVODNJE 

TER ODPRAVE V DECEMBRU 1974 
Del. enota Skupna proizvodnja Gotova proizvodnja Odpre-Del. enota 

Program Izvršitev Program Izvršitev % ma 
Plavž 12.750 14.678,6 115,1 
S M jeklarna 28.000 30.425,0 108,7 
E l . jeklarna 14.800 16.456,8 111,2 
Livarne 145 146,3 100,9 50 44,6 89,2 44,6 
Samotama 1.400 1.546,7 110,5 250 202,3 80,9 202,3 
T A L I L N I C E : 57.095 63.253,4 110,8 . 300 246,9 82,3 246,9 
Bluming 36.900 38.655,1 104,8 1.100 1.166,2 106,0 1.341,7 
2 x valj. 195,6 

1.341,7 

Stekel 7.050 7.690,3 109,1 2.900 3.432,8 118,4 3.429,2 
Term. obd. 3.100 4.294,4 138,5 3.100 4.292,9 138,5 3.981,3 
S K U P A J : 47.050 50.639,8 107,6 7.100 8.891,9 125,2 8.752,2 
Valj. žice 9.500 9.967,0 104,9 3.150 3.747,5 118,9 3.704,2 
Valj. prof. 2.800 3.418,2 122,1 25 548,8 — 540,3 
Valj. deb. ploč. 8.310 9.495,3 114.3 8.250 9.355,7 113,4 10.348,0 
V A L J A R N E : 67.660 73.520,3 108,7 18.525 22.543,9 121,7 23.344,7 
Hladna valj. 2.580 2.843,7 110,2 2.350 2.796,1 119,0 2.779,3 
Žicama 5.600 6.291,0 112,3 3.700 4.069,6 110,0 4.070,4 
Profilarna 1.865 2.334,5 125,2 1.860 2.123,7 114,2 2.489,6 
Podbojarna — 167,5 — — 167,5 — 3,5 
Jeklovlek 1.760 2.045,4 116,2 1.760 2.042,5 116,1 1.681,9 
Elek t rodni 1.410 1.430,0 101,4 1.405 1.420,2 101,1 1.407,5 
— elektrode 1.350 1.364,5 101.1 1.346 1.358,0 100,9 1.336,8 
— prašek 60 65,5 109,2 59 62,2 105,4 70,7 
Žebl ja rna 1.100 1.094,6 99,5 1.090 1.091,7 100,2 1.171,4 
— žeblji 980 983,8 100,4 980 983,7 100,4 1.058,6 
— bod. žica HO 105,3 95,7 110 105,3 95,7 108,0 
— sekanec 10 5,5 55,0 — 2,7 4,8 
P R E D E L A V A : 14.315 16.206,7 113,2 12.165 13.711,3 112,7 13.603,6 
S K U P A J : 139.070 152.980,4 110,0 30.990 36.502,1 117,8 37.195,2 
Tuja predelava 150 151,9 101,3 150 151,9 101,3 322,6 
Ž E L E Z A R N A 139.220 153.132,3 110,0 31.140 36.654,0 117,1 37.517,8 

Planir. proizvodnje za dom je 1.410 ton, izvršene pa 1.788,8 ton. 

TOZD 
TALILNICE 

V interesu izpolnjevanja antiin-
flacijskega programa, ki si ga je za
stavila Železarna in so si ga nato v 
podrobnosti pripravile posamezne 
TOZD, se je v decembru, kot v 
zadnjem mesecu v letu, v vsej Žele
zarni skrajno povečalo prizadevanje 
za dosego postavljenih ciljev. 

TOZD Talilnice si je postavila za 
osnovni cilj izpolnitev obveze v čast 
X . kongresa Z K J , da bo proizvedla v 
letu 1974 prvič na Jesenicah pol mi
lijona ton jekla. V tem smislu se je v 
vseh obratih razvil pravi tekmovalni 
duh, zato so tudi proizvodni rezul
tati zelo ugodni. , 

Doseženi rezultati so naslednji: 

Plavž 
Planirana proizvodnja je bila po

stavljena 12.750 ton grodlja, pro
izvedeno pa je bilo 14.678,6 ton, kar 
je 15,1 % nad planom. Tudi ostali 
proizvodni rezultati na plavžu in 
aglomeraciji so odlični. Proizvodnja 
aglomeracije je bila skladna s pro
izvodnjo plavža daleč preko postav
ljenega plana, poraba koksa pa pre
cej nižja od planirane. 

Martinarna: 
Martinarna je v mesecu decembru 

z namenom, da se doseže obveza 
500.000 ton jekla, obratovala s peti
mi pečmi. Kljub mnogim objektiv
nim težavam, kot je preskrba s suro
vinami in pomanjkanje delovne sile, 
je ves mesec vladalo v obratu pravo 
tekmovanje, da bi se doseglo čim 
višjo proizvodnjo. Doseganje proiz
vodnih rezultatov se je zasledovalo 
vsakodnevno in tudi dnevno poroča
lo kolektivu o doseženih uspehih. 
Tako kakor so nihali proizvodni re
zultati, kot posledica spreminjajočih 
se proizvodnih pogojev, tako je pre
hajalo dnevno upanje v dvom, pa 
tudi zopet obratno, ali bo dosežena 
zadana obveza ali ne, v interesu 
vsega kolektiva, da se obljuba izpol
ni. Prvotno začrtan proizvodni plan 
320.000 ton jekla je bil v martinarni 
dosežen 24. 12. Tu je potrebno upo
števati, da je bilo za to količino 
predvideno obratovanje s štirimi 
pečmi. Ker pa smo obratovali s 
petimi pečmi in si zadali obvezo 
500.000 ton, smo si postavili kot pro
izvodni plan ne 320.000 ton ampak 
pol milijona ton proizvedenega jekla 
v obeh jeklarnah. 

Odlični vremenski pogoji, ki so 
vladali ves mesec, so omogočili mar
tinarni in elektro jeklarni, da je bil 
plan oziroma obveza 500.000 ton do
sežena tik pred koncem predzadnje
ga dneva v letu. 

Planirana proizvodnja S M jekla v 
decembru je bila 28.000 ton, proiz
vedli pa smo 30.400 ton ali 8,60% 
nad planom. 

Elektro jeklarna: 
Elektro jeklarna je obratovala v 

mesecu decembru kot vsi ostali 
obrati, zelo dobro. Planirana pro
izvodnja 14.800 ton je bila presežena 
in smo proizvedli 16.457,7 ton ali 
11,2 % nad planom. Letni plan je 
elektro jeklarna dosegla na isti dan 
kot martinarna, vendar je tudi v 

tem obratu vladal velik tekmovalni 
duh in interes, da obe jeklarni skup
no dosežeta obvezo. 

Livarna: 
Tudi livarna je v mesecu decem

bru dosegla tako mesečni kot letni 
proizvodni plan. Mesečna planirana 
proizvodnja 140 ton jeklolitine je" 
bila za malenkost presežena, močno 
pa je proizvodne rezultate presegla 
kovinolivarna. 

Samotama: 
Proizvodni plan šamotarne je bil v 

mesecu decembru postavljen na 
1400 ton. S svojim delom ta obrat ni 
zaostal za prizadevanji ostalih obra
tov TOZD Talilnice in je proizvedel 
1546 ton ali 10,5 % preko plana. 

Vsi obrati TOZD Talilnic so v me-
' secu decembru dali odlične proiz

vodne rezultate kot posledica tek
movalnega duha in obveze ter odlič
nih vremenskih pogojev. S tem pa ne 
moremo izpustiti velikega prizade
vanja tako posameznika kot celot
nega kolektiva, kajti proizvodni re
zultat je dosegel le kolektiv, s tem, 
da je polno izkoristil vse dane pro
izvodne možnosti. Takšno delo, kot 
je bilo v decembru, si želimo še v 
bodoče. 

Alojz Kalan 

TOZD V A L J A R N E 
Proizvodni dosežki obratov TOZD 

Valjarne so bili v decembru 1974 
najboljši in v nekaterih obratih ter 
oddelkih rekordni. To velja tako za 
skupno, kakor tudi za gotovo pro
izvodnjo. Z odpremo 23.230 ton pa 
smo v TOZD dosegli doslej daleč 
največji mesečni dosežek. 

Valjarna bluming: 
Ta valjarna je obratovala v de

cembru zelo dobro in je dosegla brez 
potisne peči doslej največjo skupno 
proizvodnjo. Ta uspeh je bil mogoč 
zaradi nizkih skupnih zastojev, ki so 
znašali 18,3 odstotke, (november 
19,6 odstotkov). Zastoji so izredno 
nizki, predvsem zaradi tega, ker so 
bili doseženi brez obratovanja po
tisne peči. Vzroka za to sta. dva: 
dobro delo proizvodnih in vzdrže
valnih delavcev ter visoka proizvod
nja obeh jeklarn (več vročega 
vložka). V primerjavi z letom 1973, 
smo v decembru znižali zastoje na 
katere imajo vpliv proizvodni delav
ci bluming valjarne (valjavski, 3. ha
la, sosednje proge) iz 7,1 na 2,7 od
stotka, čakanja na temperaturo iz 
5,6 odstotka na 3,2 odstotka in me
hanske ter elektro zastoje iz 7,4 na 
7,0 odstotka. 

Valjarna stekel: 
Vzporedno z dobrim delom valjar

ne bluming je tudi valjarna stekel 
lahko prekoračila planirano skupno 
in gotovo proizvodnjo. Rekordne 
proizvodnje rezultate so dosegli od
delki: adjustaža na Beli in Javorni-
ku, ter bronx škarje. Adjustaža na 
Javorniku je prvič prekoračila 4.000 
ton in s tem tudi izpolnila letni plan. 

Valjarna 2400: 
Valjarna 2400 je obratovala v de

cembru izredno dobro in je dosegla 

dva rekordna dosežka: doslej naj
večjo mesečno proizvodnjoJ.529 ton 
in izredno visoko odpremo 10.467 
ton. Ta uspeh je posledica dobrega 
dela kolektiva in zadostne zaloge 
vložka, ki je omogočila optimalno 
programiranje proizvodnje. 

Valjarna žice: 
Valjarna žice je delala dobro in 

planirano skupno ter blagovno pro
izvodnjo presegla. Ustrezno temu so 
bili nizki tudi zastoji na obratovalni 
čas 33.16 odstotkov (valj. in prestav
ljanje 15,61 odstotkov, mehanski in 
elektro 9,30 odstotkov). 

Valjarna profilov 
V tej valjarni je bila dosežena v 

decembru rekordna skupna pro
izvodnja. To je bila posledica dobre
ga dela kolektiva in ugodnega di
menzijskega asortimenta. 

Avgust Karba 

TOZD H L A D N A 
P R E D E L A V A 

Mesec december je TOZD Hladna 
predelava v proizvodnji in prodaji 
zaključila še uspešneje kot predhod
ne. 

Proizvodnja znaša 16.206.7 ton ali 
106.9 % na družbeni plan, prodaja pa 
13.711.3 tone ali 110.6't na družbeni 
plan. 

V posameznih obratih so uspehi v 
proizvodnji različni in to od 93,0 % 
do 124,81 v odnosu na družbeni 
plan. 

Hladna valjarna: 
Proizvodnja v obratu hladne va-

lajrne je.bila v decembru 2.843.7 ton 
ali 110,2 % na družbeni plan, prodaja 
pa znaša 2.796.1 tono ali 131,6 %. 

Istočasno z visoko količino v pro
izvodnji pa smo dosegli rekordno ko
ličino v proizvodnji dinamo H V T in 
H V T iz nizko legiranih in kvalitetno 
ogljikovih jekel. 

Žičarna: 
Proizvodnja v žičarni je dosegla 

6.291 ton odnosno 107,2 % na druž
beni plan, prodaja pa znaša 4.069.6 
ton ali 102,9 %. Večja količina proiz
vedene žice za nadaljno predelavo je 
omogočila v elektrodnem obratu in 
žebljarni normalno proizvodnjo. 

Profilarna: 
Proizvodnja 2.334.5 ton pomeni 

124,8 % v odnosu na družbeni plan in 
dokazuje, da je bilo planiranje v ok
viru zmogljivosti. Dobra preskrba s 
T V T je omogočila visoko skupno 
proizvodnjo in tudi proizvodnjo za 
prodajo, ki je znašala 2.123.7 ali 
142,1 %. 

Podbojarna: 
Poskusna proizvodnja v decembru 

je bila uspešna in znaša 167,5 ton, 
kar pa je samo 39% v odnosu na 
družbeni plan, čeprav smo v decem
bru predvidevali že normalno obra
tovanje. Ta količina pa pomeni 80 % 
normalne kapacitete pri enoizmen-
skem obratovanju. 

Jeklovlek: 
Proizvodnja v tem obratu je bila 

dosežena 2.045 ton ali 112,4% za 
prodajo pa 2.042,5 ton ali 112.2%. 
Proizvodnja v tem obratu dosega re
korde, zaradi kontinuiranega dela 
Schumag vlečno rezalne naprave. 

Elektrodni obrat: 
Elektrodni obrat je v decembru 

dosegel 1.430 ton skupne proizvod
nje, odnosno 101.4 % predvidene z 
družbenim planom. Proizvodnja za 

prodajo pa znaša 1.420.2 ton a 
101.1 % predvidene. 

Žebljarna: 
Proizvodnja 1.094.6 ton ali 93! 

predvidene z družbenim planon 
proizvodnja za tuje 1.091.7 ton a 
93,5 %, pomeni lep uspeh v žebljarn 

'Do planirane količine je manjkal 
samo približno 60 ton, kar ni tak 
količina, ki je v bodoče ne bi mog 
nadoknaditi. Normalna preskrba' 
vložkom bo omogočila tudi norma] 
no proizvodnjo v tem obratu. 

O B V E S T I L A K O L E K T I V U O B V E S T I L A 

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE 
V ŽELEZARNI 

D A T U M : D N E V N I : NOČNI: 

P O N E D E L J E K -
T O R E K - 21. 1. 
S R E D A - 22. 1. 
ČETRTEK - 23. 1 
P E T E K - 24. 1. 
SOBOTA - 25.1. 
N E D E L J A - 26.1 

20. 1. ULČAR M A R J A N 
R O Z M A N J A N E Z 
A R H J A N E Z 
MARKEŽ V A L E N T I N 
AŽMAN Z V O N E 
S T A R E B R A N K O 
D R O L C M A R J A N 

Telefon dežurnega za vzdrževanje v Železarni je: 
vezni telefon je: 

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

Na proste sobote, nedelje in praznike dela: 
dnevni dežurni 
nočni pa 

V A R L ALOJZ 
I S K R A B R A N K O 
T R O N T E L J M A R J A I 
ARNEŽ F R A N C 
B E R N I K F R A N C 
P E Z D I R N I K JOŽE 
ERŽEN S T A N E 

35 
41 

od 14.00 do 18.00 ur 
od 18.00 do 6.00 ur 

od 6.00 do 18.00 ur 
od 18.00 do 6.00 ui 

Predaja poslov se izvede v sobi tajništva vzdrževanja št. 5 v upravr 
zgradbi T O Z D - V E T 

SLUŽBA OBRATNE A M B U L A N T E 
V dneh od 20. do 25. januarja bodo delale naslednje ambulante: 
Dopoldan: I. in II. obratna ambulanta 
Popoldan: III. in IV. obratna ambulanta 
V soboto, 25. januarja samo dopoldan III. in IV. obratna ambulanta. 

"V zobni ambulanti: 
Dopoldan: II. zobna ambulanta 
Popoldan: I. zobna ambulanta 
V soboto, 25. januarja samo dopoldan II. zobna ambulanta. 
Ordinacijski čas dopoldan ob 6.30 do 13. ure, popoldan od 13. do 19.30. 1 

soboto samo dopoldan od 6.30 do 13. ure. 

PERSONALNE VESTI — D E C E M B E R 
V mesecu decembru je bilo sprejetih 50 delavcev, delovno razmerje pa j 

prenehalo 43 delavcem. 

U P O K O J E N I : 
Jakob Razinger, 1914, transport • 38 let in pol v ŽJ. 

I N V A L I D S K O U P O K O J E N I : 
Stanko Bremec, 1923, nabavna si. — 28 let v ŽJ, Ivan Kelvišar, 192( 

martinarna — 34 let v ŽJ, Zehra Konic. 1925, D E DP — 11 let v ŽJ, Marti 
Petrič, 1927, nabavna si. — 25 let v ŽJ in Alojz Škedelj, 1923, valjarna žice -
27 let v ŽJ. 

Upokojenim sodelavcem želimo, da bi dolgo uživali zaslužer 
pokoja 

U M R L I : 
Mirko Gasar, 1919, strojne delavnice — 35 let v ŽJ, Binak Grvala, 192( 

valjarna Bela — 23 let in pol v ŽJ in Andrej Sire, 1932, strojno vzdrževanje -
22 let in pol v ŽJ. 

Svojcem umrl ih n a š e iskreno sožalje. 

ODŠLI V J L A : 
Josip Agatič, 1955, jeklovlek, Stanko Boksa, 1956, hladna valjarna. S i 

krija Čoralič, 1955, elektro vzdrževanje, Milan Galešič. 1956, strojno vzdrži 
vanje. Emir-Pašanbegovič, 1955, martinarna, Miran Pfeifer, 1956, hladn 
valjarna, Stojče Sokolov, 1956, valjarna profilov in Dušan Trkulja, 195i 
valjarna žice. * 

IZKLJUČENI SO B I L I : 
Smajo Alispahič, 1954, elektro jeklarna. Senad Amidžič, 1957, elektrodr 

obrat. Ilija Babic, 1956. plavž, Mehmed Bajramovič, 1947, martinarna, Dra 
gan Balič, 1955, martinarna, Himuo Balihodžič, 1954, samotama, Ivk 
Djurdjevič, 1952, elektro toplotna energija, Ibrahim Ejubovič, 195.' 
transport, Janaki Gorgiev, 1941, elektro jeklarna, Redžo Hrustanovič, 195,r 

martinarna, Mirko Kalfič, 1956, transport, Muzafer Karahmetovič, 195f 
martinarna. Munib Merzihič, 1938, martinarna, Mujo Mušinovič, 1953, mart 
narna in Filip Rašič, 1954, žicama. 

ŽELEZARSKI IZOBRAŽEVALNI C E N T E R J E S E N I C E 

RAZPISUJE 
prosta delovna mesta: » 
1. učitelja praktičnega pouka za nedoločen čas 
2. vzdrževalca strojnih naprav (lahko upokojenec) 
3. vzdrževalca električnih naprav 
Pogoji za sprejem: 
1. a) višja izobrazba strojne smeri, 

b) dokončana poklicna in tehniška šola, oziroma dolovodska šola, 
c) poklicna šola in zaključevanje zadnjega letnika tehniške ali delo 
vodske šole. 

2. — dokončana triletna poklicna šola — poklic strojni mehanik, strojn 
ključavničar; 

3. — dokončana triletna poklicna šola — poklic obratni elektrikar. 
Nastop službe po dogovoru. Vloge pošljite upravi ŽIC, komisiji za delov 

na razmerja in odnose. 



Samoupravni organi v preteklem tednu II SIMMKAINIH nRfiAMUAril 

TOZD Hladna predelava 

18. SEJA ODBORA ZA DOHODEK 
V ponedeljek, dne 13. januarja je bila 18. seja odbora za dohodke 

in nagrajevanje pri DS TOZD Hladna predelava. Predsednik odbora 
Anton Klemene je za sejo predlagal naslednji dnevni red: pregled 
sklepov prejšnje seje, obravnava osebnega dohodka za december 1974 
in pregled doseženih učinkov v tem mesecu. 

din manj kot v novembru. V TOZD 
Hladna predelava pa je v decembru 
pri 191.5 urah dosežen povprečni 
osebni dohodek v višini 3.069 din na 
osebo, medtem ko je znašal v no
vembru pri 191.2 urah le 2.999 din na 
osebo. V decembru so tako osebni 
dohodki višji za 70 din na osebo. 

Za posamezne obrate TOZD 
Hladna predelava pa so podatki sle
deči: 

Pr i pregledu sklepov prejšnje seje 
so ugotovili, da so bili vsi izvršeni. 

Članom odbora je bila nato posre
dovana informacija o doseženem do
hodku za mesec december 1974. Iz 
podatkov, ki jih je posredoval SEOP 
— oddelek za nagrajevanje, je bilo 
razvidno, da znaša povprečni osebni 
dohodek v Železarni za mesec de-
:ember že 3.318 din na osebo ali 10 

november december 
ur/os. din /os. ur/os. din/os. 

vodstvo TOZD 184,5 3.124 184,0 4.112 
hladna valjarna 193,7 3.194 199,5 3.354 
žičarna 191,9 3.104 192,3 3.168 
profilarna 195,4 3.217 199,0 3.373 
vratni podboji 189,9 2.644 190,4 2.766 
jeklovlek 190,8 3.063 189,5 3.134 
elektrodni obrat 190,2 . 2.650 188,1 2.633 
žebljarna 185,1 2.682 179,5 2.615 

Za mesec december ni bilo potreb
nih korekcij na izvršenje operativ
nega programa, ker so vsi,obrati 
TOZD Hladna predelava operativni 
plan dosegli in ga celo presegli. Po
prečni odstotek stimulacije na 
izvršenje operativnega programa 
znaša za TOZD Hladna predelava 
devet odstotkov, za posamezne 

•obrate pa je naslednji: 
'vodstvo TOZD 9 
hladna valjarna 10 
žičarna 10 
profilarna 12 
vratni podboji 9 
jeklovlek 11 
elektrodni obrat 7 
žebljarna 6 

Ker se v zadnjem času večkrat 
postavlja vprašanje nadaljne stimu
lacije na izvršenje operativnega pro
grama, je bil odbor mnenja, da naj 
ta stimulacija ostane še naprej, ven
dar pa je treba izločiti zunanje vpli
ve za nedoseganje operativnega pro
grama. Kajti obrat, ki ne izvršuje 
operativnega programa zaradi po-
nanjkanja vložka, pri tej stimulaciji 
le bi smel biti prikrajšan. Člani od-
)ora so tudi menili, da naj odbor za 
tospodarstvo na svojih sejah, ko 
jbravnava operativni program za 

naslednji mesec, pregleda tudi do
seganje operativnega programa za 
naslednji mesec ter ugotovi vzroke 
morebitnega nedoseganja. Ustrezen 
sklep se posreduje odboru za doho
dek in nagrajevanje. 

Na seji so pregledali tudi dosega
nje učinkov. Iz poročila, ki ga je iz
delal oddelek za študij dela in časa, 
je bilo razvidno, da so obrati TOZD 
Hladna predelava v mesecu decem
bru dosegli naslednje učinke: 
hladna valjarna 1.32 
žičarna 1.29 
jeklovlek 1.28 
žebljarna 1.29 
elektrodni obrat 1.27 

Višje preseganje so v glavnem 
zaradi posebnega prizadevanja po
sameznikov in zaradi boljšega izko
riščanja delovnega časa. Obračun 
premij po učinku pa je naslednji: 
vodstvo TOZD 35 odstotkov 
hladna valjarna 31 odstotkov 
žičarna 31 odstotkov 
profilarna 34 odstotkov 
jeklovlek 40 odstotkov 
elektrodni obrat 33 odstotkov 
žebljarna 28 odstotkov 

Odbor je pregledal tudi podatke o 
izvrševanju operativnega programa 
in odstotke stimulacije za leto 1974. 

JS 

TOZD Vzdrževanje, energija in transport 

15. SEJA D E L A V S K E G A S V E T A 
Delavski svet TOZD — V E T je na 15. seji dne 27. decembra, raz

pravljal kar o enajstih t o č k a h dnevnega reda. Najprej je direktor 
TOZD V E T Miros lav Noč podal začasno poslovno poroči lo o delu 
TOZD v letu 1974, kar je bi la osnova za razpravo o gospodarskem 
načr tu za leto 1975. Delavski svet je po daljši razpravi gospodarski 
načr t za leto 1975 sprejel i n ga ocenil kot realnega i n izvedljivega, 
•»prejel pa je nekatere dopolnitve, k i j i h je treba dodati n a č r t u : 

— višino maksimalnih zalog, — interno ceno naših proizvodov 
— višino dovoljene nedovršene i n "slug, 

proizvodnje, — prodajno ceno naših proizvo
dov, 

—• podatke o normativnih zasto
jih, k i omogočajo doseganje plani
rane proizvodnje in . predelave 
519.000 ton jekla, 

— plan remontov je smatrati kot 
posebni in sestavni,del proizvodnega 
plana Železarne. 

DS je sprejel tudi dodatni plan 
delovne sile, katerega je izdelalo 
vodstvo TOZD. 

V nadaljevanju seje je DS sprejel 
poročilo volilne komisije o izidu 
volitev delegacije v samoupravne in
teresne skupnosti in sprejel ugoto
vitveni sklep o pristopu k samo
upravnim interesnim skupnostim in 
določil podpisnike samoupravnih 
sporazumov. Potrjena je bila tudi 
ustanovitev občinske zdravstvene 
skupnosti, ustanovitev samouprav
ne skupnosti za zaposlovanje Go
renjske in pristop k samoupravnemu 
sporazumu in ustanovitvi samo
upravne interesne skupnosti inva-
lidsko-pokojninskega zavarovanja 
SRS. Za vse te skupnosti je dal tudi 
soglasje za skupne podpisnike za Že
lezarno. 

Na predlog sindikalne organizaci
je TOZD V E T so na seji izvolili 
delegate v skupščine krajevnih skup
nosti. Tu ima TOZD V E T v skupni 
delegaciji Železarne sedem delega
tov, kateri se vključujejo v K S : 
Plavž, Sava, Podmežaklja, Javornik 
— Koroška Bela, Bohinjska Bistri
ca, Bled in Radovljica. 

V nadaljevanju so sprejeli sklep o 
ustanovitvi in pristopu k poslovni 
skupnosti izdelovalcev in predelo
valcev jekla SRS in potrdili po
oblaščenega podpisnika za Sloven
ske železarne. 

Nadalje je DS razpravljal in spre
jel tudi več predlogov o združevanju 
sredstev in sicer za izgradnjo sam
skega doma na Jesenicah in za pro
jekt ureditve Špornovega gTabna v 
zvezi z urejevanjem nasipa. Odobril 
je nabavo kombibusa za potrebe 
varnostne službe Železarne in nakup 
25 tonskega tirnega dvigala za tran
sport. 

V zvezi s spremembami in dopol
nitvami normativov, je DS sprejel 
spremembe normativov v obratu 
strugarne valjev, žerjavnem oddelku 
in oddelku za hidravliko in pnev
matiko. 

Na seji so potrdili predlog SEOP, 
da se uveljavitev sklepa o prenosu 
funkcije gospodarjenja z osnovnimi 
sredstvi prenese iz TOZD V E T v 
proizvodne obrate, odloži do obliko
vanja nove organizacije TOZD v 
Železarni. 

Na koncu seje je DS sprejel še 
program in kritje stroškov za čišče
nje oblek za delavce, ki delajo na 
posebno umazaniji izpostavljenih 
delovnih mestih. Predlog je podal 
odbor za varstvo pri delu pri DS 
TOZD V E T . 

Železarski globus 

V E N E Z U E L A 
Z ozirom na velike dohodke, ki jih 

dobi s prodajo nafte, ima ta južno
ameriška država zelo ambiciozne 
načrte, v zvezi z izgradnjo železarske 
industrije. Sedanjo letno proizvod^ 
njo surovega jekla 1,2 milj. ton, bodo 
povečali do leta 1978 na 4,8 milj. ton, 
leta 1980 na 10. milj. ton in leta 1985 
na 15. milj. ton. 

OTK 
Občni zbor osnovne organizacije 

sindikata O T K je bil 20. decembra v 
prostorih Kazine na Jesenicah. 
Občnega zbora se je udeležil tudi di
rektor T K R Marin Gabrovšek. Iz
vršni odbor sindikata Železarne je 
na občnem zboru zastopal tov. Po
gačnik. Poročilo o opravljenem delu 
v minuli mandatni dobi je članom t 

kolektiva posredoval predsednik tov. 
Ambrožič, o problemih s katerimi se 
srečujejo pri vsakodnevnem delu pa 
je govoril vodja O T K tov. Medja. 
Delovni predsednik tov. Sok je opo
zoril na velik premik v Železarni. 
Marsikje v obratih Železarne so do
bili nove delovne prostore in nove 
naprave. Zaradi premika v kvaliteto 
in večjih zahtev, je treba pripraviti 
tudi večje število vzorcev. 0 kvalite
ti dela ter o nalogah, ki j ih bo treba 
opraviti v prihodnje, sta spregovo
rila tudi tov. Zevnik in vodja T K R 
Marin Gabrovšek. Tov. Gabrovšek 
se je v obširni razpravi dalj časa za
držal pri nalogah, ki nas v Železar
ni čakajo pri izgradnji nove hladne 
valjarne. Dodal je še, da bo treba 
pripraviti vse potrebno za rekon
strukcijo jeklarn, s čemer bi prispe
vali velik delež k boljšemu delu Že
lezarne v celoti. Opozoril je tudi na 
lastne proizvode v Železarni. Začeli 
smo s hladno-oblikovanimi profili in 
vratnimi podboji. V tej smeri bo 
treba s prizadevanji v Železarni še 
nadaljevati. V razpravi sta sodelo
vala še tov. Pogačnik, ki je občni 
zbor pozdravil v imenu tovarniške 
konference osnovnih organizacij sin
dikata Železarne, in tov. Jelen, ki je 
opozoril tudi na nujnost, da O T K 
dobi nove prostore. Delovni pred
sednik Niko Sok je ob koncu razpra
ve opozoril še na sklepe, sprejete na 
8. kongresu slovenskih sindikatov v 
Celju, ter na vlogo, ki j ih bodo v pri
hodnje imele samoupravne interesne 
skupnosti. 

V prihodnji mandatni dobi bo nov 
sindikalni odbor vodil predsednik 
Anton Košir, izvolili pa so tudi pet 
članov v sindikalno konferenco 
TOZD ter delegate za tovarniško 
konferenco osnovnih organizacij sin
dikata v Železarni. 

K O N S T I T U A N T N A S E J A 
V H L A D N I V A L J A R N I 

V petek, 27. decembra, je bila kon-
stituantna seja odbora osnovne 
organizacije sindikata v hladni va
ljarni. Osemnajst članski sindikalni 
odbor bo vodil predsednik Janez 
Oven. Referent za oddihe in izlete 
bo Boris Jeklič, komisijo za šport in 
rekreacijo pa bo vodil predsednik 
Drago Košir. Borut Verovšek bo 
vodil komisijo za prošnje, pritožbe in 
socialna vprašanja, Ferdo Kikelj pa 
bo referent za kulturo in izobraže
vanje. 

Ob koncu seje so razpravljali še o 
sklepih, sprejetih na 7. kongresu sin
dikatov v Beogradu ter 8. kongresu 
slovenskih sindikatov v Celju. Bese
da je tekla še o varnosti pri delu, o 
dohodku in osebnih dohodkih. Pre
cej pozornosti so posvetili tudi re
kreaciji, delu SDS, gospodarjenju, 
medsebojnim odnosom in samo
upravljanju. Sprejet je bil sklep, da 
bodo program sindikalne organiza
cije posredovali v razpravo SDS. 

ELEKTRODNI OBRAT 
V soboto, 21. decembra, so se v 

spodnjih prostorih Kazine zbrali 
člani sindikata, zaposleni v elektrod
nem obratu. Predsednik Janez Ko
smač je v svojem poročilu posredo
val nekaj podatkov o delu sindikal
nega odbora v minuli mandatni 
dobi. Imeli so štirinajst rednih sej. 
Na članskem sestanku so obravna
vali statutarni dogovor o organizi
ranosti in delovanju sindikatov, 
seznanjeni pa so bili tudi z 
osnutkom sklepov 8. kongresa slo
venskih sindikatov. Članom sindi
kalnega odbora so naročili, da na 
sestankih SDS delavce informirajo o 
nalogah, ki jih opravlja sindikalni 
odbor. Sodelovali so tudi pri izbiri 
kandidatov za člane samoupravnih 
organov ter delegatov, ki bodo v pri
hodnji mandatni dobi sodelovali v 
posameznih samoupravnih interes
nih skupnostih. 

Občnemu zboru je bila za tem po
sredovana še problematika, iz katere 
je razvidno, da imajo v obratu teža
ve zaradi občasneg? pomanjkanja 
ali zakasnitev pri dobavi uvoženih in 
domačih surovin. Občasno primanj
kuje tudi vlečene in valjane elek
trodne žice ter žice za plamensko 
varjenje. Pereče je tudi vzdrževanje 
strojev in naprav, poleg tega pa še 
primanjkuje vzdrževalcev. V proble
matiki so omenjeni večji zastoji pri 
proizvodnji varilnih praškov, ki so 
nastali zaradi predelave talilne peči 
na debelejše elektrode. 

Naštete so nove naprave, ki v elek
trodnem obratu že obratujejo, pred
lagane pa so tudi nove investicijske 
potrebe. Na občnem zboru so zlasti 
poudarili naslednje naloge: izpolnje
vanje nalog in zagotovitev pogojev 
za čimboljšo proizvodnjo. Odpraviti 
bo treba pomankljivosti, ki so ome
njene v posredovani problematiki. 
Izboljšati bo treba oskrbo s potreb
nimi materiali za proizvodnjo elek
trod, kakor tudi vzdrževanje strojev, 
naprav in objektov. Prav tako naj bi 
izboljšali kvaliteto izdelkov, osvojili 
čimveč proizvodov po licenci Oerli-
kon, uvajati pa bo treba tudi sodob
no tehnologijo. 

V razpravi je sodelovalo več so
delavk, ki so opozorile na neustrezno 
kvaliteto žice, ki jo prejemajo iz ži-
čarne ali pa iz valjarne žice. Spre
govorili so še o medsebojnih odnosih 
ter o zaščitnih sredstvih. Ob koncu 
občnega zbora je bil izvoljen nov 
enajstčlanski odbor, ki ga bo vodil 
Branko Pagon. Sprejeli so več skle
pov. Dosledno bo treba izpolnjevati 
sklepe, sprejete na obeh sindikalnih 
kongresih. Zavzemali so se za še tes
nejše sodelovanje s samoupravnimi 
delovnimi skupinami, ki jim je treba 
pomagati in jih vzpodbujati k bolj 
učinkovitemu delu. Prav tako naj bi 
v še večji meri sodelovali z ostalimi 
samoupravnimi organi. Skrbeti bo 
treba za ustrezno obveščanje delav
cev, da bodo akcija v prihodnji man
datni dobi uspešno opravljene. Tako 
kot doslej bo treba skrbeti in nuditi 
pomoč socialno šibkim delavcem in 
si prizadevati za dosledno izpolnje
vanje protiinflacijskega programa. 
Še večjo skrb naj bi posvetili športni 
in kulturnoprosvetni dejavnosti. 

TEHNIČNI F E L J T O N — TEHNIČNI F E L J T O N — TEHNIČNI F E L J T O N — TEHNIČNI F E L J T O N — TEHNIČNI 

AVTOMOBIL 
IN PARNI STROJ 

Raziskovalni oddelek švedske avtomobilske tovarne Saab, 
dela že šest let na parnem pogonu za osebni avtomobil. Šele 
pred kratkim so objavili nekatere podrobnosti o tem projektu. 

Parni stroj kot pogonski agregat za osebni avtomobil je 
postal v zadnjem času spet zanimiv. Vzrokov za to je več. Od
prto zgorevanje za ogrevanje parnega kotla je mogoče lažje 
kontrolirati, kot notranje zgorevanje v bencinskem motorju. 
Zato bo možno z manjšimi tehničnimi napori zadostiti novim 
strogim predpisom v zvezi z izpušnimi plini, k i j ih pripravljajo v 
nekaterih državah. Kot gorivo pridejo v poštev v principu vsa 
tekoča in plinska goriva in ob upoštevanju nekaterih pogojev 
tudi trdna. Predvsem pa ta pogon ne postavlja za gorivo nobene 
kvalitetne zahteve, kot sta pri bencinu odpornost proti klenka-
nju in hlapišče. To bo nedvomno imelo vpliv na nižjo ceno gori
va. Končno lahko, pri ustrezni konstrukciji, odpadeta pri upo
rabi parnega stroja tako sklopka kakor tudi prestave. 

P R E J Š N J I P O S K U S I 
Uresničitvi tega zelo zapeljivega pogonskega sistema, stoji

jo nasproti velike tehnične težave. Te so: velika poraba prosto
ra za sam motor, ki ga sestavljajo parni kotel, motor in kon
denzator; njegova teža, nevarnost zmrznjenja vode in čas po
treben za pričetek delovanja motorja. 

Že pred štiridesetimi leti so delali v nemškem podjetju 
Henschel poskuse s parnim strojem za pogon tovornega avto
mobila. Parni kotel je bil postavljen za kabino in kcjt gorivo so 
uporabljali premog. Vendar praktičnega uspeha ti napori niso 
pokazali. Prav tako tudi ne vrsta poskusov, ki so jih v zadnjem 
času izvedla nekatera podjetja v ZDA. Povod za te napore so 
bile zahteve ameriških ohlasti v zvezi z izboljšanjem zaščite 
okolja, zaradi onesnaženja z izpušnimi plini. 

Kljub težavam ocenjuje Saab, po šestletnem raziskoval
nem delu, dosežene rezultate pozitivno. Pri tem se opira na 
vrsto novih iznajdb na področju toplotne in regulacijske tehni
ke, na napredek pri uporabi posameznih materialov in na dolo
čene posebnosti same konstrukcije agregata. V osnovi gre za iz
popolnjeno konstrukcijo, ki jo sestavljajo parni kotel, batni 
stroj in kondenzator. Nov je pomožni parni motor običajne iz
vedbe za pogon črpalk za vodo, gorivo in zrak ter elektrogenera-
torja. Ta pomožni motor obratuje s konstantnimi obrati in 
lahko naprej obratuje tudi takrat, ko motor za pogon avtomo
bila stoji. 

K O N S T R U K T I V N E O S N O V E A G R E G A T A 
Parni kotel je izredno kompakten in proizvaja paro s priti

skom 100 barov in temperaturo 350 stopinj C (pregretje 40 stop. 
C). V osnovi sestoji iz 120 cevi, ki imajo notranji premer samo 1 
mm. Zvite so v spiralo in vzporedno povezane. Vmesni prostor 

"med posameznimi cevmi, za prehod dimnih plinov, je tudi samo 
1 mm. Skupna teža parnega kotla je 12 kg. Čas potreben za za-
kurjenje je samo nekoliko sekund, medtem, ko ostane pogonski 
material pri polni obremenitvi v kotlu samo pet sekund. 

Motor je postavljen pravokotno in povezan z ohišjem dife
renciala. Pogonska os je z motorjem direktno povezana in tako 
odpade tako sklopka kakor tudi prestave. S tem je seveda znat
no olajšano delo šoferja. Cilindrov je devet in so nameščeni v 
bobnasti obliki. Regulacijo dovoda pare v cilindre omogočajo 
posebni drsni ventili. 

Poskusno vozilo je doseglo hitrost 150tm/h. motor pa je 
obratoval s 3000 obrati na minuto. Pri tem je bila njegova moč 
250 K S . 

Da bi preprečili neprijetno dolivanje vode, katere kvaliteta 
tudi vedno ne ustreza, je kroženje pare hermetično zaprto. Zato 
je potrebna ustrezna naprava za kondenziranje vodne pare. Iz
rabljeno paro vodijo najprej v vodo za napajanje parnega kotla, 
kjer se kondenzira in istočasno predgreva samo vodo. Pri tem 
nastalo paro kondenzira zračni hladilec. S tem jf zelo poeno
stavljen problem popolne kondenzacije izrabljene pare. Pri tem 
hladilcu so uporabili tako na strani pare, kakor tudi zraka, ve
liko število tankih in tesno skupaj položenih lamel, ki imajo le 
majhen odpor proti strujanju. 

Nevarnost zmrzovanja, pri nizkih zunanjih temperaturah, 
so preprečili z izredno dobro izolacijo celotnega agregata. V slu
čaju zelo nizkih temperatur, je predvidena avtomatična napra
va za ogrevanje. Predvidena poraba goriva za obratovanje te 
naprave je zelo nizka in sicer pri temperaturi 20 stop. C samo 
dva litra na mesec. 

OPTIMISTIČNA P R E D V I D E V A N J A 
Temperatura dimnih plinov, ki izhajajo iz parnega kotla.je 

zelo nizka. Pri polni obremenitvi 250 stop. C in pri delni obre
menitvi samo 80 stop. C. Ropot je majhen kar gre predvsem na 
račun dobre toplotne izolacije agregata. Tudi tresenja praktič
no ni. Prav tako je količina škodljivih snovi v dimnih plinih, 
majhna. • ., 

Za porabo goriva podatkov iz prakse še ni na razpolago. Iz
računi, na podlagi rezultatov poskusnega obratovanja tega mo
torja, so pokazali, da lahko pri normalni vožnji računamo na 
enako porabo kot pri bencinskem motorju. Precej nižja pa bo 
poraba v primerjavi z bencinskim motorjem pri vožnji po 
mestu. Za celotno ekonomiko tega novega avtomobilskega mo
torja pa ni važna samo količinska poraba. Treba je upoštevati, 
da lahko za ta motor uporabljamo z ozirom na njihovo kvalite
to, znatno cenejša goriva, kot je današnji avtomobilski bencin. 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

K O N F E R E N C A MLADIH D E L A V C E V 
V N O V E M M A N D A T U 

V č e t r t e k , 9. januarja, je bila v prostorih restavracije Kazina na 
Jesenicah seja občinske konference mladih delavcev, na kateri so 
prisotni delegati osnovnih organizacij ZSMS iz TOZD in OZD, sprejeli 
več pomembnih sklepov z zadnje seje, obravnavali in sprejeli opera
tivni plan dela konference za prvo polletje 1975 ter izvolili novo pred
sedstvo, predsednika in sekretarja konference mladih delavcev. ' 

htevamo, da sindikat v prihodnje 
podobno razpravo organizira v 
precej daljšem času. 

(Omenjene sklepe je vodstvo kon
ference že predhodno posredovalo 
ustreznim organom.) 

V nadaljevanju seje so delagati 
razpravljali in sprejli operativni 
plan dela za prvo polovico leta 1975. 
Glede na obširno gradivo, ki so ga 
delegati prejeli že več dni pred sejo, 
je bilo pričakovati pestrejšo raz
pravo. Kaže, da je na sejah neka
terim predstavnikom 0 0 ZSMS 
presneto malo mar, kaj se govori 
oziroma o čem se sklepa. S takšno 
»tradicijo« bo treba slej ko prej pre
nehati, če hočemo doseči željene 
rezultate uspešnosti takšnih sej. 
Poleg tega na četrtkovi seji tudi z 
udeležbo ne moramo biti zadovoljni. 
V naši občini imamo ustanovljenih 
skoraj še enkrat toliko 0 0 ZSMS v 
temeljnih organizacijah združenega 
dela, kot je bilo na seji zbranih 
delegatov. Tudi tukaj bo treba spre
jeti več ukrepov, če hočemo, da bo v 
novem mandatu konferenca mladih 
delavcev postala resničen koordina
tor dela med vsemi osnovnimi orga
nizacijami. 

Akcijski program, ki so ga zbrani 
delegati sprejeli brez bistvenih pri
pomb, je vreden pohvale. V nada
ljevanju vam posredujemo nekaj iz
vlečkov, oziroma nekaj osrednjih 
akcij do junija 1975. 

Januar: 
— Skupaj s konferenco mladih iz 

krajevnih skupnosti spregovoriti 
o tem, kako mlade delavce uspeš
neje povezati v krajevnih skupno
stih; predvsem s poudarkom, kako 
mlade delavce iz samskih domov 
vključiti v delo in življenje v K S . 

— Obravnava programov samo
upravnih interesnih skupnosti. 

Februar: 
— Problemska konferenca o 

stanovanjski problematiki. 

V prvi točki dnevnega reda so de
legati najprej verificirali razpravo 
z zadnje seje in sicer o srednjeroč
nem in dolgoročnem planu razvoja 
občine Jesenice. Ob tem so sprejeli 
naslednje sklepe: 

— Predsedstvo OK ZSMS mora 
vztrajati na čimprejšnji sestavi ko
ordinacijskega odbora za izdelavo 
srednjeročnega in dolgoročnega pla
na razvoja občine Jesenice. 

— 0 0 ZSMS v TOZD morajo so
delovati pri dogovarjanju z organi
zacijami sindikata in Z K o čimbolj 
konkretnem programu dela za ne
moten potek sporazumevanja in 
dogovarjanja, kot načina usklajeva
nja interesov vseh nosilcev plani
ranja. Posebno pozornost je po
trebno posvetiti usklajevanju inte
resov TOZD in širših družbenih 
interesov. 

— Novi plani družbenega raz
voja, tako srednjeročni kot dolgo
ročni, morajo biti tako oblikovani, 
da že sami vsebujejo vse instru
mente za pospeševanje stabilizacije 
našega gospodarstva. Takšna zahte
va je nujna ter se j i ne smemo iz
ogniti, ne na ravni TOZD ne na 
ravni zveze. 

— Ker problematika izobraže
vanja in kadrovanja neposredno 
posega na življenjsko področje mla
dih ljudi, bomo mladi v TOZD 
vztrajali na tem, da v okviru 
samoupravnih interesnih skupnosti 
opredelimo politiko in potrdimo 
take programe, ki bodo vodili k ob
čutnem povečanju obsega in kvali
tete izobraževanja. 

— Družbeni plani s svojo mate
rialno platjo ne smejo odstopati od 
družbenopolitičnega razvoja, zato 
morajo biti ti ljudje, ki j ih bodo 
pripravljali, tudi jasno idejno poli
tično usmerjeni. 

— O konkretnih osnutkih naj v 
drugi polovici leta 1975 razpravljajo 
vse tri posamezne konference, ali 
vsaj konferenca mladih delavcev in 
konferenca mladih iz krajevnih 
skupnosti. 

Nadalje so sprejeli še štiri sklepe s 
predhodne razprave o sindikalni listi 
1975. Sklepi se glasijo: 

— Predsedstvo konference mla
dih delavcev naj v letošnjem letu 
pripravi oceno uresničevanj tistih 
določil iz sindikalne liste, ki se na
našajo na učence v gospodarstvu. 

— Če naj sindikalna lista v se
danjem času resnično doseže svoj 
namen, potem nasprotujemo preve
likemu razponu med posameznimi 
finančnimi postavkami, saj bodo le
te poglabljale razlike med posamez
nimi panogami, ne pa med posa
meznimi socialnimi kategorijami de
lavcev. 

— Z ozirom na višine štipendij za 
srednje šole, so nagrade učencev v 
gospodarstvu penizke. 

— Ker morajo o sindikalni listi 
resnično razpravljati delavci, za-

— Kritičen preteres stanja delav
ske kontrole v TOZD. 

Marec: 
— V 0 0 ZSMS začeti z evidenti

ranjem članov za nove samoupravne 
organe. 

— Združevanje dela in sredstev v 
naši občini — kaj smo dosegli in kje 
so še možnosti. 

— Ocene gospodarskih gibanj v 
letu 1974. 

— Obisk delavske mladine v eni 
delovni organizaciji v naši občini. 

Apri l : 
— Stanje novatorstva in racio-

nalizatorstva v naši občini; kako pri
tegniti več mladih strokovnjakov k 
reševanju posameznih problemov. 

Maj: 
— Polletna konferenca mladih 

delavcev; kritičen pregled in ocena 
dela. 

akcijah v me-

položaju učencev 

— Sodelovanje 
secu mladosti. 

— Razprava o 
v gospodarstvu. 

Poleg teh akcij v posameznih 
mesecih pa bo konferenca skozi vso 
to obdobje skrbela za: 

— Ustanavljanje 0 0 Z S M v 
TOZD, kjer še ne obstojajo ter skrb 
za kontinuirano delo že obstoječih 
osnovnih organizacij; 

— dober sistem informiranja; 
— sodelovanje delavske mladine s 

klubom študentov in mladimi v iz
obraževanju; 

— stalno sodelovanje pri spre
jemanju mladih v Z K . 

Delegati so na četrtkovi seji 
sprejeli tudi sklep, da morajo 
osnovne organizacije do 10. febru
arja pripraviti lastne programe dela, 
jih uskladiti s programom konfe
rence mladih delavcev ter jih posre
dovati predsedstvu konference. 

Ob sklepu seje so izvolili novo 
predsedstvo, ki ga sestavljajo: Aljo-
ša Lotrič, Branko Pagon, Metka 
Kozlevčar, Marjan Kneževič, Lado 
Pavkovič, Marta Langus, Vlasta 
Kozlevčar, Brane Trček, Franci 
Kajdiž, Jože Bagola, Andreja Kun-
šič, Boro Stojanovič. 

Za predsednika konference mladih 
delavcev so izvolili Franja Kragol-
nika, dninskega delovodjo iz žele
zarne Jesenice, sekretarja pa Du
šana Blažiča, poklicnega voznika iz 
Jesenice-Transporta. J R 

Obodi hale nove hladne valjarne 

Hrana je pogoj, da se preživimo 
RIBE 

Čiščenje rib — Ribo hitro ubijemo tako, da jo močno udarimo t 
palico, z noževim ročajem ali s kamnom. Ribi odstranimo luske, če 2 
nožem strgamo od repa proti glavi. Ostrgani ribi zasadimo nož \ 
zadnjično odprtino in j i "do glave preparamo trebuh. Nato prereže-
mo zvezo med glavo in telesom, s tem pridemo z roko do škrg in jir 
ločimo od telesa. Ko odstranimo škrge, odpade tudi drobovina. NŽ 
gornji način čistimo ribe, kadar želimo ohraniti glavo. 

Če pa hočemo glavo odstraniti, potem zarežemo ribo na obel 
bokih ob prsni plavuti. Hrbtenico zlomimo na ta način, da j i po 
tisnemo glavo navzgor. Hkrati jo odtrgamo od telesa in zravei 
iztrgamo še drobovje ter prsni in trebušni plavuti. 

Močnejšo hrbtno in prirepno plavut odstranimo tako, da zare 
žemo vzdolž vsake strani plavuti, jo v zadnjem delu primemo tei 
iztrgamo v smeri proti glavi. 

Od drobovine so užitna samo jetra (za pripravo ribje juhe), pr 
nekaterih vrstah pa so uporabne tudi ikre. 

RAKI 
Rake najprej po možnosti s ščetko dobro operemo v vodi, nat< 

jih vržemo v slan krop. Kuhanje traja tako dolgo, da postanej< 
rdeči. Iz rakov pripravljamo okusno juho, obaro in še kaj. 

POLŽI 
Najprej j ih operemo in kuhamo v slani vodi 10 minut. Vrel« 

vodo odlijemo in nalijemo na polže hladno vodo. Z vilicami, nožen 
ali z žico potegnemo živali iz hišic, jim odrežemo glave in drobovm 
vreče tako, da ohranimo samo mišičaste noge. Te operemo v topi 
vodi, potresemo s soljo ter j ih močno zdrgnemo, pozneje jih ponovne 
speremo s toplo vodo, da odstranimo ves sluz. Šele tako očiščeni 
polže pripravljamo naprej. 

Polževa juha — Na drobno zrežemo očiščene polže in čebule 
čemaža. Na maščobi zarumenimo moko, vanjo zamešamo polže, j i l 
prepražimo ter zalijemo z vodo, kuhamo še kakih 15 minut. 

Polži na žaru — Po nekaj očiščenih in posoljenih polžev nabo 
demo na žico ali na zašiljeno palčko in jih med obračanjem na žerja 
vici ali na ražnju spečemo. 

Polže uporabimo tudi takrat, ko nimamo drugega mesa. Iz njin 
pripravimo omako, sesekljane zrezke, rižoto, polnjene paprike ipd 

ŠKOLJKE 
Za hrano uporabimo samo cele in še zaprte školjke. Najprej j i l 

na zunanji strani dobro operemo, da odstranimo pesek, blato ipd. 
nato pa j ih jemo surove, pečene ali kuhane. 

Surove školjke — Školjke operemo ter previdno razpolovimo 
da ostane meso v globlji polovici lupine. Nato jih pokapamo z 
limono ali s kisom. 

Pečene školjke — Oprane školjke razpolovimo kot zgoraj in jir 
v lupinah položimo na vročo ploščo, raženj ali na žerjavico. V vsake 
školjko kanemo malo olja, sladkovodne tudi osolimo ter pečemc 
približno 10 minut. 

Kuhane školjke — Dobro oprane školjke kuhamo v vreli vod 
5 do 10 minut, šele nato odstranimo lupine. 

Školjke z rižem — Na maščobi zarumenimo čebuli in pre-
pražimo riž. Ko riž postane prozoren, zamešamo vanj na pol kuhan« 
školjke, po potrebi zalijemo z vodo ter osolimo. Kuhamo tako dolgo 
da se riž omehča. 

ŽABE 
Ubijemo jih tako, da jih udarimo po glavi ali pa jim v glave 

zabodemo nož. Nato jim odrežemo zadnji nogi in to na mestu, kjei 
se spajata s trupom. Z odrezanih krakov do prstov oderemo kožo 
Očiščene krake splaknemo v vodi, osolimo ter pripravljamo dalje 
po želji. 

Žabja juha — Najprej na maščobi malo popražimo nasoljene 
žabje krake, nato pa jih poberemo ven ter jim odstranimo kosti 
V maščobo zamešamo moko, ko ta zarumeni, jo zalijemo ter dobre 
premešamo. Po približno četrt ure dodamo žabje krake. 

Ocvrti žabji kraki — Oprane in nasoljene žabje krake pova 
ljamo v moki, po možnosti še v jajcu in drobtinah in jih v vroč 
maščobi krhko ocvremo. 

mala šola samoupravljanja — mala šola samoupravljanja — mala šola samoupravljanja — mala šola samoupravljanja — 

Ob petdesetletnici delavskih 
spopadov s fašist ično Orjuno 

Zapiski iz obdobja Neodvisne 
delavske partije Jugoslavije 

na Jesenicah 

Spomini prve generacije jesenišk ih 
komunistov 

34 
Vsaj jaz sem se te brošurice posluževal kot orienta

cije pri pogovorih s preživelimi jeseniškimi komunisti in drugimi 
delavci o preteklosti njihovega delovanja zlasti v letih 
1954—1959, ko sem si zapisoval njihova pričevanja o času, ki bi 
ga rad ohranil bodisi zgodovinsko-dokumentarno bodisi v svo
jem literarnem snovanju. Primer Franja Federla iz leta 1923 pa 
sem izbral tudi zato, da bi videli, da je bil delavski boj v tem 
času skoro povsod enak in podoben in da so povsod preganjali in 
odpuščali predvsem tiste delavce, ki so se s svojim bojem borili 
tudi za druge. Vse to pa je opozarjalo, da je bilo treba biti boj ne 
samo za krušno delavsko stvar, marveč tudi boj za osveščanje 
delavskega razreda, zakaj neosveščeno in razredno nezavedno 
delavstvo je bilo povsod in v vseh časih samo igrača v rokah 
kapitalistov in oblasti, na katero so se kapitalisti pri izžemanju 
delavstva opirali in jo čedalje bolj utrjevali z zakoni, s katerimi 
so omejili delavske pravice na minimum. To pa bi moralo de
lavstvu odpreti oči, da brez zrušitve te oblasti ne bo mogoče 
odpraviti kapitalističnega izžemanja delavstva in da je osvobo
ditev delavstva, kakor je povedal že Kar i Markx v Komunistič
nem manifestu, lahko le delo delavcev samih in prav tako po 
tej zmagi tudi ustvaritev socializma in komunizma. 

Po zadušitvi trboveljske stavke so postali tudi delničarji 
Kranjske industrijske družbe v svojih tovarnah na Jesenicah, 

Javorniku in Blejski Dobravi brezskrbnejši pri redukcijah, 
kakor so v predvojnem času pravili v naši dolini odpuščanju 
delavcev, delavci pa — tega se spominjam še kot otrok — pa so 
to besedo izgovarjali z nekakšno grozo. V začetku oktobra 1923 
so iz tovarne postavili na cesto (tudi ta izraz so uporabljali za 
odpustitev z dela) med prvimi odpuščenimi delavci tudi Cirila 
Koširja, kakor da so hoteli s tem preizkusiti, kako bo na ta 
odpust reagiralo delavstvo, saj je Ciri l Košir v tistih časih veljal 
za najbolj pogumnega in neodjenljivega borca v boju za delav
sko stvar. Izrabili so tudi razkol v kovinarski organizaciji, ki sta 
se razdvojili na ,stare' in Neodvisne, na JSZ in NSZ pa se niso 
niti ozirali, saj sta bili po zaslugi svojih klerikalnih in liberalnih 
jerobov do marksistov ali sovražni ali pa brezbrižni. Kljub 
temu, da je bilo v strokovni organizaciji Neodvisne okrog petsto 
članov, je bila to samo petina vsega delavstva, zaposlenega 
leta 1923 v tovarnah K I D v jeseniškem revirju. Jeramu zvestih 
je ostalo samo 260 (decembra 1923), število organiziranih v JSZ 
in NSZ pa je bilo še nižje, večina delavstva pa je bila izven 
strokovnih organizacij, kar je brez dvoma ustrezalo samo delni
čarjem K I D , saj so bili zaradi takega stanja strokovnih delav
skih organizacij popolni gospodarji svojega položaja nad delav
stvom. 

SPREMEMBA V ODBORU NDSJ NA JESENICAH 
Odpust Cirila Koširja in njegov odhod v Avstrijo, ker doma 

ni mogel dobiti zaposlitve, je povzročil tudi spremembe v od
poru Neodvisne delavske partije Jugoslavije na Jesenicah. Po 
spominih Janeza Mlakarja je 12. oktobra 1923 prevzel Košir
jevo predsedniško mesto v krajevni organizaciji Neodvisne 
delavske partije Jugoslavije Ivan Grasar in prav tako druge 
Koširjeve funkcije v legalnih organizacijah in ilegalne krajevne 
organizacije K P J . Vodilno funkcijo v slednji pa je obdržal samo 
do vrnitve Toneta Verglja na Jesenice. Tudi Grasarjevo pred-
sedništvo v krajevni organizaciji N D P J je 18. novembra 1923 
prevzel Jože Knific. Po spominu Jožeta Knifica in Janeza 
Mlakarja je-tajniško mesto obdržal Janez Mlakar, blagajniško 
pa je prevzel Janez Malenšek. Francu Farčniku pa so poverili 
mladino, naj jo organizira v Zvezi delavske mladine, ki se je 
tedaj pripravljala na svoj kongres, s katerim se bomo še sezna
nili. Še pred tem datumom — dne 4. novembra 1923 — pa je 

odbor krajevne N D S J na Jesenicah imel sestanek v zvezi z bli
žajočim se kongresom N D S J , na katerega je jeseniška krajevna 
organizacija delegirala dva delegata, od katerih pa sem si leta 
1958 zabeležil samo Bukovnika. Na tem sestanku so iz članstva 
črtali tudi nekatere člane in sklenili, da priredijo pod okriljem 
družabnega večera javno proslavo šeste obletnice boljševiške 
oktobrske revolucije. Prireditev naj bi bila v okviru »Svobode« 
v dvorani Delavskega doma na Jesenicah. Pozdravni govor je 
imel Jože Knific, o sami obtobrski revoluciji pa je govoril Janez 
Mlakar, ki se je še leta 1954 tega dogodka zelo rad spominjaj 
s pripombo, da je bila takratna proslava edina javna proslava 
oktobrske revolucije na Jesenicah, druga javna proslava, na 
kateri je govoril tudi on, pa je bila šele novembra 1945, torej pc 
osvoboditvi in zmagi naše revolucije. Texla prve se je Janez 
Mlakar očividno spominjal z večjim ponosom in zadoščenjem. 
»Pripravili smo prav lep in borben program. Za pevske točke je 
poskrbel Cene Ambrožič, najbolj pa je vžgala Internacionala. 
Zapeli so jo Farčnik, Grebene in Šrklj,« seje spominjal, medtem 
ko je France Škrlj v svojem zapisu o zgodovini jeseniške »Svo 
bode« in kasnejše »Enakosti« zapisal, da so Internacionalo peli 
Mirko Grebene, Alojz Ulčar in on. Verjetno bo ta podatek 
točnejši. Zapisal sem oba. Janez Mlakar je imel v spominu bolj 
Farčnika, ki je bil takrat osrednja osebnost med mladino 
Neodvisne delavske partije Jugoslavije na Jesenicah. Takrat (če 
navedem še Škrljeve podatke) je pri »Svobodi« še sodeloval 
Janko Smolej, ki pa se je že naslednje leto ustrašil terorja in 
odpustitev ter zapustil razredne delavske vrste in se vključil 
v JSZ. N i bil sam tak, ki je zaradi strahu zapustil komunistične 
vrste, vendar je bil to človek, ki je bil prvi podpredsednik kra
jevne organizacije K P J na Jesenicah in edini udeležene z Jese
nic, ki se je v prvem letu ilegale udeležil tako konference C K 
K P J na Dunaju. 

Sicer pa so slab vzgled dajali celo nekateri nekdanji komu
nistični poslanci, izvoljeni na listi K P J pri volitvah v ustavo
dajno skupščino v novi državi. 

Pripravljenost je vedno 
boljšo kakor 43 

golo pričakovanje.. . 
T i t o 



REŠEVANJE STANOVANJSKIH VPRAŠANJ DELAVCEV ŽELEZARNE OD 1.I. DO 31. XII. 1974 
Kadrovski sektor — oddelek za družbeni standard želi se-

maniti delovno skupnost železarne Jesenice o reševanju stano-
/anjske problematike delavcev Železarne za obdobje od 1. 1. do 
U . 12. 1974. Železarna Jesenice je v letu 1974 odkupila za reše-
/anje stanovanjskih vprašanj članov delovne skupnosti, ki ni-
najo rešenega svojega stanovanjskega vprašanja, skupno 100 
itanovanj, Z zgrajenimi stanovanji in z izvršenimi preselitvami 
/ večja ali manjša stanovanja (kombinacije) je stanovanjska 
comisija pri DS železarne Jesenice skušala rešiti čim več prosil-
:ev, ki so prišli v poštev za dodelitev stanovanj v okviru sploš-
lega vrstnega reda prosilcev stanovanj. Pri tem želimo opozori-
i člane delovne skupnosti, da so se stanovanja dodeljevala do 
!. 9. 1974 po splošnem vrstnem redu prosilcev stanovanj za leto 
1973. Po sprejetju splošnega vrstnega reda prosilcev stanovanj 
ca leto 1974, dne 2. 9. 1974 pa je stanovanjska komisija dodelje
vala stanovanja po splošnem vrstnem redu prosilcev stanovanj 
:a leto 1974. 

1. V letu 1974 je bilo odkupljenih naslednje število stano
vanj po kategorijah: 

rosobna stanovanja 
lvoinpolsobna stanovanja 
Ivosobna stanovanja 
•nosobna stanovanja 
larsonjere 

14 stanovanjskih enot 
31 stanovanjskih enot 
44 stanovanjskih enot 

7 stanovanjskih enot 
4 stanovanjske enote 

ikupaj 100 stanovanjskih enot 

V zgoraj navedeni prikaz so zajeta odkupljena stanovanja 
ta Jesenicah, C. C. Tavčarja l / a in 1/b (26 stanovanjskih enot), 
lesenice, C. revolucije l / a in 1/b (65 stanovanjskih enot) in Je-
tenice C. M . Tita 94 (9 stanovanjskih enot v nadzidavi). Stano
vanja na Jesenicah C. C. Tavčarja l / a in 1/b, C. M . Tita 94 — 
so te vseljena, medtem ko bodo stanovanja na Jesenicah, C. re
volucije l / a in 1/b vseljena do konca meseca februarja 1975. V 
etu 1974 je bila porušena stanovanjska hiša na Jesenicah, 
•'imn-k.i 8 (7 družini, družine pa so bile preseljene v nadomest
iš stanovanja. 

2. Od 1. 1. 1974 do 31. 12. 1974 je bilo rešeno (nova stanova-
lja in kombinacije) sledeče število prosilcev: 

rosobna stanovanja 39 prosilcev 
ivosobna stanovanja 50 prosilcev 
»nosobna stanovanja 9 prosilcev 
garsonjere 13 prosilcev 
ikupaj 111 prosilcev 

3. Dodelitev stanovanj po kvalifikacijah: 

MK 
5 K 
<V 
/ K 
J — 2 
J - 3 
J — 4 
J - 5 
ikupaj 

3 prosilci 
15 prosilcev 
59 prosilcev 
16 prosilcev 

1 prosilec 
10 prosilcev 

3 prosilci 
4 prosilci 

111 prosilcev 

4. Razdelitev stanovanj po TOZD 

-alilnice 
valjarne 
VET 
lladna predelava 
•kupne službe 
lpokojenci 

35 prosilcev 
15 prosilcev 
21 prosilcev 
16 prosilcev 
17 prosilcev 
7 prosilcev 

k u p a j 111 prosilcev 

V obdobju od 1. 1. 1974 do 31. 12. 1974 je bilo odloženih za-
-adi obračuna, lastne rešitve stanovanjskega vprašanja ali dru-
rih okoliščin skupno 81 vlog za dodelitev stanovanj. 

5. Od 1. 1. 1974 do 31. 12. 1974 je bilo vloženih 234 vlog za 
lodelitev stanovanj, ki bodo po predhodnem točkovanju 
isebnih in stanovanjskih pogojev uvrščene v splošni vrstni red 
»rosilcev stanovanj za leto 1975. Stanje rešenih vlog za dodeli-
ev stanovanj z dne 1. 1. 1975 pa je bilo 742 vlog. 

Iz posredovane problematike o reševanju stanovanjskih 
prašanj delavcev železarne Jesenice v letu 1974 je razvidno, da 

: zgrajenimi stanovanji stanovanjska komisija ni mogla rešiti 
•seh potreb po stanovanjih v Železarni. Glede na zaposlovanje 
lovih delavcev v železarni Jesenice, se nam ta primanjkljaj po 
tanovanjih nenehno povečuje in to kljub vsem naporom samo
upravnih organov pristojnih za to področje, da bi se zgradilo 
im več stanovanj za potrebe delavcev našega delovnega kolek-
iva. Menim, da bomo morali.tudi v naslednjih letih angažirati 
•sa razpoložljiva sredstva za gradnjo novih stanovanj, če bomo 
loteli primanjkljaj po stanovanjih zmanjševati, da o dokončni 
ešitvi tega problema v Železarni sploh ne govorimo. Istočasno 
>a bi morali sami prosilci, ki prosijo za dodelitev stanovanj 
meti nekoliko več strpnosti in pri reševanju lastnega stano
vanjskega problema upoštevati težave, ki jih ima železarna 
lesenice pri reševanju te problematike. 

Franci Pire 
Referent za stanovanja 

OBVESTILO 
Kadrovski sektor — oddelek za družbeni standard, člane 

elovne skupnosti železarne Jesenice obvešča, da je bilo na pod-
igi sklepa stanovanjske komisije z dne 24. 12. 1974 dodeljeno 
tanovanje naslednjim delavcem Železarne. Stanovanja so bila 
odeljena v novi stolpnici SAVA na Jesenicah, C. revolucije l / a 
i 1/b, ter v kombinacijah v stanovanja, ki so bila izpraznjena 
b priliki dodelitve drugega ustreznega stanovanja. 

Stanovanja dodeljena 

1. Anastasov Aleksander valj. Bela trosobno 11 
2. SavičNada D E družb. preh. enosobno začasno 
3. Radičič Drago valj. 2400 enosobno začasno 
4. AlagičVelid martinarna dvosobno začasno 
5. Sadič Ekrem martinarna enosobno začasno 
6. Durmuševič Latif martinarna enosobno začasno 
7. Muminovič Husein martinarna enosobno začasno 
8. Smolej Francka stroj. del. dvosobno 536 
9. Hadžič Muharem plavž enosobno začasno 

10. Amidžič Azis transport dvosobno 6 
11. AvdičHilmo martinarna enosobno začasno 
12. Čindrak Ramiza D E družb. preh. enosobno začasno 
13. Švegelj Frančiška Javornik I enosobno 184 — ZB 
14. Dautovič Ibro el. jekl. enosobno začasno 
15. Lovič Osman plavž dvosobno 62 
16. ČelebičAhmed žičarna dvosobno začasno 
17. Ponjavič Edina jeklovlek enosobno začasno 
18. Zrnič Jovo transport dvosobno 55 
19. Crtalič Stanko plavž garsonjera 94 
20. Oblak Marjan strug, valjev enosobno 86 
21. Karahodžič Edhem valj. Bela enosobno začasno 
22. Vrtačnik Rado stroj. del. dvosobno zamenjava — ZB 
23. Popovič Gavro plavž dvosobno 83 
24. Cikovski Kirčo martinarna enosobno začasno 
25. HodičBejdo plavž dvosobno 25 
26. Zurman Milka žeblj arna enosobno začasno 
27. Harambašič Osman martinarna garsonjera 140 — strokovnjak 
28. Medic Idriz plavž garsonjera 96 
29. Kočet Vera žičarna enosobno začasno 
30. Tešanovič Ratibor žičarna enosobno začasno 
31. Loncnar Janez valj. 2400 enosobno 30 
32. Hodič Fehim valj. Bela d%osobno 40 
33. Bečarevič Muharem martinarna enosobno začasno 
34. Majdankič Mesud el. jekl. enosobno začasno 
35. Rekič Mujo plavž enosobno začasno 
36. Rupar Marija jeklovlek enosobno začasno 
37. SiličNaila žebljama enosobno začasno 
38. Varmaz Adem žebljarna enosobno začasno 
39. Bubrič Ernest el. jeklarna enosobno začasno 
40. Zakelj Alojz žič. valjarna trosobno 81 
41. Kurbegovič Fuad samotama dvosobno 62 

Rešeno v nova 
stanovanja 
Rešeno v stara 
stanovanja 
Rešeno v stara 
stanovanja (začasno 
Rešeno z zamenjavo 
stanovanj 
Odstop razpolagalne 
pravice Stan. pod. Jes. 

60 prosilcev 

16 prosilcev 

24 prosilcev« 

5 prosilcev-

1 prosilec 
skupaj 106 prosilcev 

Opomba: prosilci, ki so bili rešeni 
z zamenjavo stanovanj, so jim bila 
dodeljena nova stanovanja v stolp
nici SAVA, ker je stanovanjska ko
misija reševala v starejša stanova
nja v blokih tiste prosilce, ki so pro
sili, da se jim taka stanovanja do
deli. Prosilce, ki jim je bilo dodeljeno 
stanovanje začasno (v baraki) se še 
nadalje vodi kot aktivne prosilce in 
se njihovih vlog za dodelitev sta
novanj ne odloži. 

Iz zgoraj prikazanega je bilo v 
okviru 65 novih stanovanj dokončno 
rešenih 80 prosilcev, začasno je bilo 
rešenih 24 prosilcev, eno stanovanj
sko enoto pa je stanovanjska komi
sija odstopila Stanovanjskemu pod
jetju Jesenice za čas enega leta za 
njihove potrebe. 
Razdelitev stanovanj v okviru 
TOZD 

Talilnice 
Valjarne 
V E T 
HI. predelava 
Skupne službe 
upokojenci 

26 prosilcev ali 33 % 
15 prosilcev ali 18 % 
16 prosilcev ali 20 % 
9 prosilcev ali 12 % 

12 prosilcev ali 15 % 
2 prosilca ali 2 % 

skupaj 80 prosilcev ali 100 % 

Opomba: V zgoraj navedenem pri
kazu so upoštevani samo tisti pro
silci, ki so bili rešeni dokončno in so 
se njihove vloge odložile kot rešene. 

Stanovanjska komisija je nave
dene prosilce reševala po splošnem 
vrstnem redu prosilcev stanovanj za 
leto 1974, medtem ko je začasne 
rešitve reševala na podlagi predloga 
socialne delavke in se njihove vloge 
še nadalje vodijo kot nerešene. 

V tem poročilu bi se rad dotaknil 
še enega vprašanja, in sicer odkla
njanja stanovanj, ki jih dodeli sta
novanjska komisija posameznim 
prosilcem. Stanovanjska komisija je 
na svoji seji dne 15. U . 1974 dodelila 
trosobno stanovanje na Jesenicah, 
C. revolucije 9 tov. Crnkič Jusufu, ki 
ga je odklonil z obrazložitvijo, da je 
premajhno za njegovo družino. Za 
tako stanovanje je imenovani zapro
sil sam z utemeljitvijo, da bo starej
še stanovanje lažje vzdrževal glede 
na svoje finančne razmere. Ob pri
liki, ko je odklonil navedeno sta
novanje, je zahteval, da se mu dodeli 
trosobno stanovanje v novozgrajeni 
stolpnici. Stanovanjska komisija je 
njegovi zahtevi ugodila na svoji seji 
dne 24. 12. 1974 in mu dodelila še 
prosto trosobno stanovanje v novi 
stolpnici, in sicer v 12. nadstropju. 
V upanju, da je stanovanjska komi
sija njegovo stanovanjsko vprašanje 
ugodno rešila, se je tov. Crnkič Jusuf 
zglasil na oddelku za družbeni stan
dard in tudi to stanovanje katego
rično odklonil z obrazložitvijo, da je 
dodeljeno stanovanje previsoko in 
da tega stanovanja ne bo sprejel. 

To pa ni edini primer, kajti takih 
in podobnih primerov je več. Niso 
redki prosilci, ki svojo jezo zaradi 
dodeljenega stanovanja z ozirom na 
lego, višino, okolje in okoliš stresajo 
na referenta za stanovanja in druge 
delavce oddelka za družbeni stan
dard. Neredko se sprašujem, kam to 
vodi, upoštevajoč pri tem število ne
rešenih prošenj za stanovanja. Vsak 
prispevek ali sugestija, kako rešiti 
take probleme, bi bile dobrodošle. 

ANALIZA RAZPISA ZA GRADBENA POSOJILA 

Konec leta 1974 je bil objavljen v tovarniškem glasilu 
5ELEZAR razpis za gradbena posojila za leto 1975. Analiza 
azpisa nam pokaže naslednje podatke: 

Skupno se je prijavilo za gradbeno posojilo 210 prosilcev 
za leto 1974 - 188 prosilcev). 

Od tega je: 
121 prosilcev za novogradnje 
81 prosilcev za adaptacije 
8 prosilcev za nakup (stanovanja ali hiše). 
Teh 210 kandidatov je zaprosilo skupno za 12.409.000 di-

larjev posojila. Upoštevajoč limit iz leta 1974, je potrebno 
kupno 7.780.000 din. Ce pa bi limit povišali za 10.000 din 
od 60.000 na 70.000 din), je potrebno skupno 8.740.000 di-
arjev. 

rosilcev takih, ki bi izpraz-
elezarne, in sicer: trosobna 

Od skupno 210 prosilcev je 21 
nili skupaj 21 stanovanj, ki so last 
7, dvosobna 11, enosobna 3. 

Število prosilcev po posameznih TOZD in "t odnos na 
število prosilcev: 

TOZD Talilnice 
TOZD Valjarne 
TOZD Hladna predelava 
TOZD V E T 
DS Skupne službe 
upokojenci 
skupno 

14 prosilcev ali 6 % 
20 prosilcev ali 9 % 
41 prosilcev ali 20 % 
73 prosilcev ali 35 % 
53 prosilcev ali 26 % 

9 prosilcev ali 4 % 
210 prosilcev ali 100 % 

Procentni odnos prosilcev na število zaposlenih v 
meznih TOZD: 

posa-

TOZD Število 
zaposlenih Prosilcev % 

TOZD Talilnice 1049 14 1 % 
TOZD Valjarne 953 20 2,1 § 
TOZD Hladna predelava 1117 41 3,6 £š 
TOZD V E T 1848 73 4,5 % 
DS Skupne službe 939 52 5,5 % 

Kvalifikacijska strukt ura prosilcev: 

N K P K K V V K U-2 U-3 U-4 U-5 Upokoj. 

- 19 47 56 10 19 23 27 9 

Tek. T, •- i - Obrat Kategorija Uvrstitev v sploš. 
Pnimek in ime 

št. 

Obrat 
stanovanja vrstnem redu 

1. Potokar Franc samotama trosobno zamenjava — komb. 
2. Mulalič Muharem martinarna trosobno 9 
3. Ključanin Sefik martinarna trosobno 5 
4. Dizdarevič Elfad martinarna trosobno 7 
5. Omanovič Jusuf • transport trosobno 47 
6. Kemperle Rudolf martinarna trosobno 53/a 
7. Crnkič Jusuf el. jeklarna trosobno 12 
8. Ručigaj Marjan upokojenec trosobno 251 — kombinacija 
9. Miklič Anton valjarna Bela dvoinpolsobno 520 — strokovnjak 

10. Delič Drago martinarna dvoinpolsobno 175 — komb. ZB 
11. Frelih Sonja R T A dvoinpolsobno 23 
12. Hribar Erik plavž dvoinpolsobno 76 
13. GasarJože hlad. valj. dvosobno 85 — kombinacija 
14. Kerič Ešef martinarna dvoinpolsobno 35 
15. Zahič Hamdija transport dvoinpolsobno 41 
16. Kelenc Stane martinarna dvoinpolsobno 8 
17. Pivar Alojz valj. Bela dvoinpolsobno 104 — strokovnjak 
18. Thaler Dušan R T A dvoinpolsobno 555 — kombinacija 
19. Cučuk Salko el. jeklarna dvoinpolsobno 46 
20. Medic Šalih F R S dvoinpolsobno 523 — kombinacija 
21. Laslo Nataša elektrodni odd. dvoinpolsobno 59 
22. Adrovič Muslija transport dvoinpolsobno 84 
23. Sušanj Stanko stroj. del. dvoinpolsobno 69 
24. Rozman Jakob O T K - RO dvoinpolsobno zamenjava 
25. Marinkovski Bogdan žičarna dvoinpolsobno 60 — strokovnjak 
26. Novak Janez profilarna dvosobno 93 — strokovnjak 
27. Gorše Jožica prodajni odd. 

V E N 
dvosobno zamenjava 

28. Komelj Tomaž 
prodajni odd. 
V E N dvosobno 88 

29. Cmkič Fadil el. jeklarna dvosobno 158 — strokovnjak 
30. Turkež Hamzaoija el. jeklarna dvosobno 248 — strokovnjak 
31. Stražišar Franc O T K dvosobno 234 — strokovnjak 
32. Tomažič Alojz žičarna dvosobno 14 — ZB 
.33. Bizjak Ivan energ. gosp. dvosobno 10 
34. Jovičič Marija stroj, vzdrž. dvoinpolsobno 16 
35. Tolar Zofka samotama dvosobno 17 
36. Stražišar Emil O T K dvosobno 20 
37. Spoljar Ivan valj. 2400 dvosobno 26 
38. Mihajlovič Hranislav valj. Bela dvoinpolsobno 27 
39. Cufer Andrej hlad. valj. dvosobno 29 
40. AvdičAdil martinarna dvoinpolsobno 32 
41. Kragolnik Franjo žičarna dvosobno 33 
42. Nikolavčič Milan stroj. del. dvosobno 423 — kombinacija 
43. Radovič Ljubo elektrod, odd. dvosobno zamenjava 
44. Medja Dragica talilnice dvosobno 79 
45. CatakSabid samotama - dvoinpolsobno 45 
46. Sučur Jovo valj. Bela dvoinpolsobno 77 
47. Trojar Božidar žičarna dvosobno 51 
48. Princ Anton valj. Bela dvosobno 52 
49. Klinar Milan SEOP dvosobno 53 
50. Bešič Nail transport dvoinpolsobno 54 
51. Mahmutovič Ramadan plavž dvosobno 57 
52. Pust Dragomira S E O P dvosobno 58 
53. Tumpaj Anton plavž dvosobno 61 
54. Veric Milan valj. žice dvosobno 66 
55. Vari Duša S E O P dvosobno 361 
56. Čatak Asim spi. sekt. dvosobno 68 
57. Mravlje Miran stroj. del. dvosobno 70 
58. Ambrožič Vinko O T K dvosobno 71 
59. Lužnik Milan sekt. novog. dvosobno 75 
60. Berglez Ludvik F R S enosobno 164 — strokovnjak 
61. Brun Berti jeklovlek enosobno ZB 
62. Čopi Jože upokojenec enosobno . 2 
63. Črv Janez Javornik I garsonjera 19 
64. Kneževič Danilo stroj, vzdrž. garsonjera 63 
65. Stan. podj. Jesenice 

stroj, vzdrž. 
garsonjera odstop razpolagalne 

pravice 



TEKMOVALNI 
PROGRAM 

ZA NASLEDNJE 
OBDOBJE 

Do konca sezone 1974/75 bo odigralo 
prvo moštvo H K Jesenice še naslednje ho
kejske tekme. S tekmo 18. januarja Jeseni
ce : Olimpija na Jesenicah, bo zaključen 
prvi del državnega prvenstva A skupine. V 
nadaljevanju igrajo prvi trije uvrščeni 
drugi del tekmovanja dvokrožno. V drugi 
del tekmovanja nosijo moštva vse osvojene 
točke in razliko v golih iz vseh odigranih 
tekem v prvem delu med štirimi moštvi. 
Moštvo igra tudi v predtekmovanju za ju
goslovanski pokal SRS, ki mora biti konča
no do 12. 2. 1975. Polfinale in finale bo od
igrano od 15. do 26. februarja. S tem bo 
tudi sezona za prvo moštvo Jesenic konča
na. Reprezentanca pa ima v marcu nastop 
na svetovnem prvenstvu v Sapporu na Ja
ponskem. 

Člansko moštvo H K Kranjska gora za
ključuje s tekmo 18. 1. prvi del tekmovanja 
v zvezni ligi skupine B. Če bo moštvo osta
lo na prvem mestu, se bo skupaj s četrto 
uvrščenim iz skupine A in prvouvrščenim 
iz skupine C, borilo za četrtega člana A 
skupine v naslednji sezoni. Igra se dvokrož
no. 

Mladinci H K Jesenic in H K Kranjska 
gora, tekmujejo v finalnem delu za držav
no prvenstvo, skupaj z moštvom H K Celje 
in H K Vardar iz Skopja. Medtem, ko igrajo 
mladinci H K Kranjska gora v finalu za ju
goslovanski pokal kot državni prvaki 
1973/74, si pa mora to pravico H K Jesenice 
šele priboriti. 

V mesecu marcu bodo gostovali na Je
senicah mladinci iz Brna (CSSR) in bodo s 
tem vrnili obisk našim mladincem. 

Pionirji (letnik 1960 in mlajši) H K Jese
nice in H K Kranjska gora, igrajo republi
ško prvenstvo skupaj z moštvom H K Olim
pija in H K Tivoli iz Ljubljane in H K Celje. 
Republiški prvak bo sodeloval na turnirju 
za državno prvenstvo. 

Pionirji hokejskega kluba Jesenice pa se 
bodo udeležili mednarodnega turnirja v 
nemškem mestu Grefrath pri Krefeldu od 
11.—13. aprila 1975. Moštvo bo sestavljeno 
iz najboljših igralcev obeh pionirskih mo
štev letnik 1960/61. Čf 

Rnrhn nh hnnrli 

SLOVENSKE 

Ž E L E Z A R N E 

Proizvaja: 
debelo, srednjo in tanko pločevino 
dinamo trakove 
hladno valjane trakove 
vlečeno, brušeno in luščeno jeklo 
vlečeno žico 
vlečeno žicO'patentirano 
pleteno patentirano žico za prednapeti beton 
hladno oblikovane profile 
cestne varnostne ograje 
jeklene podboje za vrata 
dodajni material za varjenje: 
— oploščene nelegirane elektrode za obločno var

jenje 
— oploščene 

varjenje 
— oploščene 

varjenje 
— oploščene elektrode za navarjanje 
— oploščene posebne elektrode za obločno varjenje 
— žice za plamensko varjenje 
— žice za varjenje v zaščitnem plinu 
— žice za avtomatsko obločno varjenje pod praškom 
— praški za avtomatsko varjenje 
— tehnični plin ARGON 
žičnike 
jekleni sekanec > I 

nizkolegirane elektrode za obločno 

visokolegirane elektrode za obločno 

S svojim prodajnim programom: 
— pohištvo — gradbeni material 

material — sanitarni material 
stroji — tekstil — živila 

se priporoča 

instalacijski 
gospodinjski 

Glasilo H D Jesenice JESENICE, izhaja kot prilo
ga glasila delovnega kolektiva SŽ — ŽELEZARNE 
JESENICE 

6. januarja 1975 — IZDAJA HD JESENICE — štev. 1/1 

OB PRVI ŠTEVILKI 
NAŠEGA GLASILA 

Lani bi morali na Jesenicah slaviti hokejski praznik — 25-
letnico delovanja hokejskega kluba Jesenice. Jubilej jeseniškega 
hokeja pa je minil skoraj neopazno, kot da hokej poleg Železarne 
ni vkovan v ljudstvo, kot da to ni več šport železarjev in sploh 
občanov, pa tudi mnogih prijateljev in simpatizerjev sirom Go
renjske in Slovenije. 

Ne samo, da nismo praznovali in obujali spomine na preho
jeno pot, od skromnih začetkov do danes, začetka zmagoslavja — 
osvajanja zvezdic, ravno v tej, sezoni nismo osvojili najvišjega 
naslova. Več let nazaj se je netilo medsebojno sovraštvo, iz kate
rega so izhajale nerazumljive odločitve nadrejenih forumov, 
klubskih odbornikov, sodnikov. Vse se je uprlo proti nam in ostali 
smo »kalimeri«, kot nas v tem letu nenaklonjeni imenujejo. Za
pustili smo športno areno, napravili napako, ki jo ni odpustiti, 
vendar smo zmagali in v nadaljnjih tekmah zmagovali kot borci, 
maščevalci nad krivično odločitvijo tistih, ki nam že dolga leta 
želijo poraze in narekujejo konec zmag in najvišjih naslovov. 
Končno pa so zmagali nasprotniki v Beogradu za zeleno mizo. 

Po vseh teh spodrsljajih si je novi odbor na izrednem občnem 
zboru začrtal novo pot: odslej ne bomo za vsako ceno osvajali 
naslovov, ne bomo več kovali zvezd. Borbeni hokejist naj bo ena
kopraven borec plavžarju, ki se bori za čimvečjo proizvodnjo in 
izplen, neborben, nediscipliniran hokejist pa v bodočnosti ne bo 
mogel več sodelovati v hokejskem moštvu. Pri tem starost ne bo 
mejnik za zamejnjavo kadrov — mlad igralec, si bo moral vstop 
med najboljše zagotoviti s kvaliteto in predanostjo klubski barvi. 

Zadovoljni smo, da imamo za današnjimi izkušenimi igralci 
nove, mlade, kvalitetne, res talentirane hokejiste, ki bodo čez 
nekaj let uspešno zastopali jeseniški hokej. Odbor v izdatnejši 
meri skrbi za vzgojo mladih, od hokejske šole cicibanov, pionirjev 
do mladincev, torej ne skrbi samo za hokejski vrh. V naših vrstah 
je 170 hokejistov, kar je prav gotovo jamstvo za nadaljnji razvoj 
v smferi večjih uspehov. 

S tem hočem reči, da kdor misli ali je celo prepričan, da gre 
jeseniški hokej in njegovi uspehi v zaton.se moti. Jeseniškemu ho
keju se obetajo v prihodnosti novi časi in ne bo naj nam žal, če bi 
za boljši jutri žrtvovali tudi nekaj višjih naslovov, za to pa je 
nujno več in kvalitetnejše delati. 

Z listom JE-SE-NI-ČE hočemo informirati širšo javnost, pred
vsem pa prijatelje hokeja o našem delu, težavah, sodelovanju s 
klubi, šoTami, delovnimi organizacijami in o naših uspehih pa 
tudi neuspehih. 

Ta prvi hokejski časopis pri nas naj seznanja in obvešča vse 
prijatelje hokeja, obenem pa naj le-ti pošiljajo tudi svoje prispev
ke oziroma vprašanja, na katera bomo radi odgovarjali. 

V imenu celotnega upravnega odbora in vseh hokejistov 
želim vsem bralcem našega lista srečno in zadovoljno novo leto 
— novemu listu JE-SE-NI -CE pa ob rojstvu SREČNO POT. 

Predsednik H D Jesenice France Božič 

Vodja navijačev HK Jesenice — Jože Anderle 

»Prelepa Gorenjska ...« je nemalokrat, tako 
tudi po uspešno zaključeni lanski sezoni zaigral 
Franci Košir 

http://zaton.se


SODELUJTE Z NAMI 
Informativni list JE-SE-NI-CE 

je zagledal »luč sveta«. Kot vsak 
novorojenček, bo tudi ta ,list. 
sprva nebogljen, z meseci in leti 
pa se bo krepil. Postajal bo večji, 
pestrejši, zanimivejši, postal bo 
»velik in odrasel« — postal bo 
najboljša povezava med vami, 
dragi prijatelji in vašim klubom. 

Vse te želje in cilji pa se nam 
bodo izpolnili le, če bomo ta naš 
list dobro »hranili in vzgajali«. 
Zato nam pomagajte, svetujte, če 
bo treba tudi potrpite, skrtka, 
sodelujte z nami. 

Naj vam naštejemo nekatere 
rubrike, preko katerih pričaku
jemo predvsem vašega sodelo
vanja. 

V rubriki VI NAM — MI VAM, 
bi radi objavili vaša pisma z raz
nimi vprašanji, na katera bomo 
radi odgovarjali. V to rubriko 
bodo sodila tudi ostala vaša 
pisma, kjer nam boste pomagali, 
svetovali ali grajali naše delo. 

IZ DELA KLUBOV PRIJA
TELJEV HK JESENICE, bo ru
brika, ki bo prinašala poročila o 
nastajanju, delu, problemih in 
drugem v klubih ali poverjeni-
štvih Prijateljev HK Jesenice. 

Zelo kmalu pričakujemo veli
ko vaše pošte . Verjetno ne bomo 
uspeli vsa vaša pisma v celoti 
objaviti v prej opisanih rubri
kah, zato bomo v rubriki VAŠA 
POSTA poizkusili vsaj našteti 
vsa pisma in se vam zanje zahva
liti. 

Še eno vrsto sodelovanja bi 
radi vpeljali. Kakor se povsod 
borijo s finančnimi težavami, 
tako tudi nam ni prizaneseno. 
Zato želimo objavljati vaše ozi
roma vaših podjetij REKLAMNE 
OGLASE. Informacije 6 cenah so 
na razpolago na upravi HD Je
senice. 

Seveda list ne bo mogel 
»živeti« samo od vašega sodelo
vanja. Tudi mi se bomo potrudili, 
da bo vsebina raznovrstna in za
nimiva. Tako vam bomo poizku
šali predstaviti naše delo, mo
štva, igralce in trenerje. Posre
dovali vam bomo informacije o 
tekmovanjih s komentarji, izja
vami, ocenami itd. Tudi statistič
ni podatki o tekmovanjih in pri
hodnji program ne bodo manj
kali. 

Poizkušali bomo objavljati 
tudi zanimiv slikovni material 
najnovejših dogodkov, posegli 
pa bomo tudi nazaj vse tja do 
prvih začetkov hokeja na Jese
nicah. 

In na koncu naj ne pozabimo 
omeniti tudi humorističnih pri
spevkov, katerih verjetno ne bo 
manjkalo, saj se znamo šaliti, pa 
tudi snovi za to je v našem hoke
ju dovolj.. 

Tako. Za življenje in rast naše
ga »novorojenčka« mislimo, da 
bomo lahko dobro poskrbeli, se
veda predvsem z vašim sodelo
vanjem. 

Uredniški odbor 

USTANAVLJANJE KLUBOV 
IN POVERJENIŠTEV 

PRIJATELJEV HK JESENICE 
Hokejski klub Jesenice je v svojem več kot četrtstoletnem delovanju postal 

poznan sirom po domovini, pa tudi izven njenih meja. Ravno jeseniški hokejisti 
imajo največje zasluge za sedanjo kvalitetno raven hokeja v Jugoslaviji in za to, da 
je SFR Jugoslavija tudi v tej športni panogi postala znana ostalemu svetu. 

V tem obdobju je klub ves čas rasel in napredoval ter postal vrhunski v svojem 
športu. Istočasno si je klub pridobival mnogo simpatizerjev in njihovo moralno 
oporo, posebno v obdobjih hudih krivic, ki jih je klub doživljal. 

Že pred leti so nekateri simpatizerji izrazili željo, da bi se organizirali in tako še 
bolje moralno, pa tudi materialno pomagali H K Jesenice. 

Tako deluje že nekaj let klub prijateljev H K Jesenice v Begunjah. Uprava 
H K Jesenice je poizkušala to dejavnost razširjati, vendar do sedaj z manjšim 
uspehom. V letošnji sezoni so se ponovno pojavile želje simpatizerjev sirom po 
Sloveniji, da bi postali organizirani prijatelji H K Jesenice. Zato je uprava kluba 
pričela z novo akcijo. Dogovorili smo se, da bomo po posamezih krajih ali podjetjih 
organizirali, kot eno od oblik delovanja, poverjeništva prijateljev H K Jesenice 
(PHKJ) in kjer bo interes širši, klube P H K J , ki bodo delovali v skladu z osnovnim 
zakonom o društvih. 

Osnovni namen organiziranja P H K J je popularizacija hokeja, še posebej 
jeseniškega in pridobivanje prijateljev in zvestih navijačev, kot organiziranih 
članov. Poleg tega bodo člani P H K J materialno pomagali H K Jesenice s članarino 
in na druge načine. V ta namen bodo hokej klubu Jesenice plačevali odrasli člani 
letno članarino 50 din, mladina do 18. leta, študentje, vojaki in upokojenci pa 
25 dinarjev letno. Vsak član P H K J bo ob prvem vplačilu članarine prejel člansko 
izkaznico in značko H K Jesenice brezplačno. 
i Kot posebnost naj omenimo, da bo vsak član vsako leto prejel bon, s katerim 
bo lahko dvignil brezplačno vstopnico za katerokoli tekmo moštva H K Jesenice na 
Jesenicah. S tem bi svojim prijateljem vsaj enkrat letno omogočili ogled nastopa 
njihovega moštva z manjšimi stroški, kot bi jih imeli sicer. 

. Še eno ugodnost za člane bi radi omenili. Z željo, da bi imeli stalni stik s člani, 
nameravamo izdajati informativni list H K Jesenice, katerega prva številka je pred 
vami. List bo prinašal informacije o klubu in igralcih, komentarje, mnenja, pisma in 
odgovore članov in še kaj. Tudi ta list bodo dobivali člani P H K J brezplačno. 

Meninio, da smo za prvi stik s simpatizerji, ki bi radi postali člani P H K J , 
navedli dovolj podatkov. Za vse informacije, ki bi jih želeli še dobiti, se lahko 
obračate na naslov H K Jesenice, komisija za Prijatelje H K Jesenice, Ledarska 4, 
64270 Jesenice (telefon 81-579) ali na predsednika komisije Emila Ažmana, žele
zarna Jesenice (telefon 81-441 interna 849 od 6.—14. ure). 

PROGRAM IN DEJAVNOST 
TEHNIČNEGA ODBORA HD JESENICE 

Osnovna dejavnost H D Jesenice se_od-
vija v H K Jesenice in H K Kranjska gora. 

Osnovno dejavnost delimo na: 
— hokejsko šolo, ki šteje 60 učencev, 

ki so razdeljeni v dva razreda in na dve 
moštvi cicibanov; 

— pionirsko moštvo HK Jesenice, 
šteje 19 igralcev in tekmuje za državno 
prvenstvo. V letu 1974 je osvojilo naslov 
državnega prvaka. 

— pionirsko moštvo HK Kranjska 
gora šteje 21 igralcev ter tekmuje za 
državno prvenstvo. V letu 1975 je poleg 
pionirskega moštva H K Jesenice, kandidat 
za najvišji naslov. 

— mladinsko moštvo HK Jesenice 
šteje 21 igralcev ter tekmuje za državno 
prvenstvo. V sezoni 1974/75 je moštvo 
osvojilo v A skupini drugo mesto. Moštvo 
se je uvrstilo v finalni del tekmovanja za 
naslov državnega prvaka. 

— mladinsko moštvo HK Kranjska 
gora šteje 19 igralcev in tekmuje za držav
no prvenstvo. V sezoni 1974/75 je moštvo 
osvojilo v A skupini prvo mesto in je v fi
nalnem delu najresnejši kandidat, da osvo
ji naslov državnega prvaka. 

— člansko moštvo HK Kranjska 
gora šteje 19.igralcev, ki tekmuje v B sku
pini državnega prvenstva. Trenutno je na 
čelu lestvice in je kandidat, da postane v 
finalnem delu član A skupine. 

— člansko moštvo HK Jesenice 
štejte 21 igralcev in tekmuje v A skupini 
državnega prvenstva. Poleg Olimpije je 
najresnejši kandidat za naslov državnega 

Strokovno delo vodijo v glavnem do
mači trenerji s pomočjo sovjetskega stro
kovnjaka tov. Borisa Afanasijeva. Prvo 
moštvo H K Jesenice vodi trener Jože Tre-
bušak, dolgoletni igralec in reprezentant, ki 
si je pridobil naslov trenerja v hokejski šoli 
v CSSR. Prvo moštvo H K Kranjska gora 
vodi trener Dušan Brun, ki poleg tega vodi 
hokejsko šolo. Kot dolgoletni igralec in re
prezentant si je naslov trenerja pridobil 

' v hokejski šoli v ČSSR. Delo trenerja pio
nirskega in mladinskega moštva H K Jese
nice vodi dolgoletni treiter Matko Medja, 
bivši igralec prve povojne generacije ho
keja na Jesenicah. Delo trenerja pionir
skega in mladinskega moštva H K Kranjska 
gora vodi še aktiven igralec Stanko Eržen, 
ki Se vse bolj uspešno posveča trenerskemu 
delu. 

V pomoč trenerjem so tudi tehnični 
vodje moštev. Obseg dela, zlasti vzgojo 
mladih, je pokazal, da je potrebno vključe
vati nove strokovne kadre. Le-ti naj bi bili 
bivši igralci, ki bi z ustreznim strokovnim 
izpopolnjevanjem doma ali v inozemstvu, 
pridobili za to delo potrebno znanje. 

Vzgoja mladih hokejistov se začenja 
v hokejski šoli, ki poteka v dveh skupinah 
(odvisno od pouka na šolah) in,šteje 60 
učencev. Pouk na šoli se deli v teoretični in 
praktični del, tj. j . o osnovah hokejske igre 
do tehnike drsanja. Program šole se dopol
njuje s predmeti, ki imajo namen izboljšati 
kvaliteto pouka. 

V ta namen smo za leto 1974/75, prosili 
za sodelovanje prof. Janeza Smitka, za 
nrakti^ni del pa sovjetskega trenerja Bo-
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Se bi lahko našteval drobne zanimivosti 
s prijetnega pomenka v Begunjah, na ka
terem so sodelovali; OTO M E N C I N G E R , 
predsednik kluba, I V A N B R E Z N I K A R , 
tajnik in A N D R E J R E S M A N , član uprav
nega odbora kluba. Kot so psvedali sogo
vorniki, navijaška strast ni popustila tudi 
kadar so hokejisti izgubljali tekme. Tukaj 
jih je vodilo načelo: športno prenesti poraz, 
hokej je le igra, v kateri včasih glavno vlo
go igra tudi sreča. 

»ŽELIMO ZDRAVE ODNOSE 
V HOKEJSKEM ŠPORTU« . 

Preden sem se poslovil, sem predsedni
ku OTU M E N C I N G E R J U zastavil še 
vprašanje: Kaj meni o nikoli dokončno 
urejenih razmerah v jugoslovanskem ho
keju? 

»O teh zadevah se da govoriti še in še, 
toda skušal bom biti kratek. Že takoj naj 
povem, da nezdrave razmere v našem hoke
ju močno vplivajo na naše članstvo, kakor 
tudi na samo razpoloženje do navijanja. 
Moje mnenje je, da je za večino afer v 
našem hokeju krivo vodstvo Hokejske zve
ze Jugoslavije. Tukaj naj omenim kupova
nje igralcev, ki ni v okviru medsebojnih 
dogovarjanj, potem razne mahinacije s 
sodniki, ki hočejo na vsak način doseči, da 
zmaga Olimpija. Člani našega kluba tako 
dobivajo občutek, da nek »periferni« klub 
praktično ne more biti boljši od ljubljan
skega. Če poleg vodstva HZJ kritiziram 
tudi naprej, tudi v Hokejskem društvu 
Jesenice ni vse v najlepšem redu. Zelja 
članov našega kluba je, da se te razmere 
enkrat za vselej uredijo, kajti le na ta 
način bomo nadaljevali s tradicijo navi
janja in prijateljstva z jeseniškimi hoke
jisti. Tukaj naj rečem še to, da hokejisti 
igrajo premalo požrtvovalno, ne dajo od 
sebe tistega kar bi lahko. Ob koncu naj 
v imenu članov našega kluba poudarim: 
Nas ne bolijo porazi, temveč neborbe-
nost igralcev in neurejene razmere. 

Pa še to: Prijetno sem presenečen, da 
bo H K Jesenice izdajal poseben informa
tivni list. Upam, da ga bodo v zadostnem 
številu prejemali tudi člani našega kluba.« 

Ob slovesu sem jim zaželel še veliko 
uspešnega dela, predvsem pa, da še dolgo 
ostanejo zvesti navijači H K Jesenice, kajti 
nemalokrat so bodrilni vzkliki na tribunah 
najboljša spodbuda našim hekejistom v 
težkih trenutkih. J . R. 

Moštvo »debelih« in »suhih« prijateljev HK Jesenice ; Begunj, po prijateljskem srečanju 



Iz klubov in poverjeništev prijateljev H K Jesenice — Iz klubov in poverjeništev 

BEGUNJCI VELIKI PRIJATELJI 
JESENIŠKEGA HOKEJA 

Tudi v Mariboru smo dobili prve člane 
prijateljev H K Jesenice. Skupina navduše
nih navijačev in simpatizerjev našega 
kluba se je 1, 1875 zbrala in postavila ini
ciativni odbor. Prijatelji Jože Zerovec, 
Erbert Valič, Vekoslav Cej in Se nekateri, 
so glavni organizatorji prijateljev H K Jese
nice. Okoli sebe so /.brali že okrog 50 članov 
iz podjetij T A M Tezno in Studenci, Metal
ne, INTES, Ferronioto servisov, mladin
skega kluba krajevne skupnosti] Maksa 
Hurjana in še nekaterih. 

Novi prijatelji so že začeli oblikovati 
program'svojega tlela. Ena od aktivnosti bo 
tudi tekla v smeri čiinboljšcga sodelovanja 
med hokejskim društvom Jesenice in hoke
jisti Maribora. Z izgradnjo drsališča ima 
Maribor vse možnosti za hiter razvoj hoke
ja, za to pa potrebuje vsestransko pomoč. 
In del te pomoči pričakujejo tudi z Jesenic. 

V okviru popularizacije hokeja v Mari
boru želijo tudi; da bi moštvo Jesenic na 
njihovem novem drsališču odigralo prija
teljsko tekmo s kakšnim domačim ali tujim 
klubom. 

Prepričani smo, da se bo delo prijateljev 
H K Jesenice v Mariboru zelo hitro razširi
lo in da bodo uspeli tudi vse prijatelje kma
lu združiti v klubu prijateljev H K Jesenice. 

Želimo jim mnogo uspehov! 

Že na prvem sestanku uredniškega 
odbora informativnega lista ND Jese
nice, se je med zamislimi o vsebini lista 
izoblikovala tudi ta, da v prvi številki 
predstavimo bralcem najstarejši klub 
prijateljev jeseniškega hokeja v Begu
njah. 

Naloga je bila zaupana meni in ni mi 
preostalo drugega, kot da sem se po 
novoletnih praznikih odpravil v Begu
nje, poiskal člane tega kluba ter pri
pravil reportažo, ki je pred vami. 

Čestitke navijačev z rudarskih Trbovelj 
kapetanu H K Jesenice u lanski sezoni 
— Franciju Smoleju 

i 
ZAMISEL O KLUBU SE J E 

»RODILA« V VRBI 
Prebivalci Begunj, stari in mladi, so 

med najbolj vnetimi navijači na hokejskih 
tekmah na Jesenicah. V več četrtstoletnem 
delovanju H K Jesenice, skoraj na nobeni 
pomembnejši tekmi ni manjkalo prijateljev 
hokeja z Begunj, ki so bodrili in spodbujali 
hokejiste. Tekem so se udeleževali v manj
ših skupinah, nekateri med njimi so se z 
Begunj na Jesenice odpeljali kar s kolesi. 
Vneti navijači so se hitro spoprijateljili 
tudi s hokejisti in nemalokrat so skupaj 
proslavljali velike in male zmage. 

Tako je bilo tudi leta 1967, ko so v Vrbi 
skupaj proslavili eno takšnih zmag. Med 
zbranimi se je takrat porodila misel, da bi v 
Begunjah ustanovili poseben klub, ki bi 
združeval navijače H K Jesenice. Beseda je 
dala besedo in leta 1968 je bil v gostilni pri 
Angelci v Hlebcah ustanovni občni zbor 
kluba prijateljev H K Jesenice — Begunje. 
Zbralo se je okoli petdeset najbolj vnetih 
navijačev, ki so vsi po vrsti izrazili priprav
ljenost organizirano delovati v klubu. Na 
tem občnem zboru so si za glavne naloge 
zadali: Organizirano obiskovanje hokejskih 
tekem, preprečevanje pijančevanja in me
tanja steklenic in drugih predmetov na le
deno ploskev, organizirano navijanje in 
skrb za preprečevanje nekulturnih izgre
dov na tribunah. Vse te naloge so prisotni 
sprejeli z odobravanjem, kajti prav v 
tistem času so se na tekmah pojavljali šte
vilni neredi, ki so ovirali nemoten potek 
tekem. Na občnem zboru so za predsednika 
kluba izvolili OTA M E N C I N G E R J A , ki 
klub vodi še danes. 

Delo kluba je hitro zaživelo in na 
naslednjem občnem zboru, septembra 1970 
na Zelenici, so se pokazali že prvi rezultati. 
Odslej so se begunjski navijači organizira
no udeleževali tekem, s seboj so vedno pri

nesli kopico navijaških* »instrumentov«, 
red in disciplina navijačev pa je bila na 
prvem mestu. 

PDEČA KAPA Z RUMENIM COFOM 
Člani kluba so si omislili tudi razpo

znavni znak in sicer rdeče kape z rumenimi 
cofi, ki so jih naročili v Almiri. Med gledal
ci so hitro postali popularni in marsikdo je 
prišepnil prijatelju: »Poglej, to so pravi na
vijači!«. 

V letih 1971 — 1972 so člani pristopili k 
akciji pokritja drsališča Podmežakljo. Pri 
hokejskem društvu so prejeli vrednostne 
bone, ki so jih nato prodajali. Zbrali so 
okoli milijon starih dinarjev, kar je bilo za 
takratne razmere veliko. Omeniti velja, da 
so nekateri člani kar tekmovali med seboj 
kdo bo prodal več bonov. 

Veliko je zanimivosti, majhnih in veli
kih, ki so se zgodile v teh sedmih letih. 
Omenim naj le nekaj najpomembnejših. 
Člani kluba so se s posebnimi avtobusi ude
ležili številnih tekem na Jesenicah. Nekoč, 
so se na neko pomembno tekmo pripeljali 
kar z osmimi avtobusi. Poleg' tega so 
velikokrat odšli navijat v Celovec, v Ljub
ljano, Cortino, Zagreb; enkrat pa so se celo 
odpeljali z avionom v ZR Nemčijo, rta po
membno tekmo za evropski pokal. Člani 
kluba so za eno od osvojenih državnih 
prvenstev, jeseniškim hokejistom poklonili 
osemnajst parov smuči. 

Klub je med navijači organiziral tudi 
hokejsko tekmo in sicer suhi : debeli. Vso 
opremo so posodili jeseniški hokejisti. 
Rezultat »velikega derbija« je bil neodlo
čen, na ledeni ploskvi. Najstarejši igralec iz 
vrst navijačev je imel kar 65 let. 

Neločljivo z delom kluba je povezan 
tudi delovni kolektiv Elan Begunje, ki čla
nom ves čas stoji ob strani in jim nudi veli
ko pomoč. 

Danes klub šteje že preko 150 članov. 
To niso samo Begunjci, v klub se vključu
jejo navijači iz Žirovnice, Bohinja, Kranja, 
Tržiča; skratka, z najrazličnejših krajev 
Gorenjske. Po končanem letošnjem prven
stvu se bodo člani spet zbrali na občnem 
zboru, pregledali delo ter se pomenili o pri
hodnjih nalogah. Trenutno se predvsem 
prizadevajo, da razširijo članstvo, kajti le 
na takšen način bo delo boljše. 

PROGRAM... 
risa Afanasijeva, da po izkušnjah ruske 
hokejske šole dosežemo višjo stopnjo orga
niziranosti in dela. 

Program šole, ki se deli na dva razreda, 
t. j . začetni in nadaljevalni, je vezan na 
selekcijo učencev z zaključnimi izpiti ter 
formiranje dveh moštev cicibanov, ki je 
novost hokejske šole. Osnovni problem šole 
je oprema in možnost tekmovanja. Od tod 
izhaja zamisel o formiranju dveh moštev 
cicibanov, ki daje možnost medsebojnega 
tekmovanja ter hitrejšega napredka mla
dih hokejistov. 

Mislim, da lahko z veseljem in ponosno 
gledamo v prihodnost jeseniškega hokeja, 
ki ima bogato zaledje v pionirskih in mla
dinskih moštvih obeh klubov. 

Uspehi, ki smo jih z mladimi dosegli 
v tekmovanju v letošnji sezoni, pomenijo 
preizkušnjo njihove moči ter prvino, ki jo 
gledamo skozi širino, da bodo lahko v nekaj 
letih uspešno posegli v vrh jugoslovanskega 
hokeja ter ga dvignili na višjo raven. Dej
stvo je, da preživljamo obdobje rutinskega 
hokeja ter se z zamenjavo generacije za
čenja obdobje, ki ga motivira kolektivna 
igra in izredna individualna sposobnost ter 
tehnika igralcev. Kanada, slavna dežela 
hokeja, je prišla po dolgih letih do spozna
nja, kje je moč in kvaliteta sovjetskega 
hokeja. 

Naloga, ki jo je prevzel tehnični odbor 
za prihodnje obdobje, ki je tudi ena od naj
važnejših programskih izhodišč izrednega 
občnega zbora, je v moralni in športni 
vzgoji mladih hokejistov. Le na teh vred- . 
notah lahko temelji poslanstvo telesne 
kulture v naši socialistični družbi. 

Berti Brun, 
predsednik tehničnega odbora 

0 LETOŠNJI SEZONI 

SESTAV UPRAV
NEGA ODBORA 
IN ZADOLŽITVE 
V HD JESENICE 

predsednik H D in France Božič 
H K Jesenice 

Pavel Lotrič — predsednik 
Mitja Verovšek — predsednik H K 

Kranjska gora 
Berti Brun — predsednik tehnič

nega odbora 
Mirko Zupan — predsednik fi

nančnega odbora, to je obenem 
predsedstvo hokejskega društva Je
senice. 

Upravni odbor, ki ima 14 članov 
pa nadalje sestavljajo še naslednji 
člani: 

Emil Ažman — predsednik komi
sije prijateljev H K Jesenice 

Edo Dobrave — reklamna služba 
Iztok Federl — pravne zadeve 
Karel Frančeškin — član gospo

darske komisije 
Marjan Jelovčan — vojaške za

deve 
Franc Kobentar — član komisije 

P H K Jesenice 
Janez Kopriva — član gospodar

ske komisije 
Peter Ličof — povezava s šolami 
Ludvik Slamnik — član gospodar

ske komisije 

Jeseniški hokej je v letošnji sezoni že 
doživel izredno pomemben uspeh. V zak
ljučni del letošnjega mladinskega državne
ga prvenstva sta se že uvrstili dve jeseniški 
moštvi in sicer Kranjska gora in Jesenice. 
Upoštevajoč, da so v skupini A, kjer so na
stopali mladinci Kranjske gore in Jesenic, 
med drugim igrali še moštvi Olimpije in T i 
volija ter da sta ravno jeseniški ekipi doka
zali primat v tej skupini, potem je o per
spektivah nadaljnjega razvoja jeseniškega 
hokeja prijetno govoriti. Dejstvo je nam
reč, da bosta ravno moštvi Jesenic in 
Kranjske gore igrali najpomembnejši vlogi 
v borbi za naslov letošnjega mladinskega 
prvaka, kajti preostali ekipi Celje in Var-
dar iz Skopja, sta predvsem za mladince 
Kranjske gore objektivno slabša nasprot
nika, v ekipi Jesenic pa bosta imeli enako
vrednega partnerja. Ob tem lahko z zado
voljstvom ugotovimo, da mladinci H K Je
senice nadaljujejo s primatom v Jugoslavi
j i , saj so Kranjskogorci tudi prejšnjo sezo
no osvojili naslov državnega prvaka. 

Vsekakor pa je najprivlačnejše tekmo
vanje v članski A skupini, kjer bosta o na
slovu državnega prvaka odločali pravza
prav le dve ekipi: H K Olimpija iz Ljublja
ne ter večkratni državni prvak Jugoslavije 
moštvo H K Jesenic. Pred 18. januarjem, ko 
bo na Jesenicah na sporedu četrti prvenst
veni dvoboj med Oiimpijo in Jesenicami, 
kateri bo precej odločilen o nadaljnji usodi 
letošnjega prvaka, ima Olimpija spodbud
no prednost. V dosedanjih treh prvenstve
nih srečanjih so namreč Ljubljančani dva
krat premagali Jeseničane (8:5 in 3:1) 
enkrat pa so zmagali Jeseničani z rezulta
tom 3:0. Če bi Olimpija zmagala tudi 18. ja--
nuarja na Jesenicah, potem bi bil najbrž 
novi prvak Jugoslavije že znan. S štirimi 
točkami prednosti, bi Ljubljančani v pre
ostalih dveh srečanjih po vsej verjetnosti 
znali izkoristiti tudi psihološko prednost, 
katera bi bila na njihovi strani ter si zago
toviti še eno točko in tako tudi naslov 
državnega prvaka. 

Ko govorimo o srečanjih Olimpije in Je
senic v letošnji sezoni, ne moremo mimo 
podatka, da je Olimpija v tej sezoni prema
gala večkratne prvake, v borbi za pokal 
Karavank s katastrofalnim rezultatom 
11:2, ,ki pomeni najhujši poraz jeseniških 
hokejistov v srečanjih z jugoslovanskimi 
moštvi, verjetno v zadnjih dvajsetih letih. 
To je bilo sicer na samem začetku sezone, 
ko sta se obe moštvi šele »privajali« na led 
in se pripravljali na začetek tekmovalne se
zone. Toda s tem uspeha Olimpije ne mo
remo na noben način zmanjševati, čeprav 
je ta poraz marsikaterega ljubitelja jeseni
škega hokeja hudo prizadel. Poraz pa je 
hkrati resno opozoril vse, kateri skrbijo za 
jeseniški hokej, tako jeseniške hokejske de
lavce, kot igralce same in njihove zveste 
simpatizerje, da so bile letne, tako imeno
vane »suhe« priprave prvega moštva izred
no pomanjkljive in neresne. V tem pa je 
treba iskati tudi vzrok za slabe igre jeseni
škega moštva v letošnjem državnem prven
stvu, zlasti kar se tiče srečanj z Oiimpijo in 
njene prednosti dveh točk pred 18. januar
jem. 

Mnogi ljubitelji hokeja se še dobro spo
minjajo, kako so bili igralci prvega moštva 
izredno neresni, saj je trening v letnih me
secih obiskovalo izredno majhno število 
igralcev. Največkrat jih je bilo osem do 
devet, večkrat pa se je zgodilo celo, da so 
prišli le trije ali štirje. Tak odnos in neres-
nost pa se jim je maščevala v letošnji sezo
ni, ko je Olimpija z resnim delom in načrt
nimi pripravami v poletnih mesecih prido
bila tisto, kar se ji zdaj, v sezoni večkratno 
obrestuje; dobro telesno pripravljenost, 
predvsem pa resen odnos do dela, ki slej ali 
prej rodi sadove. 

Jeseniški igralci so vsekakor sami krivi 
za takšno stanje in so na lastni koži že ob
čutili kaj pomeni neresno in neodgovorno 
delo. Res pa je tudi to, da poleg pomanj
kljivih »suhih« priprav in nekaterih težkih 
prijateljskih srečanjih v začetku sezone 
(Dinamo iz Rige, K A C , A T S E ter dvakrat 
z Oiimpijo za pokal Karavank), se prvo 
moštvo Jesenic ni imelo priložnosti v nada
ljevanju sezone »kaliti« v težkih .srečanjih 
s kvalitetnimi nasprotniki. To so dejstva, 
ki jih ne smemo prezreti, saj je, denimo ena 
tekma z Oiimpijo, kot najkvalitetnejšim 
nasprotnikom, v enem mesecu zares pre
malo za kvaliteten dvig forme nekega mo
štva. 

Posledice so znane, Olimpija je v pred
nosti. Zal pa so v letošnji sezoni prišla na 
površje nesoglasja v našem hokeju. Vod
stvo jeseniških hokejistov se je že dvakrat 
pritožilo zaradi materialnih kršitev pravil v 
srečanjih Olimpija — Jesenice, v škodo H K 
Jesenice. Obe pritožbi so odgovorni, organi 
pri HZJ zavrnili kot neutemeljeni, čeprav 
je več kot očitno, da je bila zares storjena 
škoda jeseniškim hokejistom. V zvezi s tem 
so se pojavljali razni namigi in celo direkt
ni napadi, da Jeseničani želijo opravičevati 
poraze proti Olimpiji s pritožbami. Objek
tivno moramo priznati, da je upravičenost 
pritožb H K Jesenice, zaradi materialnih 
kršitev pravil v njegovo škodo, povsem na 
mestu. Takoj pa je treba poudariti in s tem 
demantirati vse napade, ki govore o nekem 
opravičevanju slabih iger in porazov Jese
ničanov v srečanjih z Oiimpijo z dejstvom, 
da so tako igralci kot strokovno vodstvo je
seniških hokejistov po obeh porazih proti 
Olimpiji (5:8 in 1:3) izjavljali v tisku, da je 
Olimpija v obeh primerih igrala bolje, da so 
jeseniški hokejisti manj pokazali kot je bilo 
pričakovati, vendar, da se pritožujejo iz
ključno zaradi materialnih kršitev pravil, 
za katere so bili odgovorni sodniki. Nihče 
torej ni v javnosti izrekel kakršnokoli pri
pombo na uspešnost Igre Olimpije, niti na 
njene zmage, vendar le na sojenje, ki ni v 
skladu s pravili hokejske igre. 

Rednejši bralci športnih poročil v na
šem tisku se bodo spomnili, da je bilo o ne-
resnosti »suhih« priprav jeseniških hokeji
stov že veliko napisanega in je bilo že ob 
začetku sezone govora o tem, da prvo mo
štvo Jesenic ni pripravljeno tako kot je 
treba. S tem in z jasnimi izjavami igralcev 
in strokovnega vodstva H K Jesenice po 
porazih z Oiimpijo, da so hokejisti Olimpije 
igrali v teh dvobojih bolje kot Jeseničani, 
že same po sebi demantirajo zlonamerne 
trditve nekaterih, da se H K Jesenice prito
žuje zgolj, da bi prikril resnico in opraviče
val poraze svojih hokejistov. 

(Nadaljevanje na 4. strani) 

Brata Sčap z osvojenimi pokali mladin
skega in članskega moštva HK Kranjska 
gora v seznoni 1973/74 

MARIBOR 



O LETOŠNJI SEZONI 
(Nadaljevanje s 3. strani) 

Kot že rečeno bo vsekakor ena najodlo-
čilnejših tekem, če ne že odločilna, v borbi 
za letošnjega prvaka med Oiimpijo in Jese
nicami, srečanje, ki bo v soboto, 18. januar
ja. Ne glede na prednost domačega igrišča, 
so gostje iz Ljubljane favoriti, čeprav so se 
tudi Jeseničani zelo skrbno in prizadevno 
pripravljali za ta dan odločitve. Le nekaj 
podatkov govori v prid tej trditvi. Olimpija 
ima prednost dveh točk. V tekmovalnem 
premoru, ki je trajal več kot en mesec, so 
ljubljanski hokejisti odigrali nekaj težkih 
tekem kot reprezentantje v Švici ter dve 
tekmi v pokalu evropskih prvakov z Dina-
mom iz N D R . Jeseničanom je uspelo v 
istem času odigrati le eno tekmo in sicer s 
celovškim KAČ, čeprav je UO H K Jesenice 
poskušal na vse mogoče načine, da bi na 
Jesenicah gostovale nekatere znane evrop
ske ekipe. To je le bežen vtis, toda šport, še 
posebej hokej na ledu, je poln sprememb in 
presenečenj, ravno to pa predstavlja večno 
negotovost, ki polni hokejska igrišča po 
vsem svetu. 

Naša želja je, da bi tudi četrti prven
stveni dvoboj med Oiimpijo in Jesenicami 
minil v športni borbi, kajti letos smo kljub 
nekaterim drugim »spodrsljajem« priče, da 
so dvoboji med Oiimpijo in Jesenicami — 

• kar se tiče samih igralcev — minili v precej 
športnem duhu. 

Pri nadaljnji oceni dosežkov jeseniških 
hokejistov v letošnji sezoni, naj na kratko 
omenimo, da je člansko moštvo Kranjske 
gore, ki tekmuje v B skupini državnega 
prvenstva, v katerem nastopa tudi večina 
mladinskega moštva Kranjske gore, že 
osvojilo prvo mesto brez (do sedaj) izgub
ljene tekme in se bo v zaključnem delu 
borilo za vstop v A skupino državnega 
prvenstva. Uspeh, ki potrjuje, da imamo 
precej mladih talentiranih igralcev, kateri 
bodo morda že v naslednji sezoni zame
njali starejše kolege .v prvem moštvu Je
senic. 

Začelo se je tudi pionirsko prvenstvo 
Slovenije, v katerem H K Jesenice nastopa 
z dvema ekipama: Jesenice in Kranjska 
gora. Ker so Jeseničani izgubili oba dvobo
ja z direktnima nasprotnikoma za naslov 
republiškega prvaka, pionirji Kranjske gore 
ter Oiimpijo iz Ljubljane, so najverjetneje 
že izpadli iz tekmovanja za sam vrh. Po go
stovanju pionirjev Kranjske gore v 
Ljubljani, kjer so odigrali tekmo /. Oiimpijo 
neodločeno 4:4, vse kaže, da bo o letošnjem 
republiškem prvaku odločal dvoboj Kranj
ska gora — Olimpija, ki bo na Jesenicah. 
Torej tudi pri pionirjih se jeseniškemu ho
keju nasmiha triumf. 

Sezona teče naprej, jeseniški hokej pa 
doživlja podobne uspehe, kot v prejšnjih 
sezonah. Jeseniški hokejisti se na vseh 
frontah borijo za najvišje naslove, kar 
potrjuje pravilno politiko razvoja te hitre 
in dinamične igre. Simpatizerji jeseniškega 
hokeja so zares lahko ponosni na takšne . 
dosežke. D. 

Zgodovina ... trener Volkovski daje navo
dila Albinu Felcu in Vikiju Tiilerju 

PREDSTAVLJAMO 
VAM 

V vsaki številki glasila jeseniških hoke
jistov JE-SE-NI -CE vam bomo drage bral
ke in bralci predstavili eno izmed moštev 
jeseniških hokejistov. V prvi številki bo to 
člansko moštvo Jesenic, večkratni prvak 
Jugoslavije. Med osnovnimi podatki igral
cev vam žal ne moremo posredovati podat
kov kolikokrat so posamezni jeseniški re
prezentantje nastopili v izbrani vrsti Jugo
slavije. Igralci sami nimajo natančne evi
dence, kot smo zvedeli pa tudi na HZJ ni
majo popolnih podatkov. 

Vratarji: Rudi Knez, rojen 21. 9. 1944 
leta. Po poklicu šofer, dolgoletni reprezen
tant. Marjan Zbontar, rojen 24. 3. 1954 teh
nik, že nastopil v reprezentanci Jugoslavi
je, Drago Makuc, rojen 2. 1. 1950, sobosli-
kar. 

Branilci: Lado Jug rojen 6. 4. 1947, pri
vatnik, bivši dolgoletni reprezentant, Ivan 
Sčap rojen 3. 12. 1955, učenec, že nastopil v 
državni reprezentanci, Bogo Jan rojen 20. 
2. 1922, instalater, dolgoletni reprezentant, 
Rado Razinger rojen 3. 12. 1944, varilec, 
bivši reprezentant, Ivo Jan rojen 10. 4. 1942 
referent, bivši dolgoletni reprezentant, 
Joža Razinger rojen 30. 6. 1952, študent, že 
nastopil v reprezentanci. 

Napadalci: Janez Mlakar rojen 31. 5. 
1944, instalater, dolgoletni reprezentant, 
Roman Smolej rojen 6. 9. 1946, uslužbenec, 
dolgoletni reprezentant, Slavko Beravs 
rojen. 19. 6. 1946, valjavec, dolgoletni re
prezentant, Silvo Poljanšek rojen 25. 12. 
1951 tehnik, reprezentant, Edi Hafner 
rojen 19. 1. 1955, tehnik, reprezentant, 
Franc Zbontar rojen 12. 6. 1952, tehnik, 
reprezentant, Zvone Skrjanc rojen 16. 6. 
1948 teracer, reprezentant, Tomaž Košir 
rojen 29. 6. 1946, šofer, reprezentant, Mi 
lan Jan rojen 6. 7. 1949 rezalec, reprezen
tant, Stanko Eržen rojen 23. 11. 1942, z i 
darski mojster, bivši reprezentant, Roman 
Pristov rojen 19. 2. 1955, učenec, Cvetko 
Pirih rojen 24. 3. 1951, študent. 

KOŠIRJEV 
BODIČEK 

Ker je hokejsko prvenstvo postalo 
že smešno je prav, da tudi v tem 
časopisu dam par »resnih« pripomb, 
če bom koga nepravilno zadel, naj 
me za dve minuti da na kazensko 
klop. 

Sicer najbolj smešna ekipa je bila 
v zadnjem času disciplinska komisi
ja v Subotici, ker so trije člani, j im 
predlagam naj gredo za tri kralje — 
upam, da jim bo tam bolj uspelo. 

Da bi se rešili finančnih težav, se 
bo hokejsko društvo Jesenic specia
liziralo na prodajo drv, ker jim vse
skozi mečejo polena pod noge. 

Kljub temu, da je Olimpija izpad
la iz nadaljnjega tekmovanja za ev
ropski pokal upam, da jim bo uspelo 
osvojiti prvo mesto — maja za zele
no mizo. 

Vsa sreča, da je hala Podmežakljo 
odprta, da so delavci Železarne vsaj 
med tekmami na svežem zraku. 

Ko je igralec moštva prosil trener
ja za prost dan, da bo šel k zdravni
ku zaradi meniskusa, je padla pri
pomba, da bo pokazal pravo koleno. 

Na ostro kritiko trenerja, da. igral
ci premalo intenzivno trenirajo, so 
izjavili, da je bolje iti s treninga 
ozmerjan kakor utrujen. 

Letos se reprezentanca tako in
tenzivno pripravlja na nastop na 
svetovnem prvenstvu, da je tekma 
moštva na Jesenicah že prava red
kost. 

Z ozirom na izid sobotne tekme 
sem mišljenja, če se je v lanskem 
letu posrečilo Medveščaku premaga
ti nas, zakaj se ne bi tudi nam posre
čilo premagati Oiimpijo. 

Lepo Vas pozdravlja »en Franc 
Košir« vedno z Vami, tudi ob po
razih. 

VLASTIMIL BUBNIK NOVI TRENER? 

/ 

Mladinci Jesenic so ob zaključku leta 
1974 konec decembra, sodelovali na veli
kem mladinskem mednarodnem turnirju v 
Brnu, kjer so dosegli največji uspeh jeseni
škega pa tudi jugoslovanskega mladinskega 
hokeja. Med osmimi izredno kvalitetnimi 
ekipami so osvojili zelo dobro četrto mesto, 
v predtekmovanju pa so premagali mladin
ce Z K L Brna, lanskoletno drugouvrščeno 
moštvo v prvenstvu ČSSR ter poznejšega 
zmagovalca turnirja v Brnu. Ravno ta 
zmaga predstavlja največji uspeh jugoslo
vanskega mladinskega hokeja doslej. 

O nastopih jeseniških mladincev v Brnu 
je bilo v našem tisku precej govora, mi pa 
bomo za tiste, ki kljub temu niso seznanje
ni o tem uspehu, na kratko ponovili, kaj se 
je dogajalo v Brnu. 

Na začetku je treba povedati, da so 
mladi Jeseničani nastopili z moštvom, ka
terega so sestavljali najboljši hokejisti 
mladinskih moštev Kranjske gore in Jese
nic. Ker pa je organizator dovolil nastope 
igralcem do dvajsetega leta starosti, so v 
jeseniškem moštvu igrali tudi štirje igralci 
prvega moštva Jesenic in sicer M . Zbontar, 
Sčap, Hafner in Pristov. 

Na turnirju je nastopilo osem zares zelo 
kvalitetnih ekip in to: Ingstav.trenutno vo
deče moštvo mladinskega prvenstva CSSR. 
Z K L Brno kot že rečeno drugouvršfena 
ekipa lanskoletnega prvenstva CSSR, Slo
van iz Bratislave, Chomutov, ČLTK iz 
Prage, druga ekipa Z K L Brna, prvak Polj
ske Katovvice ter najboljši mladinci Jugo
slavije zbrani v moštvu Jesenic. 

Jeseničani so bili določeni v prvo skupi
no predtekmovanj skupaj z Z K L Brnom, 
ČLTK s Prage ter ekipo Chomutov. V 
prvem srečanju so doživeli zaslužen poraz 
proti moštvu Chomutov, čeprav so po prvi 
tretjini vodili s 3:2 ter v drugem delu po
vsem nadigrali nasprotnika. V tem delu pa 
so se mladi Jeseničani izkazali kot izredno 
neučinkoviti strelci in je Čehoslovakom 
uspelo izenačiti na 3:3. V zadnjih dvajsetih 
minutah se je stanje na igrišču povsem 
spremenilo in so mladinci Chomutova 
povsem nadigrali naše mlade hokejiste ter 
zmagali s 5:3. Se istega dne so se Jeseničani 

pomerili z največjim favoritom turnirja 
Z K L Brnom. Kljub utrujenosti so zaigrali 
zares odlično, predvsem pa je bila njihova 
taktika zelo uspešna, saj hitrejšim domači
nom niso dovolili, da bi se razigrali. Pogo
sto so »sekali« igro, v kritičnih trenutkih 
iskali rešitve s prekinitvami, hkrati pa so z 
nevarnimi protinapadi ogrožali gol na
sprotnika. 

Ze v prvi tretjini so s takšno igro po
vsem vrgli domačine iz tira in presenetljivo 
povedli z 2:0. Tudi v drugi tretjini so nada
ljevali S podobno igro in se je njihova pred
nost povišala na 4:1. Domačini so sicer 
zmanjšali v drugi tretjini na 4:2, vendar 
jim v zadnjih dvajsetih minutah ni uspelo 
omiliti poraza, kljub temu, da so vložili v 
igro vse sile in bili precej nevarne uši pred 
vrati Jesenic. Po tej zmagi v srečanju z 
Z K L Brnom, ž rezultatom 4:2, so jeseniški 
mladinci premagali še ČLTK jz Prage s 5:4 
in v predtekmovanju zasedli drugo mesto z 
istim številom točk kot Z K L Brno, vendar 
s slabšo razliko v golili. 

Za prvo mesto sta se pomerili zmago
valni ekipi obeh skupin Z K L Brno in Ing-
stav, za tretje, oziroma četrto mesto pa 
moštvi Jesenic in Slovana iz Bratislave. V 
tej drugi tekmi so naši začeli zelo slabo, saj 
so mladinci Slovana povedli že v prvi tret
jini s 5:1. V drugem delu so Jeseničani za
igrali precej bolje in bili veliko iznajdljivej-
ši, kot nasprotnik, vendar so v zadnjih 
dvajsetih minutah čehoslovaški mladinci 
zopet prevzeli pobudo in zasluženo zmagali 
z rezultatom 10:3. Tako so osvojili tretje, 
jeseniški mladinci pa četrto mesto. 

To je zelo lep uspeh naših mladincev, 
kot potrditev tega, pa samo podatek, da je 
prvak Poljske Katovvice zasedel šele pred
zadnje, sedmo mesto, kar vsekakor dokazu
je kakšen hokej seje igral na tem turnirju. 

Izkoristili smo bivanje v Brnu ter se po
govarjali z najverjetnejšim bodočim tre
nerjem jeseniških hokejistov Vlastimilom 
Bubnikom, enim najboljših hokejistov 

Češkoslovaške vseh časov. Vlastimil Bubnik 
se je rodil 1H. marca 1931. leta v Brnu, kot 
vrhunski športnik pa se je najprej uveljavil 
kot nogometni reprezentant Čehoslovaške. 
Nastopil je 15 krat za A reprezentanco 

ČSSR, hkrati pa je igral tudi hokej. Kasne
je se je posvetil le hokeju in odigral 127 te
kem za A reprezentanco Češkoslovaške, v 
obdobju več kot petnajst let. V izbranem 
moštvu svoje dežele je bil nenadomestljiv, 
s svojimi igrami pa spada med najboljše 
hokejiste ČSSR vseh časov. Že pet let se 
ukvarja s treniranjem mladincev Z K L 
Brna, poleg tega pa nadzoruje vadbo petih 
mladinskih in štirih pionirskih moštev Z K L 
— Brna. Največji uspeh so njegovi mladi 
igralci dosegli, ko so v lanskem mladinskem 
prvenstvu Češkoslovaške zasedli drugo me
sto. 

V pogovoru z Bubnikom smo zvedeli, da 
z njegove strani ni nobenega zadržka, da bi 
že v naslednji sezoni začel trenirati jeseni
ške hokejiste. Zanimiva je bila tudi njegova 
ocena nastopov jeseniških mladincev na 
turnirju v Brnu. Bubnik je med drugim de
jal, da je presenečen nad igro mladih Jugo
slovanov, še zlasti nad porazom njegovega 
moštva (2:4). Pohvalno je govoril o fizični 
pripravljenosti jeseniških mladincev, nji
hovem drsanju in podobno. Manj pohvalen 
je bil glede njihove individualne tehnike, 
zelo kritične besede pa so letele na račun 
samega sistema in načina igre Jeseničanov. 
Mnenja ie, da ima jeseniški hokej izredne 
perspektive s tem kadrom, da pa bo potreb
no veliko resnega in načrtnega dela, da se 
osnovne napake čim prej popravijo. 

UO H D Jesenice je že pred turnirjem v 
Brnu navezal stike s tem trenerjem, ki naj 
bi že v sezoni 1975/76 prevzel vadbo prvega 
in perspektivnega moštva jeseniških hoke
jistov. Lahko ugotovimo, da sta obe strani 
zainteresirani za sodelovanje, vprašanje pa 
je, če bodo zagotovljena sredstva od strani 
H K Jesenice. Če bo tudi ta problem rešen, 
potem se obeta sveži »veter« v jeseniškem 
moštvu. 

Ob sklepu naj omenimo še to, da nam je 
Vlastimil Bubnik zatrdil, da je v njegovem 
načinu dela,, na prvem mestu disciplina in 
delavnost ter timsko delo. Pri tem je treba 
tudi omeniti, da se je UO H D Jesenice do
govoril s sedanjim trenerjem prvega mo
štva Jožetom Trebušakom, da bo v sodelo
vanju z Bubnikom ostal še naprej trener 
prvega moštva Jesenic. Zaradi tega bo od
šel v poletnih mesecih na nekajtedensko 
specializacijo v ČSSR, kjer si bo pridobil še 
dodatno hokejsko znanje. D. 



OBJAVA DELOVNIH MEST ZA NOVO HLADNO 
O B J A V E PO P O S A M E Z N I H D E L O V N I H M E S T I H 

'Splošni pogoji o delu so opisani pod točko III. Za vsako 
posamezno delovno mesto se poleg ustreznih psihofizičnih in 
ostalih pogojev zahtevajo najmanj naslednje šolske in strokov
ne kvalifikacije ter ustrezne delovne izkušnje: 

1. L INIJA ZA P R I P R A V O K O L O B A R J E V 

6. LINIJA ZA P R E V I J A N J E 14. K I S L I N S K O GOSPODARSTVO 

1.1. Vodja linije za 
pripravo kolobarjev osebe 

— metalurška tehnična 
šola in eno leto delov
nih izkušenj ali 

— poklicna metalurška 
šola in tri leta delovnih 
izkušenj 

1.2. Varilec 4 osebe 
— poklicna šola za varilce 

in tri leta delovnih iz
kušenj 

1.3. Pripravljalec 
kolobarjev 4 osebe 

— dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj 

1.4. Snemalec 
kolobarjev 4 osebe 

— 6 razredov osnovne šole 
< in 6 mesecev delovnih 

izkušenj 

1 ^ ! £ N A L I N I J A S T - 1 (ZA D I N A M O I N G L O B O K I V L E K ) 

2.1. Vodja lužilne 
linije št. 1 3 osebe 

— metalurška tehnična 
šola in eno leto delov
nih izkušenj 

— poklicna metalurška 
šola in tri leta delovnih 
izkušenj 

2.2. Lužilec 3 osebe 
— poklicna metalurška 

šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

2.3. Varilec 3 osebe 
— poklicna šola za varilce 

in dve leti delovnih iz
kušenj 

2.4. Snemalec 
kolobarjev 3 osebe 

— dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj 

2.5. Pomočnik 
lužilca 3 osebe 

— 6 razredov osnovne šole 
in 6 mesecev delovnih 
izkušenj 

3. L U Z I L N A L I N I J A ŠT. 2 (ZA N E R J A V N E T R A K O V E ) 

3.1. Vodja lužilne 
linije št. 2 3 osebe 

— metalurška tehnična 
šola in eno leto delov
nih izkušenj ali 

— poklicna metalurška 
šola in tri leta delovnih 
izkušenj 

3.2. Lužilec 3 osebe 
— poklicna metalurška 

šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

3.3. Varilec 3 osebe 
— poklicna šola za varilce 

in dve leti delovnih iz
kušenj 

3.4. Peskar 3 osebe 
— poklicna metalurška 

šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

3.5. Snemalec 
kolobarjev 

3 osebe 
— dokončana osnovna šo

la in eno leto delovnih 
izkušenj 

3.6. Pomočnik lužilca' 3 osebe 
— 6 razredov osnovne šole 

in 6 mesecev delovnih 
izkušenj 

4. S E N D Z I M I R VALJČNO O G R O D J E 

4.1. Prvi -
valjavec 4 osebe 

— metalurški tehnik in 
dve leti delovnih izku
šenj ali 

— poklicna metalurška 
šola in pet let delovnih 
izkušenj 

4:2. Drugi 
valjavec 8 oseb 

— poklicna metalurška 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

4.3. Pomočnik 
valjavca 4 osebe 

— 6 razredov osnovne šole 
in 6 mesecev delovnih 
izkušenj 

5. L INIJA ZA RAZOGLIČENJE I N R E K R I S T A L I Z A C I J O 

5.1. Prvi 
žarilec 

4 osebe 

— metalurška tehnična 
šola in eno leto delov
nih izkušenj ali 

— poklicna metalurška 
šola in tri leta delovnih 
izkušenj 

5.2. Drugi žarilec 4 osebe 
— poklicna metalurška 

šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

5.3. Varilec 
a 

4 osebe 
— poklicna šola za varilce 

in eno leto delovnih iz
kušenj 

5.4. Nanašalec 
izolacije 4 osebe 

— poklicna metalurška 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

5.5. Snemalec 
kolobarjev 4 osebe 

— dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj 

6.1. Prvi previjalec 2 osebi 
— poklicna metalurška 

šola in eno leto delov
nih izkušenj 

6.2. Drugi previjalec 2 osebi 
— dokončana osnovna šo

la in eno leto delovnih 
izkušenj " 

7. Z V O N A S T E PECI 

7.1. Prvi žarilec 4 osebe 
— poklicna metalurška 

šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

7.2. Drugi žarilec 4 osebe 
— dokončana osnovna šo

la in eno leto delovnih 
izkušenj 

8. D R E S I R N O O G R O D J E 

8.1. Prvi valjavec 3 osebe 

— metalurška tehnična 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj ali 

— poklicna metalurška 
šola in pet let delovnih 
izkušenj 

8.2. Drugi valjavec 6 oseb 
— poklicna metalurška 

šola in eno leto delov
nih izkušenj 

9. B R U S I L N A L I N I J A 

9.1. Prvi brusilec 3 osebe 
— pokliena metalurška 

šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

9.2. Drugi brusilec 6 oseb 
— dokončana osnovna šo

la in eno leto delovnih 
izkušenj 

10. L INIJA ZA VZDOLŽNI R A Z R E Z ŠT. 1 ( D I N A M O 
T R A K O V I ) S P A K I R A N J E M 

10.1. Prvi rezalec 3 osebe 
poklicna metalurška 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

10.2. Drugi rezalec 
— dokončana osnovna šo-

3 osebe j a j n e n o ] e j 0 d e i o v n m 

izkušenj 

10.3. Strojni adjuster 6 oseb 

poklicna metalurška 
šola in eno leto delov
nih izkušenj (delovno 
mesto je primerno tudi 
za ženske!) 

10.4. Nakladalec palet 3 osebe 
6 razredov osnovne šole 
in 6 mesecev delovnih 
izkušenj (delovno me
sto je primerno tudi za 
ženske!) 

10.5. Pripravljalec 
rezilnega 
ogrodja 

3 osebe 
poklicna metalurška 
šola in eno leto delov
nih izkušenj 

11. L I N I J A ZA VZDOLŽNI R A Z R E Z ŠT. 2 ( N E R J A V N I 
T R A K O V I ) 

11.1. Prvi rezalec 3 osebe 
poklicna metalurška 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

11.2. Drugi rezalec 3 osebe 
dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj 

11.3. Pripravljalec 
rezilnega 
ogrodja 

3 osebe 
poklicna metalurška 
šola in eno leto delov
nih izkušenj 

12. L INIJA ZA PREČNI R A Z R E Z • 

12.1. Prvi rezalec 3 osebe 
poklicna metalurška 
šola in tri leta delovnih 
izkušenj 

12.2. Ravnalec 3 osebe 
poklicna metalurška 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj 

12.3. Pripravljalec 
kolobarjev 3 osebe 

dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj 

12.4. Nakladalec 
palet 3 osebe 

6 razredov osnovne šole 
in 6 mesecev delovnih 
izkušenj (delovno me
sto je primerno tudi za 
ženske!) 

13. N O T R A N J I T R A N S P O R T 

13.1. Zerjavovodja« 24 

— izpit za žerjavovodjo 
(delovno mesto je zara-

pggjj di ugodnih delovnih po
gojev primerno tudi za 
ženske!) 

13.2. Voznik 
viličarja 10 oseb izpit za voznika viličar

ja 

13.3. Transportni 7 o s e b 
delavec 

pet razredov osnovne 
šole in 6 mesecev delov
nih izkušenj 

14.1. Vodja 3 osebe 
regeneracije 

— tehnična šola za kemijo 
in dve leti delovnih iz-

-kušenj (delovno mesto 
je primerno tudi za 
ženske!) 

14.2. Pomočnik v 
regeneraciji 

— dokončana osnovna šo-
4 osebe ' a m e n o ' e t 0 delovnih 

izkušenj 

14.3. Vodja 4 o s e b e 

nevtralizacije 

tehnična šola za kemijo 
in dve leti delovnih iz
kušenj (delovno mesto 
je primerno tudi za 
ženske!) 

14.4. Skladiščnik 4 osebe 
kislin 

dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj 

15. SKLADIŠČE VLOŽKA 

15.1. Skladiščnik 
vložka 

— poklicna metalurška 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj ali 

1 oseba — kvalificiran skladiščnik 
in dve leti delovnih iz-

- kušenj 

15.2. Tehtalec 4 osebe 

dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj (delovno me
sto je primerno tudi za 
ženske!) 

16. ADJUSTAŽA I N O D P R E M A 

16.1. Adjuster 36 oseb 

— 6 razredov osnovne šole 
in 6 mesecev delovnih 
izkušenj (delovno me
sto je primerno tudi za 
ženske!) 

16.2. Zavijalec 
izdelkov 

6 oseb 

— 6 razredov osnovne šole 
in 6 mesecev delovnih 
izkušenj (delovno me
sto je primerno tudi za 
ženske!) 

16.3. Vodja odpreme 1 oseba 

— poklicna (metalurška) v 
šola in dve leti delovnih 
izkušenj (delovno me
sto je primerno tudi za 
ženske!) 

16.4. Odpremnik 2 osebi 

— poklicna (metalurška) 
šola in eno leto delov
nih izkušenj (delovno 
mesto je primerno tudi 
za ženske!) 

16.5. Tehtalec 2 osebi 

— dokončana osnovna šo
la in eno leto delovnih 
izkušenj (delovno me
sto je primerno tudi za 
ženske!) ^ 

16.6. Nakladalec 6 oseb 
— 5 razredov osnovne šole 

in 6 mesecev delovnih 
izkušenj 

16.7. Administratorka 
odpreme 1 oseba 

— 2-letna administrativna 
šola in eno leto delov
nih izkušenj 

17. D E L O V O D J E 

17.1. Delovodja za 
hladno valjamo 4 osebe 

— metalurška tehnična 
šola in štiri leta delov
nih izkušenj ali 

— delovodska šola in pet 
let delovnih izkušenj 

17.2. Delovodja za 
lužilnico in 
kislinsko 
gospodarstvo 

1 oseba 

— metalurška tehnična 
šola in štiri leta delov̂  
nih izkušenj ali 

— delovodska šola in pet 
let delovnih izkušenj 

17.3. Delovodja za 
žarenje 

4 osebe 

— metalurška tehnična 
šola in štiri leta delov
nih izkušenj ali 

— delovodska šola in pet 
let delovnih izkušenj 

17.4. Delovodja za 
odpremo in 
adjustažo 

2 osebi 

— metalurška tehnična 
" šola in tri leta delovnih 

izkušenj ali 
— delovodska šola in dve 

leti delovnih izkušenj 

Sendzimir 
valjčno ogrodje 



Spomini na našo revolucionarno preteklost 

Ivan Jan 

Aleš, ki je še pravkar premišljal 
o njej in Filipu, je po tistem srečanju 
ni več pričakoval. Sicer se je zanjo 
še vedno bal, kajti njene zadnje 
besede niso obetale nič določnega, 
vendar je računal, da ji bo trda 
stvarnost zunaj zidov pomagala 
najti pravo pot. Edina, ki je lahko 
pokazala izdajalca! V dolgih noč
nih urah se je dostikrat bal, da ne 
bo zmogla vsega, malo manj kot 
prepričan pa je bil, da sem ne bo 
prišla več, da bo izginila vsaj v 
gozd. Zdaj je bila spet tu. Pogled 
nanjo ga je zadel tako nenadoma in 
mučno, kot bi vanj spustili električni 
tok. 

Torej ni storila ničesar! Če je 
lahko spet prišla sem, mora biti 
z njo hudo narobe! 

Zabolelo ga je bolj, kot če bi mu 
tudi z rok populili nohte. 

Martina je bila pripravljena na 
začudenje, vendar je v sebi nosila 
tudi zadnje besede, ki mu jih je 
rekla ob slovesu. Morda bo le dojel, 
kakšno igro je začela in ji bo omo
gočil, da se bo bojevala. 

Zbrala se je in naglo stopila k 
njemu. 

— Aleš, kaj me nisi nič vesel! 
Hotela ga je objeti, Aleš pa se je 

obrnil tako, da tega ni mogla storiti. 
Strto sta zrla drug v drugega, dokler 
Martina ni povesila^oči. 

— Vesel bi bil samo, če bi bila 
tam . . . že veš! 

MVerner ni preslišal ničesar. V 
bližnji sobi mu je tolmač prevajal 
vse, kar je posnel prisluškovalni 
aparat. 

— Vedi, da bi te bilo potem že 
konec. Zaradi tebe sem tu! 

Aleša je v grlu stisnilo, da je ko
maj govoril, in čustva, ki so bila 
tako globoko v njem, so divjala in 
ga poganjala v obupno jezo. 

— Neumnica. Kaj pa misliš, da 
bo drugače z menoj? Iri s teboj? 
Sovražnike poslušaš raje kakor 
mene! 

— Aleš, kaj veš, kako mi je! Po
slušaj! ... 

Aleša je zbodlo, da je zavpil: 
— Ti... So te kupili? 
— Ne vpij tako, saj veš, da. se 

lahko rešiš! 
— Pusti to!. .. Kako je s Filipom? 

Si kaj storila ? Povej! 
Martina je samo gledala. 
— Rekla sem ti, da bom storila 

najprej vse za tvojo rešitev, šele 
potem lahko govoriva o vsem dru-
sem-

— Kako si mogla pozabiti, da je 
pot samo ena!. . . Kako pa si oble
čena? 

Kot bi šele zdaj prepoznal, v čem 
je prišla k njemu, jo je divje stisnil 
za zapestje. V hipu pa je vsa moč 
v njem popustila in roke so mrtvo 
obvisele. 

Martini se je zdelo, da jo je sam 
pripeljal tja, kjer naj bi začela meh
čati njegovo trmo. 

— Ne čudi se! Tudi to sem ob
lekla le zaradi tebe. V tem je dokaz, 
da ni samo ene poti. Nikoli ni samo 
ena .. .! 

Naprej ni upala. Aleš pa je hri-
pavo zahteval! 

— Nehaj! 
— Takole ne boš prišel nikamor, 

je po kratkem premolku nadaljevala 
mileje. 

— Če si zato prišla taka, kar 
pojdi! 

Aleš je ni mogel niti pogledati. 
Martina se je prestrašila. Prepad, 

kamor se je spustila, da bi izvlekla 
Aleša, se ji je v tem trenutku pri
kazal tak, kakor je bil pogled na 
skrušenega, pa vendar nepopustlji-

MRTVI NE LAŽEJO 
(odlomek iz knjige) " • 

vega Aleša jo je premagal. Nekaj 
trenutkov ni mogla spregovoriti be
sede, potem se je zadržano opravi
čevala: 

— Nisem mogla drugače. Pre
slaba sem brez tebe! 

Aleš je globoko vzdihnil in tako, 
kakor da ji le nerad pusti govoriti, 
počasi in zamolklo je rekel: 

— Ko si že tu, raje povej, kaj se 
godi pri nas! Kako je s tem prekle
tim Filipom? 

Pripovedovala mu je vse po vrsti, 
da je za nekaj časa celo pozabila, 
kaj hoče od nje Werner. Zvedel je 
o filipovem vedenju do nje, slišal 
o Rozi, o padlih partizanih pri go
stilni, o zapleteni smrti Ravnikov-
cev, o osvobojenem Golobu. 

To mu je povedala nazadnje, kajti 
med pripovedovanjem ji je prišlo na 
misel, da bo v njegov prid izkoristila 
Golobovo vrnitev. 

Toliko je bilo vsega, da je Alešev 
obraz temnel vedno bolj. Stiskal je 
zobe in jeza na Martino mu je vra
čala moč. 

— Kaj delaš?! Če bi me poslušala, 
se to ne bi zgodilo! . 

— Kaj se ne bi zgodilo? je rekla 
bolj iz trme. 

— Martina, saj, je vendar več 
kakor jasno! Ravnikovec je bil po
štenjak. 

— Ne razumem. Zakaj pa so ju 
potem potolkli partizani? 

— Ničesar nočeš razumeti, je 
rekel in izgubljeno buljil v dekle. 

— Ali pa to velja zate. Poglej 
Goloba. Gotovo je kaj obljubil in so 
ga spustili. Lahko bo še kaj storil po 
svoje. Ne bodi tako nespameten! 

Spet sta zašla v slepo ulico. Aleš 
je hitel pred Martino razgrinjati 
gestapovske načrte. In čeravno o 
njih ni bil poučen, je Werner pri
znal, da je Aleš natanko uganil to, 
kar je hotel on, da je zato še bolj 
pomembno, da bi dekle uspelo. 

Aleš je nehal razlagati in nekaj 
časa od dekleta zahteval, potem pa 
spet prosil, naj se vendar spametuje. 

Precej dolgo sta govorila drug 
mimo drugega, čeprav je Martina 
čutila, da ima Aleš prav. A preveč 
zahteva. 

Aleš je z grozo spoznal, kako so jo 
že spremenili medtem, ko je ostala 
brez njega. Preveč strahu je že pre
stala. Morda jo bo streznil in opo
gumil s trdoto? 

Skozi zobe je tiho stisnil: 
— Namesto, da bi poskrbela za 

Filipa, te je obrnil on. Saj moraš 
čutiti, da tudi tvoje roke postajajo 
krvave! 

— Aleš, ne bodi tak! Naredi kaj 
in zlaži se, samo da ostaneš živ. Saj 
jim ne verjamem, le zate se bojim! 

Ni upala govoriti tako,' kakor je 
hotel Werner. Saj je komaj še mogla 
misliti, zato ni našla pravih besed. 
A videla je, da tudi to rahlo nami
govanje Aleša jezi. 

On jo je medtem božal z žalost
nim pogledom, potem pa ji goreče 
rekel: 

— Če jim ne verjameš, potem se 
zavedi, da se samo igrajo s teboj. 
Zato poskrbi in naredi, kar je tvoja 
največja dolžnost. Saj vem, da ne bo 
lahko, a zdaj gre za izdajalca ne za 
brata! 

Martina je zgubljala oblast nad 
seboj. Živci so ji popuščali. Werner 
je zahteval eno, Aleš drugo. Rahlo 
je poprosila: • 

—• Bodi dober in obljubi mi, da ne 
boš pozabil nase. Če boš rešen ti, se 
bom na novo rodila. Saj imaš prav, 
a vsega hkrati ne morem? 

Aleš pa se je spet razjezil: 

— Kaj so storili s tabo? Ti nisi več 
Martina, ti si...! 

Ni mogel najti primernega izraza, 
a kar bi lahko rekel, se mu je zdelo 
preveč. Ne sme je prehudo prestra
šiti. 

Prepadena je zlezla predenj na 
kolena, mu objela noge in zajeclja-
la: 

— Vse to počenjam zaradi tebe, 
za naju, ti pa tega ne moreš razu
meti. Ne bodi mi tako krivičen! 

Naslonila je glavo na njegove 
razbolele noge. Začutil je njeno 
toploto in srce se mu je stisnilo ob tej 

'nemoči, ki je bila zdaj tako preteče 
nevarna. Čutil je njeno ljubezen, a 
upiral se mu je njen strah za življe
nje. Kaj vse bi dal, da bi storila, kar 
ji naroča in da bi oprala sramoto. 
A njene lepe oči tega niso videle ali 
pa niso upale. Poskušal jo je bolje 
razumeti, pa nt mogel. Tudi odpu
stiti ji ni mogel, zato jo je še priga
njal, kajti videl je, kaj se bo zgodilo 
vsak hip. 

— Martina, zavedi se! Poskusi 
rešiti ogrožene in sebe. Napačno pot 
si ubrala. Takole sva oba pokopana, 
pa še kdo! Razlika bo le, kdo bo 
koga pokončal. Ne nakoplji si ta
kega greha! Ne sebi in ne meni! 
Morda je še čas, a pohiteti boš 
morala! 

Martina je obupana občepela na 
tleh. Z željo, da mu bo prinesla upa
nje in nov utrip, je vse skupaj še bolj 
otežila. Čutila je, da iz vsega tega 
res ne bo nič, da je Aleša samo pri
gnala v stisko, kakršne ni privoščila 
nikomur pod soncem. 

— Kaj pa jaz? se je zasmilila 
sama sebi. 

Pogledala je Aleša in z nekako 
vdano popustljivostjo rekla: 

— Ali sem res toliko zakrivila? 
Vse bom še popravila, le ti obljubi, 
da si boš kaj izmislil... 

Aleš je pričakoval vse kaj dru
gega, zato se je ujezil: 

— Nič ti ne zaleže. Zame se ne 
boj. A ti? Ko bi vsaj zor Filipa po
skrbela! je zarenčal bolj sebi kakor 
njej. 

To jo je spet spravilo na noge. Ker 
ni odgovorila, je poskusil še enkrat: 

— Prepreči nesrečo in izgini v 
gozd! Tam se boš osvobodila uniču
jočih misli, ki so ti jih zmešali. To bi 
rad. Laže mi bo ... Ali boš? 

Njegov glas je' bil zdaj proseč in 
roteč. Globoko v oči ji je pogledal, 
a jih je odmaknila. Zadel je ob 
njeno omajano notranjost. Potem je 
le rekla: 

— Poskusila bom. A ti glej, da se 
zmažeš. Ne sili tja, kjer ni rešitve. 

Aleš še ni mogel verjeti v to rahlo 
obljubo, zato je poprijel: 

— Zareci se, da boš! • 
— Če sem obljubila, bom pač po

skusila. Ne sili tako! 
Aleš je zamišljen utihnil. Ni ga 

prepričala, ne potolažila. Mora jo 
pripraviti, da bo stopila na trdnejšo 
pot. Napeto je premišljeval, kako bi 
se je lotil, da je dekle že mislilo, da ji 
popušča. 

V Alešu je divjal boj. Pred njego
vimi očmi so zaplesali rdeči in viš
njevi krogi. Sunkovito je vstal in 
premagal bolečine v nogah. Vrglo 
ga je tesno k Martini, ki tega ni 
pričakovala. Trdo jo je zgrabil za 
ramena, da je mislila, kako jo bo 
močno objel. Stisnila se je k njemu. 
Bližina njenega obraza mu je pri
klicala v spomin lepoto vseh svetlih 
trenutkov, ki sta jih preživela 
skupaj. In kot bi mu to vlilo v roke 
izredno moč, je stisnil njene roke 
tako, da jo je zabolelo. Njegov obraz 
so posule drobne znojne kapljice, iz 
Martininih oči pa je zatrepetal 
strah. Njegov prijem je bil vse trši. 

Lepe besede niso zalegle. Zdaj ji 
je ukazovalno zagrozil: 

(se nadaljuje) 

—. Jaz, je rekel ves zelen in črn v usta. Pa tako te bom, da ga 
boš nesla v robcu, tisti svoj rilec. Ni t i za v ješprenj ga ne bo! 

— Smrkavec! Tat! Vlačugar! 
— Teta! jo je potipal Mirko po ramenih, a se ga je otresla. Te

ta, za tole boste plačali! 
— Nič ne bom plačala! Komu? Tebi, ki si mi dolžan tole svojo 

rit, da ti je dvainštiridesetega niso odščipnili? Si pozabil, a? Jaz pa 
ne, dragec! je zapela. Pa naj bo, fant, naj bo za zdaj! T i samo nesi na 
sodnijo, jaz bom pa z vozom pripeljala! 

Reza je odšla med ljudi in kot slepa ponavljala: Z vozom j a-. 
Misli , da se bom usrala pred njim če zna abecedo! 

Ljudje so molčali in se j i umikali. 
— Prime za svinčnik, je vpila, pa že misli, kaj je. O, še boš 

tabrhe iskal! Ampak ne, ne, je cvilila in pljuvala in zabijala z noga
mi. Segnij! Crkni! Od lakote in žeje vzemi konec! Drhal! Pregar-
čeva! 

— Saj res! so se tiho obregovale ob Pregarce še druge. 
Reza se je ustavila: — M i pride na tabrh. Na, si rečem, močan 

je, zalegel bo. On pa v predale. Zdaj pa uradnik. Fej! 
Pa gobec da mi bo razbil? Zakaj ga pa nisi, usrane, razbijal 

Švabom pa ta belim? Si se j ih bal? 
Babam, starim babam bi ga že razbijal. 
Obrnila se je proti tovornjaku in zažugala: Dotakni se ti, t i 

mojega gobca! Le potipaj ga! T i odrežem tisto, da bo ženska ob 
živem možu vdova! 

Kmetje so se zahahljali. 
— Saj res! se je zasmejala še sama. Daj mi no piti, usta mi bodo 

zgorela. 
— Preveč si zakurila! j i je ponudil Grabnar. 
Reza je nagnila, potegnila dvakrat, trikrat, a ni spravila iz litrke 

več kot droban požirek. 
— Ne znaš? je rekel Brabnar in segel po steklenici. 
— Pravi, je hitro rekla Vilmanca, da si kurba. 
— Kurba? se je režala Reza in podržala steklenico. Kurba z 

enajstimi otroki! 
Vozovi so zaškripali, ko da se je odprl tam spodaj prepad. 

Kmetje so zadrževali živino in stegovali vratove. Po očeh j ih je zali
val dež. Kapljalo je od ust in klobukov, toda lovili so vsak migljaj 
pri tovornjakih. 

Cetar in Trinhaltersta se že lotila prvih treh: Abrama iz Do
lenjih Zagorjan, Ritoplaterja iz Zagoric in Ažmance iz Sivih sel. 

— Koliko da si ga . . .? je Trinhalter preiskoval Abrama in škilil 
na obvestilo za oddajo. 

— Tr i hekte in nekaj čez! se je prestopil Abram in se oprijel 
mize. 

— Pripeljal si pa en hekt in še, še . . . 
— Sto petdeset! 
— Ja, točno! 
Četar se je nagnil k Trinhalterju, ki je s svinčnikom obstal pri 

neki številki na seznamu. 
— In praviš, čeprav imaš sedemindvajset arov trt, da ga nimaš 

niti zase? je spraševati Trinhalter in gledal v seznam. 
— Slabo sem škropil! se je branil. Galice je bilo samo za dva

krat. 
— Veš kaj, Abram, ti po drugemu o galici! Še hekt ga boš pri

peljal danes, pa konec! ga je srepo pogledal Trinhalter. Cetar pa je 
že pomignil Ritoplaterju. 

— Lojze! se je Abram odmaknil od mize. Kje naj ga pa dobim? 
Sam pridi! Boš videl, kaj imam. Poznaš moje trte. Stare so. 

— Kdo je na vrsti? se je nagnil Trinhalter v Četarju. Ritopla-
ter, Ritoplater! je iskal s svinčnikom po seznamu. Zagorice. Evo! . 
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— Cuj! je še zmerom stal Abram ob mizi. 

Trinhalter je ustavil svinčnik in pogledal Abrahama, ko da mu 
ta dela senco. 

— Polde! je pokazal na ljudi za njim. Ne vidiš? Dež je, ljudje 
pa čakajo. 

— Povem ti, da ga nimam! se je poparjeno prestopil Abram. 
Kje, hudiča, naj ga pa namolzem? 

Ljudje so se vznemirili. Drug drugemu so šepetali in gledali 
Abrama, ko je odhajal h konjem. 

— Koliko še? je zavpil s kamiona Korel, ki je pretakal Abra-
movo vino. Mirko! je poklical brata. 

— Jo. 
— Vprašaj ga no, koliko ima še! 
— T i ! je pogledal izza avta Mirko. Čuj! 
Abram se je obrnil proč. 
— Si gluh? 
— Ja! je rekel Abram. 
— Kaj me briga, kaj je s tvojimi uhlji! Povej, da Korel zapiše! 
— Hekt! je odvrnil posmehljivo. 
— Sto! je Mirko zavpil bratu na kamion. 
— Sto! je ponovil Korel in zapisal s kredo na tablico. 
Konji so počasi odzibali Abramov voz na cesto. N i se dalo 

naprej ne nazaj. Vozniki so poskušali z rokami zriniti vozove v vrsto 
ali pa se mu kako drugače umakniti. 

Anton Kocjančič 
V PARIZ PRI ZADNJIH VRATIH 

Če greš od nas v Francijo in vsto
piš vanjo čez Ren v Strasbourg in 
nadaljuješ pot skozi Nancy, Reims, 
prebrodiš Normandijo in se iz Roue-
na napotiš proti Parizu, se ti zdi, da 
vstopaš vanj skozi zadnja vrata — 
skozi tista, ki vodijo vanj z dvoriščne 
strani, preko polja ali s pristave. Si 
pač prepričan, da je Pariz obrnjen s 
pročeljem proti nam. 

Pa tudi tam priti skozi ni kar 
tako! Ceste, ki peljejo iz širokega za
ledja, se tam vedno bolj zbližujejo in 
nazadnje jih teče kakšnih šest vzpo
redno. Po njih drsijo avtomobili vsi 
v eno smer. Prav tako se zbirajo 
daljnovodi z visokimi prenosnimi 
napetostmi. Posamezni stebri se po
tem združijo v široke portalne stebre 

in izgleda, kakor bi se peljali proti 
velikemu kolodvoru elektrificirane 
železnice. — Kakor glavne žile, ki 
vodijo od srca in k srcu! — Tisti, 
veliki stebri, so progasto živo pobar
vani, da opozarjajo nase pilote. Ne
daleč od te vpadnice v Pariz, na 
desni, je tudi največje pariško letali
šče Orly. 

PROTI PARIZU — 
DEVETMILIJONSKEMU 

p MESTU . 
Pravzaprav je to tako: pravi Pa

riz, tisto njegovo resnično jedro, šte
je okoli tri milijone duš. Zunaj, na 
obrobju, pa so nastala in še vedno 
nastajajo pariška satelitska mesta s 
po nekaj stotisoč prebivalci. Ves ta 
združeni kompleks, s skupnim ime
nom Pariz, ima res preko devet mili
jonov prebivalcev. 

Vozimo med reko avtomobilov, ki 
se giblje približno 80 km na uro. V i 

dimo, da to le niso tako stranska 
vrata, končno se pa tudi skozi stran
ska lahko pride v center. Nizke hiše 
na obrobju pravega mesta, se pola
goma višajo. (Prej smo v satelitskih 
mestih videli že nebotičnike.) Pelje
mo se čez Seno in navzdol po nje
nem toku opazimo tista dva zname
nita otoka, iznad tesno pozidanih 
stavb, pa se vidita prisekana zvonika 
noterdamske cerkve. — Tam naprej 
je tudi znani trg z Marjano — pred
stavnico Francije — tako pravijo 
Francozi svoji deželi. 

Nadaljujemo vožnjo po široki 
cesti mimo dveh slavolokov — 
ampak zdaj nimamo namena ogle
dovati pariških znamenitosti — zdaj 
moramo najprej najti svoj hotel, ki 
je bil iz centra mesta, v sedmem 
okrožju — pod Monmartrom. K o ga 
najdemo in se razmestimo, se že spet 
zbiramo k večerji, ki bo nekaj ulic 
stran, v eni od tipičnih malih pari
ških restavracij. Vse takele reči — 
nameščanje, čakanje in večerja, vza
mejo kar precej časa. Toda, jaz sem 
pač tak — vedno, kadar se znajdem 

zvečer v kakšnem novem, neznanem 
mestu, ne strpim, da si ga ne bi že ta 
večer ali noč vsaj nekoliko ogledal. 
Toliko sem se že znašel, da sem 
vedel v kateri smeri je Sena in da so 
tam okoli važnejša okrožja z nizkimi 
številkami in najpomembnejše stav
be. Zato sem se napotil v to smer. 
Vedel sem sicer1, da je široki Pariz 
preprežen s podzemsko železnico — 
toda, kako si boš revež pomagal z 
njo — tako se boš zgubil, da boš še 
do jutra komaj prišel nazaj. 

Rad bi prišel vsaj do Sene in se 
podal kar peš po širokih cestah in 
bulvarjih. Kmalu sem naletel na še 
enega takega potnika iz našega avto
busa (šoferja po poklicu), ki se je 
tudi hotel malo sprehoditi. Zdaj sva 
bila dva in so zaradi naju dveh več
krat morale zacviliti zavore, ko sva 
včasih v naglici prečkala ceste in 
križišča kar pri rdeči luči. Hodila sva 
že dolgo — naravnost, postrani in 
počez — o Seni pa ni bilo ne duha ne 
sluha. Končno nama je napredova
nje spet zaustavila prečna cesta z 
ograjo ali zidom onstran ceste. K o 

sva potem hitela ob zidu navzdol, se 
je naenkrat razprl pred nama pro
stran, slabo osvetljen trg. Na tem 
vogalu je stal velik spomenik z napi
som Strasbourg. Vse je hrumelo od 
hitro vozečih avtomobilov. K o sva 
potem križarila po trgu, sva ugledala 
na sredi tudi visok kamenit obelisk. 
Reke avtomobilov so hitele na vse 
strani, največ pa po široki cesti proti 
velikemu osvetljenemu objektu, od
daljenemu gotovo kakšna dva kilo
metra. 

Da mora tisto tam doli biti nekaj 
izrednega, sva takoj vedela, vendar 
se nama pozno zvečer ni dalo več 
hoditi tako daleč. Pa sva šla še na
prej po .trgu — do Sene bi vseeno 
rada prišla. N i bilo treba več dalečial 
K o se je trg končaval, se je reka zasqi 
vetlikala pod mostom. Tam daleč v 
temi, kamor izginja, je Normandija. 
Zdaj bo tekla počasi tja, od koder 
smo mi prišli. »Pozdravi Rouen, ko 
boš šla mimo proti Atlantiku.« 

Nadaljevanje 



POMEMBNI PRIDOBITVI JESENIŠKE BOLNICE 
Pred novoletnimi prazniki so v 

splošni bolnici na Jesenicah pro
slavili dva izredno pomembna do
godka, ki pomenita le del obsežnega 
strokovno-razvojnega programa in-
teigtega oddelka ter celotnega ko
lektiva bolnice. Ob tej priliki so 
izročili v uporabo posebno oprem
ljeno sobo za polintenzivno tera
pijo. V tej sobi bodo v glavnem 
sprejemali težje srčne bolnike s 
predinfarktnim stanjem ter bolnike 
s težkimi motnjami ritmičnega de
lovanja srca. Za stalno kontrolo 

ter izboljšanje stanja teh bolnikov, 
imajo na razpolago najsodobnejši 
instrumentarij, ki ima med drugimi 
prednostmi ludi te, da s posebnim 
znakom opoeori dežurne zdravstve
ne delavce o*spremembi in poslabša
nju stanja bolnikov. 

Drug izredno pomemben razvojni 
dosežek celotnega kolektiva jese
niške bolnice pa je izpopolnitev 
endoskopskega bloka z najsodob
nejšim fleksibilnim gastroskopom. 
Tako je jeseniška bolnica med 
sedmimi bolnicami v Sloveniji, ki 

ZDRAVSTVENA SKUPNOST 
KONSTITUIRANA 

V četrtek, 9. januarja, je bila prva seja obeh zborov skupščine 
zdravstvene skupnosti občine Jesenice. Seja je vsekakor uspela tako 
po udeležbi, saj se je od 50 vabljenih delegatov, kolikor štejeta oba 
zbora, seje udeležilo 41 delegatov, uspela pa je tudi po razpravi. Ugo
tovili so, da je samoupravni sporazum o ustanovitvi občinske zdrav
stvene skupnosti podpisalo več kot polovica delovnih organizacij ozi
roma kar 88 odstotkov zaposlenih aktivnih zavarovancev, kar pome
ni, da je sporazum veljaven. 

Na ustanovni skupščini so potem 
ko je iniciativni odbor poročal o 
opravljenem delu, izvolili za pred
sednika skupščine zdravstvene skup
nosti Jožeta Freceta, delegata Žele
zarne, za predsednika zbora uporab
nikov, ki šteje 33 delegatov Ljubo 
Tarman, delegatko GIP Gradiš eno
te Jesenice ter za predsednika zbora 
izvajalcev Janeza Samarja, delegata 
zdravstvenega doma Jesenice. Izvo
lili so tudi devet članov izvršnega 
odbora in za predsednika Federl 
Bernardo, delegatko K S Sava Jese
nice; izvolili pa so tudi štiri članski 
odbor delavskega nadzora 

Na skupščini so govorili tudi o be
sedilu samoupravnega sporazuma o 
ustanovitvi regionalne zdravstvene 
skupnosti Kranj in sklenili pristopiti 
k omenjenemu sporazumu. Za to 
skupnost so izvolili 12 delegatov in 
enega delegata v odbor delavskega 
nadzora. Sklenili so pristopiti tudi k 
-amoupravnemu sporazumu zdrav
stvene skupnosti SR Slovenije, kjer 
hosta naša delegata Jože Frece in 
lanez Samar. 

Na ustanovni seji skupščine 
zdravstvene skupnosti, so govorili o 
nalogah in bodočem delu skupnosti. 
Tako kot so poudarjali razpravljalci, 
je tudi v zaključkih rečeno, da se 
morajo delegati vedno zavzemati za 
razvoj občinske zdravstvene skup
nosti. Iz teh razlogov bodo morali 
biti stalno seznanjeni s problema
tiko in delom na celotnem območju. 
Z novo organizacijo na delegatskih 
• >dnosih. bo mogoče hitreje in 
podrobneje reševati probleme zdrav
stvene dejavnosti, pri čemer bodo 
imeli pomembno vlogo zavarovanci 
sami. Vse odločitve bodo odraz do
ločene zdravstvene politike, za kate
ro se bomo v občini zavestno odlo
čali tako glede prioritetnih nalog, 
kot načrtnega razvoja zdravstvene 
službe, obsega pravic, višine in nači
na plačevanja nadomestil, določanja 
sredstev za razširjeno reprodukcijo 
in investicije v zdravstvu. Pri tem pa 
bodo imeli zavarovanci vso možnost, 
da seveda v odvisnosti od drugih de
lov delovnih ljudi in v sodelovanju z 
njimi, sami uresničujejo svoje pra
vice in dolžnosti v občinski zdrav
stveni skupnosti. 

Na seji so se še dogovorili, da je 
treba pripraviti poslovnik o delu 

SREČANJE 
ODBORNIKOV 

V S E H OBČINSKIH 
PODRUŽNIC 

U P O K O J E N C E V 
Minulo sredo je bil v domu upo

kojencev na Jesenicah, sestanek od
bornikov jeseniške, iavorniške. ži-
rovniške. mojstranske, kranjsko
gorske in rateške podružnice upo
kojencev. Namen srečanja je bil. čim 
bolj poenotiti skupne zahteve, do 
katerih imajo upokojenci polno 
pravico. Razpravljali so tudi o po
živitvi kulturne in telesnovzgojne 
dejavnosti med upokojenci. V ta 
namen bodo izvolili dve komisiji, ki 
bosta delovali pri občinskem odboru 
društva upokojencev na Jesenicah. 

Komisija za kulturno dejavnost 
bo posvetila vso pozornost srečanju 
upokojenskih pevskih zborov Go
renjske, ki bo na Jesenicah pred
vidoma 13. aprila. Komisija za 
telesnovzgojno dejavnost, pa bo po
živila balinarstvo in že v letošnjem 
letipi organizirala balinarski turnir 
upokojenskih balinarskih klubov 
Gorenjske. Prvo tako srečanje upo
kojencev z jeseniške občine, je dalo 
navzočim voljo do delovanja in še 
posebno do sodelovanja. To toliko 
bolj, ker so ugotovili, da so upo
kojenci še vedno v mnogih kulturnih 
in družbenopolitičnih organizacijah 
aktivni. 

skupščine in finančni načrt dohod
kov in izdatkov za leto 1975, do 1. 
julija pa je treba pripraviti in po
trditi tudi statut zdravstvene skup
nosti Jesenice. X . L. 

ima na razpolago tako dragocen in 
vsestransko uporaben instrument. S 
tem gastroskopom. katerega so 
preizkušali kar tri mesece in med 
tem časom opravili 110 pregledov, je 
možno zelo natančno in izredno 
hitro ugotoviti rano ali rakasto 
tvorbo v želodcu in dvanajsterniku. 
Do sedaj so s tem imeli velike 
uspehe zlasti pri ugotavljanju za
četne stopnje teh obolenj. S fleksi
bilnim ali drugače rečeno premika
jočim gastroskopom, je delo izred
no olajšano, rezultati pa veliko 
boljši. Uporabnost tega instrumenta 
je še precej večja, kot smo lahko v 
nekaj besedah povedali. Velike 
možnosti so na voljo še zlasti, če 
poudarimo, da bodo z novim 
instrumentom razširili uspešnost 
tudi z rentgenskim oddelkom, čigar 
naloga je že samo po sebi izredno 
pomembna. 

Od obeh dosežkih ne gre prezreti 
izredne aktivnosti in požrtvoval
nosti celotnega kolektiva bolnice, še 
zlasti sodelovanja samoupravnih 
organov. Pri tem velja omeniti tudi 
to, da je pri opremljanju posebne 
sobe za politenzivno terapijo sode
lovala tudi železarna Jesenice, 
katere delež je zares spoštovanja 
vreden. Kolektiv bolnice je delav
nemu kolektivu Železarne za to 
izredno hvaležen. D. 

KRANJSKO »POHUJŠANJE« 
NA JESENIŠKEM ODRU 

V okviru izmenjave predstav kranjskega in jeseniškega 
gledališča, bo v petek, 17. januarja, na Jesenicah gostovalo 
Prešernovo gledališče iz Kranja, s farso Ivana Cankarja Pohuj
šanje v dolini Šentflorjanski. 

Jeseniški gledalci se prav gotovo še spominjajo lanske 
izredno kvalitetne predstave Prešernovega gledališča U K A N A . 
Z dramatizacijo Svetinovega romana, so se kranjski gledališčniki 
predstavili najširši slovenski javnosti. Po nekajletnem stagni-
ranju, so si kranjski gledališčniki našli novo pot, ki iz leta v leto 
kaže lep napredek. Vse kaže, da so si zadali nalogo, da občinstvu 
prikažejo čimveč del z domače literature, saj je njihov repertoar 
sestavljen pretežno iz slovenskih avtorjev. 

Prav gotovo bo zanimiv ogled farse Ivana Cankarja Pohuj
šanje v dolini Sentflorijanski že iz razloga, ker smo to delo pred 
petimi leti videli v uprizoritvi domačega gledališča ob njegovi 
25-letnici. Delo je režiral Janez Povše, v igralski zasedbi pa se 
nam bodo predstavili Jože Vunšek, Vlado Uršič. Cveto Sever, 
Irena Šiling, Tine Oman, Biba Uršič, Tilka Intihar, Tone 
Dolinar. Janez Dolinar. Jože Urankar, Etka Oman, Mirko 
Cegnar, Miha Štefe, Minka Kump in Jože Kovačič. 

Kranjski odrski delavci se bodo jeseniškemu občinstvu 
predstavili v petek, 17. januarja, dvakrat in sicer ob 17. uri za šole 
in ob 19.30 za izven 

Prepričani smo, da vam ne bo žal, če si boste vedno aktualno 
Cankarjevo delo ogledali. (vs) 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŽIROVNICE 
DANES IN JUTRI 

Da je d ruš tvo upokojencev Ži rovnica odkupilo gost išče Zelenica 
za svoj dom, smo v Železarju že poroča l i . Za samo d ruš tvo pa to pome
ni, da mora delovati povsem d rugače kot doslej. Prijetno je imeti na 
razpolago prostor, kjer dobijo možnos t i delovanja, razna č loveška ho
tenja, kot so razni k lubi , zbori , predavanja, sestanki, vsemogoča sre
čanja in podobno. Že samo odkup tega doma je dal precej možnos t i , k i 
pa se tako al i d rugače , vsekakor pa ob zainteresirani akt ivnost i odbo
ra, vsega č l ans tva in š i rše družbe , lahko precej povečajo. 

Bolj ko razmišljamo o obstoječem 
stanju v stavbi, več nalog vidimo 
pred seboj. Vsi najemniki v vseh 
letih po vojni, so obnavljali le tisto, 
kar jih je prisilil lastni interes, če 
sploh so. Zato smo že v lanskem letu 
prijeli za delo. čeprav se sedanjemu 
najemniku po pogodbi izteče najem
ni rok 1. 6. 1975. Tako smo izvedli 
delno kanalizacijo, za glavno smo v 
dogovoru s stanovanjskim podjet
jem in krajevno skupnostjo, obnovili 
smo zunanje fasade, izvedli nekaj 
del v notranjosti stavbe in dokončno 
renovirali »črni« salon, ki že služi 
potrebam društva. Za vsa ta dela 
smo porabili skoraj devet milijonov 
starih dinarjev, poleg tega, da so čla
ni naredili preko 600 prostovoljnih 
ur. 

V tem letu pa bo treba misliti na 
popravila in opremo v sobah, kuhi
nji, kopalnicah in podobno. Finanč
ni načrt predvideva 23 starih milijo
nov stroškov, kar pa je šele osnova 
za začetek, ko nam bo z lastnim 
gostinskim gospodarstvom začela 
vračati. Za društvo upokojencev je 
pa že to številka, s katero se veliko 
ubadamo. Prepričani smo, da bomo 
uspeli. Člani republiškega odbora so 
navdušeni nad stavbo, vrtom in mi
rom, ki ga doživljaš pod košato lipo. 
Obetajo nam razne možnosti in tudi 
pomoč. Železarna se zaveda dolžno
sti do minulega dela, medtem ko ta v 
druga podjetja počasi prodira. 

Odbor je v teh stvareh dosti raz
pravljal. Prišli pa smo do tega, da 
smo 8. 12. 1974 sklicali članski sesta
nek, ki naj bi opredelil naše bodoče 
akcije. Okrog 120 članov je z zani
manjem poslušalo poročila odbora 
in izglasovalo predlog, da organizi
ramo nabiralno akcijo v vsej krajev

ni skupnosti. Ta akcija bo izravnala 
članske pravice. Prostovoljno lahko 
dela le zdrav, vsaj za silo zdrav član. 
Ta akcija pa lahko zbriše razlike, ki 
tu nastajajo. No, te dni akcija že 
teče. Vanjo pa smo zajeli vse ljudi, 
ker tisti, ki še niso, pa bodo, eni 
preje, drugi kasneje, koristniki tega 
doma. 

Na tem sestanku smo se menili 
tudi o pomoči Kozjanskemu. V dru
gem delu pa je članstvo informiral o 
posebnostih pokojninskega sistema 
Tine Zen. Predsednik občinskega 
odbora D U Jesenice Janko Verdnik 
je na sestanku dal dragocena napo
tila in informacije. 

Na zadnjo sejo. dne 29. 12. 1974. je 
odbor povabil vse stare odbornike, ki 
so aktivno delali v njem deset ali več 
let in jim izročil skromna priznanja. 
Tudi tu se je izkazalo, da je fizična 
moč društva, oziroma članov slaba, 
saj se jih je polovico opravičilo 
zaradi bolezni. Poleg tega pa smo se 
na seji tudi dogovorili, da je treba 
adaptirani »črni« salon izkoristiti. 
Zato odbor, v skladu z zahtevo 
občnega zbora, preko Železarja 
obvešča člane: 

Da se poživi kulturna dejavnost 
organizacije, prosimo vse, ki bi 
hoteli delovati v pevskem zboru, v 
šahovskem klubu ali v balinarskem 
klubu, da se prijavijo. Prijave spre
jema dežurni vsak ponedeljek od 16. 
do 18. ure v »črnem« salonu gostišča 
Zelenica. 

Odbor društva upokojencev Ži
rovnica tem potom izreka vso 
zahvalo delovnemu kolektivu Žele
zarne za pozornost in mu želi veliko 
delovnih uspehov, vsem bralcem 
Železarja veliko zadovoljstva, svo
jim članom pa zdravja v novem letu 
1975. ZA 

Novice iz radovljiške občine 
V sredo 15. jan. je bila izredna seja vseh treh zborov očinske skupščine na 

kateri so delagati obravnavali in nato sprejeli odlok o zazidalnem načrtu 
centralnega turističnega področja Bleda in odlok o zazidalnem načrtu cen
tralnega turističnega področja Bleda za cono I., ki je predvidena za gradnjo 
Park hotela. Obrazložitev gradiva, na katerem slonita omenjena odloka, so 
podali predstavniki Zavoda za urbanizem Bled, ki so podrobno analizirali 
možnosti za končno odločitev o začetku del na izgradnji Park hotela. 
Razprava o gradnji je zadnje mesece dvignila največ prahu med občani Bleda 
pa tudi širše slovenske javnosti. 

Na 19. seji izvršnega sveta občinske skupščine, 7. jan., so najprej 
obravnavali predlog zasnov zazidalnega načrta centralnega turističnega 
področja Bleda, nato pa proučili poročilo o stečajnem postopku podjetja 
Transport Radovljica, ki je že 2 leti v stečaju. Razen tega so na seji sprejeli 
predlog samoupravnega sporazuma o sofinanciranju akcije za odstranjevanje 
odpadkov v SRS in predlog odloka o geodetskih storitvah v občini. 

Upravni odbor sklada za gradnjo šol pri občinski skupščini je v sredo 
8. januarja.razpravljal o konkretnih ukrepih za priprave in začetek gradnje 
osnovne šole v Begunjah ter gTadnjo telovadnic pri vseh matičnih osnovnih 
šolah. Po sklepu odbora, bodo z gradnjo pričeli takoj, ko bodo izbrani naj
ugodnejši ponudniki gradbenih del, predvidoma že v naslednjem mesecu. Na 
seji je bilo obravnavano tudi poročilo o podpisu samoupravnega sporazuma 
za izgradnjo vzgojnovarstvenih izobraževalnih objektov. Od 75 TOZD jih je 
doslej ta sporazum podpisalo že 65. 

Pod predsedstvom Albina Jensterla se je v torek 14. 1. sešel na prvo letoš
njo sejo koordinacijski odbor za SLO pri občinski konferenci SZDL. Na 
osnovi sklepov zadnje lanskoletne seje, so analizirali predloge programov 
družbeno političnih in drugih družbenih organizacij in društev o pripravah za 
SLO za 1975. leto. Posebno pozornost so posvetili programom odborov za SLO 
v K S . ki jih prejšnja leta niso dovolj upoštevali. 

Koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja ustave pri OK ZK je 
sklenil na seji 8. 1., da bodo takoj po sklicu sej delovnih skupin za konstitu
iranje TOZD, K S in samoupravnih interesnih skupnosti še ta mesec iniciativ
ni odbori sklicevali ustanovne skupščine interesnih skupnosti in K S . Vse SIS 
morajo po tem sklepu biti konstituirane najpozneje do 7. februarja. Vabila in 
gTadivo za ustanovne skupščine SIS bodo prejeli delegati vsaj deset dni pred 
sejo. 

Izvršni svet občinske skupščine je na zadnji seji sklenil, da bo predlagal 
na prihodnjem zasedanju skupščine spremembo odloka o cenah za geodetske 
storitve v občini. Po tem predlogu naj bi se povečala cena terenske ure na 
70 din, pisarniške ure na 50 din in figuranske ure na 30 din. 

Ob 20-letnici OZD Transturist Škofja Loka, so v torek 14. jan. v hotelu 
Jezero v Bohinju zborovali delavci novoustanovljene OZD A L P E T O U R 
Škofja Loka (Transturist in Creina). Na slovesnosti, ki so seje udeležili tudi 
številni predstavniki družbenopolitičnih organizacij in občinske skupščine so 
najstarejšim in zaslužnim delavcem podelili odlikovanja predsednika 
republike in praktična darila. 

Pod predsedstvom Petra Petrička je bila v torek 19. seja IO občinske 
zveze telesno kulturnih organizacij. Na seji so najprej obravnavali pripombe 
številnih telesnokulturnih organizacij in društev iz občine na osnutek statuta 
in pravilnika OZTKO Radovljica ter pipombe in predloge na merila za raz
deljevanje finančnih sredstev. Razen tega so se dogovorili o pripravah za sklic 
občnega zbora OZTKO. Lani je članstvo OZTKO naraslo kar za 13 'r in je ob 
koncu leta štelo že 10.357 članov. Vzrok za takšne porast gre med drugim pri
pisati tudi ugodnejšim pogojem, ki so bili podani za telesno kulturo z ustano
vitvijo Temeljne telesno kulturne skupnosti. 

Zbor samoupravne enote za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo
darstvu je na zadnji seji sklenil, da bo razen lanskoletne pomoči Kozjancem v 
obliki dolgoročnega kredita v zensku 300.000 din, v letošnjem letu povečal še 
za 200.000 din. 

Prejšnji teden so se na sedežu Kulturne skupnosti Radovljica sešli pred
stavniki Z K P O Slovenije, ZKPO Radovljica in Kulturne skupnosti s pred
stavniki zdomskega slov. kulturnega društva Bled iz Essna. Dogovorili so se 
o skupnih pripravah za letošnje 4. srečanje slovenskih zdomskih društev, ki bo 
3. maja v Essnu. Na srečanju bodo sodelovale številne kulturne skupine slov. 
društev iz vseh zahodnoevropskih držav, tako kot lani na 3. srečanju v Stutt-
gartu. 

Po sedmih uspešnih nastopih gledališke skupine D U Radovljica, ki je za 
15-letnico delavskih univerz pripravila veseloigro iz čitalniških časov V Ljub
ljano jo dajmo, so to predstavo vključili tudi v program kulturne akcije. V 
Radovljici so igro zaradi velikega zanimanja občanov morali celo ponoviti. 
V soboto 11. jan. so v okviru kulturne akcije nastopili v Podnartu, v nedeljo 
12. 1. v Ribnem. v sredo 15. 1. pa na Bledu. Nastopili bodo tudi v Zg. Gorjah 
v soboto 18. 1. ter v Boh. Cešnjici v nedeljo 19. jan. 

Po sklepu 11. seje komiteja občinske konference ZK so se v tem tednu 
zvrstili v svetih ZK v vseh K S in delovnih organizacijah, razširjeni sestanki, 
na katerih so poleg sekretarjev ZK sodelovali tudi predsedniki K O SZDL, 
svetov K S . osnovnih organizacij ZSM in sindikatov. Osnovna tema razgo
vorov so bili novi statuti in vsebinska vloga SZDL ter konstituanta krajevnih 
konferenc SZDL. O statutu SZDL bo tekla javna razprava po sveh K O 
SZDL, ki jo bo organizirala občinska konferenca SZDL. 

Novoimenovana komisija za družbeno planiranje in razvoj pri izvršnem 
svetu občinske skupščine je sklenila, da bodo v dneh od 13. do 16. januarja 
sestanki 10 podkomisij, ki bodo pripravile srednjeročne programe za področje 
gospodarstva, družbenih dejavnosti in razvoja KS . Člani komisije so hkrati 
predsedniki predkomisij. 

Med prvimi v radovljiški občini so konstituirali skupščino K S V Pod
nartu. L'stanovna seja nove skupščine K S , ki šteje 33 članov je bila že 28. dec. 
Delegati so izvolili 17 članski svet. v katerem je osem delegatov iz vasi, ostali 
pa so iz družbenopolitičnih organizacij in delovnih kolektivov območja K S . 
Za predsednika skupščine so izvolili Cirila Rozmana, za predsednika sveta pa 
Miha Bevca. Za novega predsednika K K SZDL, ki so jo tudi že konstituirali 
so izvolili Janeza Ermana. 

Uvodnega seminarja za kandidate in novosprejete člane ZK, ki ga je 
v hotelu Alpe-Adria v Radovljici 9. in 10. jan. po sklepu OK ZK, organizirala 
D U Radovljica, se je udeležilo 36 slušateljev. Program seminarja je vseboval 
teme: Kratek oris zgodovine delavskega gibanja in Z K J , statut ZKS in oblike 
organiziranja, Naloge komunistov pri graditvi samoupravnih socialističnih 
družbenih odnosov. Marksizem in program Z K J ter Sodobni svet in njegova 
protislovja. Ob koncu razprav so slušatelji izpolnili vprašalnike, s katerimi so 
pokazali, kako so gradivo obvladali. . . . 

Ta teden so se začela po delovnih kolektivih predavanja o SLO, ki jih po 
sklepu sveta za ljudsko obrambo občinske skupščine organizira D U Radov
ljica. Od 15. jan. do 28. marca bodo predavanja tudi za nerazporejeno pre
bivalstvo v vseh 20 K S v občini. Po programu bo v tem času kar 50 predavanj. 
Občani bodo seznanjeni s temami: K S in SLO, Organizacija in oblika odpora 
v sovražnikovem zaledju in Sovražna propaganda kot oblika specialnega 
vojskovanja. Vsa predavanja bodo popestrena s poučnimi filmi. 



Šestega januarja letos 
smo se na dovškem poko
pališču poslovili od Jožeta 
STIMCA, od partizana, kije 
bil vsem simbol resnično 
junaškega neustrašnega 
borca, pojem za nadčlove
ške napore v našem narod
noosvobodilnem boju, ures
ničevanje tistih idealov, za 
katere smo se bojevali in za 
katere so sredi boja mnogi 
za vedno omahnili. Dalj kot 
tri dolga leta ga je iz dneva 
v dan zasledovala Smrt po 
slovenskih in hrvaških goz
dovih, iskala ga je po kra
ških planotah Like in Kor-
duna, zahrbtno mu je sledi
la na bosanske in hercegov
ske planine vse tja do črno
gorskih rek. Hitela je za 
njim, za osemnajstletnim 
mladeničem, v Drvar — 
dohitela ga ni. Toda zazna
movala ga je za svojo hitro 
žetev. Samo pol stoletja mu 
je dala živeti. 

Rojen je bil kot otrok 
kmečkim staršem v Grin-
tovcu sredi kočevskih go
zdov, blizu Čabra in Osil-
nice, domovine Petra Klep-
ca. Sedemnajstletnega ga je 
zatekla vojna vihra. Takoj 
se je vključil v OF in — 
dokler je šlo — delal kot 
aktivist. Toda že v aprilu 
dvainštiridesetega leta ga 
srečamo kot partizana v 
mladinski četi kočevskega 
bataljona. Takole je o teda
njem njegovem zadržanju 
zapisal v knjigi »Dežela 
Petra Klepca« njen pisec 
Anton Ožbolt: 

»Bilo je 22. julija 1942, ko 
so partizani zapuščali Ba-
njaloko. Spričo bližajočih 
se Italijanov je streljanje v 
vasi že pojemalo. Vendar se 
partizani niso dali odtrgati 
od postojanke. Osilničan 
Jože Štimec iz Grintovca in 
Drago Štimec iz Turkov sta 
se pretolkla pred italijan
sko vojašnico, se vrgla na 
rob ceste ter "streljala na 
okna, kjer se je kdaj pa 
kdaj pokazal sovražnik. 
Planila sta, da bi se vojaš
nici še bolj približala. Tedaj 
pa je zadrdrala strojnica, 
krita na podstrešju. Drago 
Štimec je omahnil in se 
zvalil pod cesto. Jože Šti
mec je planil k njemu, ga 
zgrabil, streljal in klical, a 
zaman.. .« 

To je bil njegov ognjeni 
krst. Potem pa se je začela 
prva odisejada. Kot borec 
I. mladinskega bataljona II. 
odreda I. proletarske briga
de se je spopadel z italijan
skimi fašisti pri Vršičku 
nad Gerovom ter pomagal 
osvoboditi kolono interni-
rancev. Sledili so pohodi, 
pomanjkanje, lakota. Sredi 
tifusnih obolenj ga je v vasi 
Podgora zatekla starejša 
sestra Darinka, da mu je še 
lahko prišepetala uniču
jočo novico, kako so Ita
lijani internirali starše, 
srednjega brata in mlajšo 
sestro. 

Potem pa so vas, kjer ga 
je kot tifusarja negovala 
lastna sestra, nenadoma' 
obkolili Italijani. Med ča
som, ko je Darinka reševala 
ljudi iz bližnje goreče hiše, 
se je Jože splazil ven. Od
kril je skrito luknjo ter se 
potuhnil. Po treh dneh seje 
spet prikazal — brez obrvi, 
brez las, brez dlake na tele
su . . . 

Za borce v mladinskem 
bataljonu I. proletarske 
brigade ni bilo počitka. 
Spopad za spopadom, po-

JOŽETU ŠTIMCU -
PRVOBORCU 

V SPOMIN 

hod za pohodom. Igmanski 
marš, Sutjeska, bitka na 
Neretvi, desant na Drvar — 
najslavnejše epopeje naše
ga NOB: povsod je bil zra
ven tudi Jože Štimec. Ure 
in ure, dolge dneve smo ga 
molče poslušali . Kaj so bile 
naše stiske, praske in boji 
v primeri s tistim, kar je on 
izkusil. 

Pred leti smo ga povabili 
na osnovno šolo Tone Ču-
far, da bi učenci slišali o 
teh dogodkih iz ust člove
ka, ki jih je doživel. Sprva 
okorna beseda mu je ne
nadoma stekla. Slika se je 
vrstila za sliko, grozota za 
grozoto, trpljenje je prevpi-
lo bolečino. Ko je utihnil, 
sva se s kolegom ozrla po 
otrocih. Dvaintrideset ob
razov se je sklanjalo h klo-
pem, iz dvaintridesetih pa
rov oči so kapale solze . . . 
Potem je vstal. Kakor da je 
res silni Peter Klepec zrasel 
pred otroki. Ves naš na
rodnoosvobodilni boj je po
osebljen stal pred njimi. Za 
vedno se jim je zapisal v 
spomin. Nikoli ga ne bodo 
pozabili, kajti v njem so ne
nadoma videli živ spome
nik vseh strahot, bojev in 
žrtev, ki jih je zahteval naš 
boj. 

Demobilizacija ga je za
tekla v Škofji Loki. Nekaj 
časa je bil miličnik v 
Rijeki, leta 1948 pa je prišel 
na Jesenice. Železarna ga je 
poslala kot vrtalca v kam
nolom. Delal je, dokler je 
mogel. Zaradi hudo načete
ga zdravja se je sprijaznil z 
invalidsko upokojitvijo. 

Dvakrat, je trdil, se mu je 
v življenju nasmehnila sre
ča. Prvič leta 1950, ko je 
na nekem partijskem 

tečaju v Mojstrani spoznal 
Stanko, svojo kasnejšo že
no, ki so ji žaro s pepelom 
njenega prvega moža posla
li Nemci iz Mauthausna. 
Poročil se je in preselil v 
Mojstrano. Toda ves čas si 
je želel iz najemniškega 
stanovanja. 

Pred letom dni sta se z 
ženo preselila v novi dvoj
ček. Bil je presrečen. Ka
kor da je na novo zaživel. 
Graditelji so bili prijazni pa 
so mu namesto garaže ure
dili t ičnico za vse njegove 
papige in drozge in l iščke 
in tičke, ki jim ne vem ime
na. Rad je imel vse nebog
ljene stvari, od ptičkov do 
otrok. Zavzemal se je za 
vsakogar, ki je trpel krivi
co, ker je na sebi ni mogel 
prenesti. Ostal je borec v 
polnem pomenu besede do 
zadnjega diha svojega živ
ljenja. 

Ni čuda, če ga je vas tako 
hitro sprejela za svojega. 
Kako priljubljen je bil med 
ljudmi, se je pokazalo šele 
ob njegovi smrti. Zares je 
za njim žalovala vsa vas. Po 
častnih salvah, potem ko je 
izzvenela zadnja beseda 
mrtvemu v slovo, se je zgr
nila nema množica k od
prtemu grobu kakor živa 
obtožba: 

»Kaj hočete, grobovi, še 
od nas?« 
• Smrt, ki se je dolgo pri

pravljala na odločilni uda
rec, je tokrat hitro zamah
nila. V dobrem mesecu dni 
je opravila svoje delo. 

Pokopali smo navadnega 
občana, toda srčnega borca 
in dobrega, poštenega člo
veka. 

Janez Svoljšak 

USTANOVNA SEJA SKUPŠČINE KULTURNE SKUPNOSTI 
V sredo, 22. januarja, odbor za konstituiranje temeljne kulturne 

skupnosti Jesenice sklicuje ustanovno sejo skupščine. 
Ker osnutek statuta, ki ;a pri

pravlja' posebna komisija v okviru 
gorenjske regije, še ni izdelan, bo na 
ustanovno sejo predložen statutarni 
sklep, na osnovi katerega bo mogoče 
konstituirati skupnost oziroma nje
ne organe. Delo skupščine bo urejal 
začasni poslovnik, ki bo prav tako 
predložen na seji. Razen tega bodo 
na seji razpravljali in sklepali o 
predlogu samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi kulturne skupnosti SR 
Slovenije oziroma o soustanovitelj-
stvu, o soglasju k samoupravnemu 
sporazumu in izvolili dva delegata 
za ustanovno skupščino kulturne 
skupnosti SRS. Na seji bodo govorili 
in sklepali o programskih osnovah 
za leto 1975 ter izvolili organe skup
ščine. 

Največjo pozornost bodo v raz
pravah pred sejo delegacije oziroma 
delegati morali posvetiti program
skim osnovam za leto 1975. Iz teh 
bodo namreč izhajali konkretni 
družbeni dogovori za financiranje 
kulture v letu 1975. Še bolj pomemb
no pa je, koliko bomo še letos uspeli 
v te programe vtkati resnične kul
turne' interese delovnih ljudi in ob
čanov ter elemente, s katerimi bomo 
povečevali in dopolnjevali interese 
za kulturo ter aktivno sprejemanje 
kulturnih dobrin in vrednot. 

Nedvomno se bomo pri tem sreče
vali z različnimi interesi pa tudi z 
nezainteresiranostjo. Interesi, ki se 
bodo razpenjali od tako imenovane
ga kiča in plaže do kvalitetno visoko 
zastavljenih želja. Ne glede na to, je 
že sam izkazan interes spodbudna 
osnova za aktivno sodelovanje de
lovnih ljudi in občanov pri oblikova
nju programov kulturnega dela in 
snovanja v občini. To pa pomeni, da 
bodo delegati oziroma delegacije 
morale izhajati iz zelo široke raz
prave pri oblikovanju svojih stališč 
do programske zasnove, ki bo spre
jeta na ustanovni seji skupščine kul
turne skupnosti. 

Najpomembnejše gradivo za sejo 
skupščine so delegati prejeli 14 dni 

pfed sejo, s čimer jim je trdo omogo
čeno, da gradivo obravnavajo v do
volj široki bazi. S tem se je tudi v 

kulturni sferi začel nov samouprav
ni proces, katerega razvoj pa je odvi
sen od doslednega uresničevanja 
delegatskih razmerij, oziroma aktiv
nega odnosa delegatov do baze, kjer 
so bili izvoljeni. 

KAJ JE Z NAŠO FILMSKO KULTURO? 
Ob podatkih, ki sem jih dobil v jeseniškem kinematografskem 

podjetju, o obisku dveh jugoslovanskih umetniških filmov s tematiko 
narodnoosvobodilne borbe, se je mahoma pred menoj odprla množica 
mnenj in stališč o filmski programski politiki in o vlogi filma nasploh, 
ki jih ob raznih prilikah izrekajo nekateri ljudje bolj na pamet, kakor 
pravimo, kakor iz nekega resničnega razmišljanja o naši filmski kul
turi. 

Podatki o obisku teh dveh filmov 
in o nekaterih drugih, so me namreč 
prepričali, da ni mogoče več brez 
globlje osnove presojati in ocenje
vati tako ali drugačno repertoarno 
politiko kinematografov, če se ne 
poglobimo v samo vprašanje naše 
filmske kutlure oziroma filmsko-
estetske vzgoje. To še toliko bolj, ker 
je kinematografsko podjetje še 
vedno trgovsko podjetje s «filmskim 
blagom«, ne pa kulturna ustanova, 
ki bi se kot vsaka druga kulturna 
dejavnost, vključevala v socialistič
na kulturna prizadevanja in to z 
medijem, ki ima lahko zelo množič
ne razsežnosti. Toda tudi če bi to 
dosegli, da bi reproduktivna kine
matografija dobila status, na primer 
poklicnega gledališča ali galerije, ali 
bi s tem tudi že bistveno spremenili 
našo zavest, našo filmsko kulturo, s 
katero bi tudi v slabem filmu lahko 
presojali tako pozitivne kot negativ
ne strani oziroma izluščili življenjski 
poduk. Kako je s tem pri nas na 
Jesenicah, naj pove nekaj podatkov. 

V decembru lanskega leta smo v 
jeseniških kinematografih imeli na 
sporedu kar dva jugoslovanska" 
umetniška filma s tematiko iz naro
dnoosvobodilne borbe, od katerih 
vsaj drugi sodi v sam vrh jugoslo
vanske kinematografije. To sta bila 
filma P A R T I Z A N I in UŽIŠKA 
R E P U B L I K A . Prvega si je v kino 
Radio na štirih predstavah ogledalo 
820 ljudi ali poprečno 205 na pred-
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FRANCA TR0JARJA - GAŠPERJA 
SMO SPREMILI NA ZADNJI POTI 

Sedmega aprila letos bi se 
steklo 63 let, odkar se je v 
delavski družini v Bohinj
ski Bistrici rodil FRANC 
TROJAR-GAŠPER. Trdo in 
skromno življenje mu ni 
bilo prizanešeno. Namesto 
brezskrbnega otroštva gaje 
spremljalo pomanjkanje. 
Večkrat lačen kakor sit in 
slabo oblečen, se je prebijal 
kot ključavničarski vaje
nec v Ljubljani. Velike so
cialne razlike je občutil že 
kot vajenec, še bolj pa ka
sneje kot ključavničarski 
pomočnik in strojnik na 
ladji trgovske mornarice. 

S presledkom, ko je služil 
redni vojaški rok pri vojni 
mornarici, je od leta 1931 
do 1937 plul z- ladjami 
trgovske mornarice skoraj 
po vseh oceanih sveta. V 
tem času se mu je tudi ved
no bolj poglabljalo spozna
nje, da je delavski razred 
povsod na svetu neusmilje
no izkoriščan od kapitali
stov. Nič bolje ni bilo pri 
trgovski vojni moranarici 
stare Jugoslavije, kjer mu 
je od plače, od katere je bila 
odtrgana oskrba na ladji, 
bore malo ostalo. 

V tej bogati šoli življenja 
je spoznaval, da si delavec 
ne bo mogel izboljšati svo
jega položaja brez organizi
rane razredne borbe in zru-
šenjem kapitalističnega 
družbenega sistema. Obo
gaten z življenjskimi in de
lovnimi izkušnjami, se je 
maja leta 1937 zaposlil na 
Jesenicah v takratni Kranj
ski industrijski družbi, naj
prej v kurilniški delavnici, 

kasneje pa so ga zaradi po
manjkanja kurjačev name
stili kot kurjača na loko
motivi. Po petmesečni brez
poselnosti je bil ponovno 
sprejet v Kranjsko indu
strijsko družbo, to pot v 
kotlarno in kasneje v parno 
centralo. 

Že kmalu po okupaciji, ob 
prvih prifetkih organizira
nega narodnoosvobodilne
ga gibanja, je na različne 
načine podpiral to gibanje. 
Iz varnostnih razlogov se je 
leta 1942 zaposlil v Jugoče-
ski v Kranju in leta 1943 
ponovno na Jesenicah, do
kler se ni 14. januarja 1944 
aktivno vključil v partizan
ske enote. Določen je bil za 
sekretarja sektorja IV, ka
sneje pa bil poslan na 
okrajni komite KPS v Bo
hinj. Od tu je odšel v Grad-
nikovo brigado, v kateri je 
bil do aprila 1945, do demo-
bilizacije, decembra 1945 
pa v 31. diviziji. 

Zaradi svojega razredne
ga prepričanja in aktivno
sti v narodnoosvobodilnem 
gibanju je bil februarja 
1944 sprejet v KPS. Za svo
je zasluge v narodnoosvo
bodilnem boju je bil tudi 
odlikovan. 

Po demobilizaciji se je 
znova zaposlil v železarni 
Jesenice, kjer je ostal vse 
do svoje upokojitve. Sreču
jemo ga v števi lnih družbe
nopolit ičnih organizacijah, 
še prav posebno pa je bil 
aktiven v organizaciji Ljud
ske tehnike oziroma v avto 
moto društvu, kjer je za 
svojo aktivnost prejel tudi 
zlati znak AMD Jugosla
vije. 

Od pokojnega Franca 
Trojarja-Gašperja smo se 
poslovili mnogo prezgodaj, 
prvo novoletno nedeljo. Ne
izogibne posledice pomanj
kanja v mladosti, skrbi za 
dnevni kruh in aktivna pri
sotnost v najtežjih dneh 
naše zgodovine, so mu zare
zale brazdo zahrbtne bolez
ni, kateri je kljub svoji 
upornosti moral kloniti. 
Ostala pa je bogata dedi
ščina, katero je tudi on po
magal soustvarjati in za
radi česar je tudi njegovo 
ime vklesano v temelje 
nove socialist ične Slove
nije in Jugoslavije. 

stavo, ob dejstvu, da ima dvorana 
skoraj 500 sedežev. Drugega pa se je 
na osmih predstavah ogledalo 1.335 
ljudi ali 167 na predstavo. Pri tem 
velja poudariti, da na ta kinema
tograf najbolj gravitirajo delavci iz 
samskih domov. 

Skoraj porazno sliko pa nam da 
pregled obiska obeh filmov v kino-
dvorani na Plavžu, kjer je naseljena 

•večina »starih« Jeseničanov. Filma 
Partizani se je na štirih predstavah 
v dvorani, ki sprejme 206 obiskoval
cev, ogledalo 213 oseb, ali 53 na 
predstavo. Še slabši pa je bil obisk 
filma Užiška republika, ki so ga 
predvajali šestkrat, ogledalo pa si ga 
je 270 ljudi ali 45 na predstavo. 

Kaj lahko ob vsem tem rečemo, ko 
sta ta dva filma sirom Jugoslavije 
polnila in še polnita kinematograf
ske dvorane, na Jesenicah pa sta 
doživela tako klavrn sprejem. Pri 
tem je treba poudariti, da so oba 
filma posebej predvajali za šolsko 
mladino. Najbrž ne bi smeli posplo
ševati, pa vendar se je dogajalo, da 
so mladi sredi predvajanja filma 
Užiška republika odhajali iz kino-
dvorane. 

Podobno ali še slabšo sliko, bi nam 
dal prikaz obiska naših domačih 
slovenskih pa ostalih jugoslovanskih 
filmov. 

Poduk, ki ga lahko iz vsega tega 
povzamemo, je najbrž samo eden: 
da smo doslej odločno premalo ali 
skoraj nič naredili na področju film
ske vzgoje tako na šolah, kot med 
ostalimi občani, predvsem mladimi. 
Bolj smo se zavzemali za prepovedi 
nekaterih filmov, da bi uvedli vse
splošno cenzuro, opozarjali na brez-
idejnost, brezizhodnost, brezmisel-
nost, malomeščanstvo, črnogledost, 
varljivost, iskateljstvo, fatalizem, 
plehkobnost vseh vrst, klišejstvo — 
ne samo šund, pornografijo in 
agresijo, ki jo vnašajo in jo spreje
majo z razno raznimi filmi (ne samo 
v kinematografih, tudi prek TY 
ekranov). Najbrž je to zelo jalovo 
prizadevanje, če ne bomo začeli 
z bolj organizirano in bolj inten
zivno filmsko vzgojo na vseh po
dročjih in vseh nivojih. Pri tem pa 
ne bi smeli razumeti, da gre za neko 
izdvojenost iz naših splošnih kultur
nih prizadevanj, ker vemo, da je 
kultura celovita in da ni omikanega 
človeka, če ni splošne kulture. Vse 
kulturne zvrsti se med seboj namreč 
pogojujejo, večja izobraženost in' 
poznavanje kulture po zvrsteh, 
pogojuje filmsko kulturo in omika
nost in obratno. 

SIMFONIČNI 
ORKESTER RTV 
NA JESENICAH 

Komisija za koncertno dejavnost 
pri Z K P O občine Jesenice, organi
zira v petek, 24. januarja, gostovanje 
simfoničnega orkestra R T V Ljub
ljana. Orkester je bil ustanovljen 
leta 1955 in praznuje letos dvajset
letnico svojega obstoja. Danes sodi 
simfonični orkester R T V Ljubljana 
v vrh jugoslovanske simfonične po-
ustvarjalnosti, nekateri pa ga štejejo 
celo za najboljši simfonični ansam
bel v naši državi. Njegov širok reper
toar sega od baroka do sodobne 
simfonične literature. Prvenstvena 
naloga je snemanje za arhiv R T \ 
Ljubljana in nastopi v televizijskem 
programu, koncertira pa tudi v 
Ljubljani, v Mariboru in drugih 
krajih Slovenije ter v Zagrebu in 
Beogradu. Orkester je tudi redni 
gost jugoslovanske glasbene tribune 
v Opatiji ter je s prodornim umetni
škim uspehom gostoval že večkrat v 
Avstriji, Italiji. Vzhodni Nemčiji in 
'Švici. Dobil je že štirikrat plaketo 
O R F E J , ki je najvišje priznanje 
Jugoslovanske radio-televizije na 
najboljše glasbene poust varit ve. 
Njegovi posnetki na ploščah so slo
venske, jugoslovanske, nemške, an
gleške in francoske proizvodnje. 

Na koncertu, ki ga bo imel sim
fonični orkester R T V Ljubljana tja 
Jesenicah 24. januarja ob 19.30 uri 
in za mladino ob 18. uri, bodo 
izvajali sledeči program: 

Marjan Gabrijelčič: Memento 
mori, W.~ A. Mozart: Koncert za 
oboo in orkester, Cesar Franck: 
Simfonija v d-molu. 

Dirigent bo Anton Nanut. solist 
pa Božo Rogelja. 



KULTURNA DRUŠTVA IN 
ORGANIZACIJE TER NJIHOVA 
PROGRAMSKA USMERJENOST 

Čeprav so kulturna društva in organizacije že izdelale svoje pro
grame dela za leto 1975, je prav, da nekaj misli posvetimo prednost
nim oziroma konkretnim smerem delovanja, ki jih bo treba izobliko
vati in določiti na osnovi medsebojnega dogovarjanja. Dosedanje 
izkušnje namreč kažejo, da je v delovnih programih le še preveč 
poudarka na številu posameznih prireditev ali akcij, premalo pa na 
ciljih in smotrih, ki jih morajo društva in organizacije preko teh 
prireditev in akcij oziroma v svoji rktivnosti zasledovati. Nobena 
prireditev ali akcija ne bi smela biti samo sebi namen, temveč mora 
vsaka imeti svoj namen in cilj, ki ga v okviru programske usmerje
nosti zasledujemo. 

V teh prizadevanjih pa bo potreb
no še posebno pozornost posvečati 
razvijanju kulturnih potreb otrok in 
mladine ter sploh bolj načrto spod
bujati kulturno delovanje med mla
dino. Pri tem bo nedvomno potrebna 
večja povezanost s predšolskimi in 
šolskimi vzgojno-izobraževalnimi 
zavodi, pa tudi mnogo večja aktiv
nost le-teh na področju kulturne' 
vzgoje. 

Seveda pa je za uresničevanje teh. 
precej globalno omenjenih nalog in 
ciljev, potrebna optimalna organizi
ranost in kadrovska okrepitev kul
turnih društev in organizacij. Na 
drugi strani pa večja povezanost in 
dogovarjanje med vsemi oblikovalci 
kulturnega življenja in dela v občini 
ter skupno, dogovorjeno načrtova
nje kulturnega dela in akcij. Mnogo
krat nam namreč dobro zamišljene 
prireditve ali akcije ne uspejo zaradi 
slabe organizacije ali neusklajenosti. 

Še posebno pozornost pa bo v le
tošnjih programih treba posvetiti 
tridesetletnici osvoboditve in 70-let-
nici rojstva revolucionarja in delav
skega pisatelja in pesnika Toneta 
Čufarja. Ne mislimo s priložnostno 

Celotno delovanje kulturno-pro-
svetnih društev in organizacij mora 
biti usmerjeno v to, da se med delov
nimi ljudmi in občani povečujejo in 
dopolnjujejo interesi za kulturo, za 
sprejemanje in doživljanje kuiture 
in za aktivno sodelovanje v njej. 
V okviru usmerjenosti, bi se morali 
prvenstveno prizadevati, da društva 
in organizacije spodbujajo .različne 
oblike kulturnega življenja, pred
vsem v naseljih oziroma okoljih, kjer 
je kulturno življenje nerazgibano, 
kakor tudi v organizacijah združe
nega dela. Se posebno je to po
membno v naši občini, v kateri je po 
osvoboditvi zraslo več novih naselij, 
stara naselja pa so izgubila prejšnjo 
kulturno vlogo oziroma pomen. 

Nadalje bi z različnimi oblikami 
dela, od pogovorov, predavanj, ma
sovnih kulturnih manifestacij, orga
niziranimi obiski kulturnih priredi
tev, spodbujanjem bralne kulture in 
podobno, morali usposabljati ljudi 
za aktivno sprejemanje kulturnih 
dobrin in vrednot. To pomeni, mno
go več pozornosti posvetiti razvija
nju različnih oblik kulturno-estet-
ske vzgoje. 

OBVESTILO P R I J A T E L J E M 
SMUČANJA 

Smučarsko društvo Jesenice organizira v soboto, dne 18. ja
nuarja, enodnevni avtobusni izlet na smučišča Katschberg v 
Avstriji. 

Za odrasle je cena izleta 150,00 din za otroke do 14. leta sta
rosti pa 100,00 din. Člani smučarskega društva prispevajo za od
rasle 100,00 din za otroke pa 50,00 din. V ceno je vračunan avto
busni prevoz in enodnevna karta za sistem žičnice. Za prehrano 
poskrbi vsak sam. 

Na Katschbergu je dovolj snega, zato so smučišča primerna 
za vsakogar. Smučarsko društvo bo nudilo udeležencem izleta 
strokovno pomoč pri učenju smučanja. Na voljo bodo trije dru
štveni trenerji. 

Odhod avtobusa bo ob 6,45 izpred Zdravstvenega doma na 
Jesenicah. Povratek je predviden med 18. in 19. uro zvečer. 

Prijave s predplačilom sprejema Edo Kavčič v četrtek, v dru
štveni pisarni na igrišču Podmežakljo ob 15,30 do 18. ure zvečer, 
ter v petek od 8. do 10. ure dopoldne. Vabi SD Jesenice 

A N S A M B E L L O J Z E T A S L A K A 
TUDI NA JESENICAH 

V torek, dne 21. januarja, bo ob 19.30 v gledališki dvorani na 
Jesenicah gostoval 

I N S T R U M E N T A L N I TRIO L O J Z E T A S L A K A 
S P E V C I - F A N T J E S P R A P R O T N A I N 
GLEDALIŠKIM I G R A L C E M M I L A N O M K A L A N O M . 
Vstopnice lahko rezervirate ali dobite v predprodaji v gleda

liški pisarni na Jesenicah. 

DPD Svoboda France Prešeren Žirovnica — Breznica 

vabi na 

VESELI VEČER 
ki bo v dvorani na Breznici v torek, dne 21. januarja, ob 17. uri. 

Program bodo izvajali: 
— trio Lojzeta Slaka, 
— pevci — fantje s Praprotna in 
— član mestnega gledališča Ljubljana Milan Kalan. 

ČLANOM 
JEŽKOVEGA K L U B A 

Jugobanka, ekspozitura na 
Jesenicah, obvešča vse svoje 
mlade varčevalce — člane 
ježkovega kluba, da jim je 
dvakrat mesečno skozi vse 
leto, pripravila brezplačne 
mladinske filmske predstave v 
kinu Radio ter kinu Plavž in 
sicer: 

— vsako drugo soboto v 
mesecu ob 15. uri v kinu Radio 

— vsako četrto nedeljo v 
mesecu ob 10. uri v kinu Plavž 

Ker bo vstop možen samo z 
izkaznicami ježkovega kluba, 
opozarjamo vse tiste mlade 

, , varčevalce, ki že imajo hra-
r<u (inilnik Ježek, da lahko dobijo 

izkaznice ježkovega kluba v 
prostorih Jugobanke na Jese
nicah, Titova 20, vsak dan od 7 
do 19. ure 

Pridite po izkaznice in nato 
na predstavo! 

Vaš Ježek 

prireditvijo, temveč naj bi bili letni 
programi vsebinsko povezani s tema 
obletnicama. Ravno na tem področ
ju imamo neizčrpne možnosti vklju
čevanja etično-kulturnih vrednot 
v naša programska prizadevanja. 

Vsi delovni programi morajo biti 
obrnjeni proti delovnemu človeku in 
občanu, za doseganje obravnavanih 
temeljnih ciljev. 

Z A H V A L A 

Prizadeti ob izgubi svoje drage 
mame. stare mame in tete 

M A R I J E G U Z E L J 
roj. Gorjup 

izrekamo najtoplejšo zahvalo vsem, 
ki ste z nami sočustvovali. Posebno 
zahvalo pa smo dolžni družini sose
da Franca Terasa, zdravnikom in 
strežnemu osebju internega oddelka 
bolnice Jesenice, mojim sodelavcem 
iz strojnega oddelka železarne Jese
nice za materialno in moralno po
moč, pevskemu zboru za žalostinke, 
članicam in članom D U Dovje — 
Mojstrana ter vsem ostalim obča
nom in darovalcem vencev in cvetja, 
ki so počastili njen spomin in jo 
spremili k zadnjemu počitku. Vsem 
še enkrat, iskrena hvala! 

' V imenu sorodstva: sin Franc 
Gorjup s h č e r k o Ivanko 

Z A H V A L A 

Ob nenadni, boleči izgubi našega 
dragega t.ioža, brata, strica in svaka 

J O Ž E T A ŠTIMCA 
prvoborca iz Gr in tovca 

na Kočevskem 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam v teh težkih dneh stali ob stra
ni, nas tolažili, se ga spomnili z venci 
ali sicer obudili lepe spomine nanj: 
Posebno smo hvaležni družbenopoli
tičnim organizacijam K S Dovje-
Mojstrana za vso skrb ob prevozu 
njegovega trupla iz Ljubljane na 
dom v Mojstrano ter za organizacijo 
žalnega sprevoda in pokopa, za kar 
je posebno skrbel prijatelj našega 
dragega pokojnika tov. Zdravko 
Kotnik. Hvala godbenikom — žele-
zarjem, ki so ga spremenili na nje
govi zadnji poti, hvala pevcem za ža-
lostnike in vojakom z belške karavle 
za častne salve ob odprtem grobu. 
Posebno hvalo smo dolžni vsem šti
rim govornikom za tople besede, s 
katerimi so obudili spomin na njego
vo življenjsko pot. Vse te dni so nam 
nesebično pomagali sosedje, ki jim 
njihove pomoči ne bomo pozabili. 
Spomniti se moramo še OO ZZB 
NOV Jesenice in Kočevja, OO ZVVI 
Jesenice, učiteljev in učencev os
novne šole Mojstrana, članov Dru
štva za zaščito in vzgojo ptic z Jese
nic, tehnične službe Železarne, ki je 
poskrbela za ozvočenje na grobu, pa 
vseh tistih številnih njegovih prija
teljev in znancev iz domačega kraja, 
z Jesenic in od drugod, ki so ga spre
mili na njegovi zadnji poti. 

Za zadravnike, ki so se skozi dolga 
leta trudili, da bi mu podaljšali živ
ljenje, nimamo dovolj lepih besed. 

Vsem — tudi tistim, ki smo jih v 
teh dnevih žalosti morda nehote 
prezrli — za vse prisrčna hvala! 

Žena Stanka, brata, sestri i n 
drugo sorodstvo 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi zlatega moža in 
očeta. 

F R A N C A T R O J A R J A -
G A Š P E R J A 

se zahvaljujemo vsem,'ki so od blizu 
in daleč prihiteli, da počastijo 
njegov spomin nam izrekli sožalje, 
ter ga obsuli s cvetjem, 

Najprisrčnejša zahvala dr. Milošu 
Pogačniku, vsemu zdravstvenemu 
osebju internega oddelka bolnice Je
senice, dr. Mihu Sajevcu, sestri 
Štefki, ter vsem, ki so mu pomagali v 
njegovi dolgotrajni bolezni. 

Hvala njegovim sodelavcem iz 
prometa in kurilnice Železarne za 
ganljivo slovo in vence. Hvala A M D 
Jesenice za častno spremstvo z ven
cem. Prisrčna hvala organizaciji K O 
ZB NOV Plavž in OO Z K za venca 
ter govornikom za poslovilne besede, 
kakor tudi godbi in pevcem. 

Hvala vsem, ki ste ga za časa 
bolezni obiskovali, vsem sorodni
kom, sosedom, soborcem in prija
teljem, ki so izrazili sožalje ter da
rovali vence in cvetje ter ga v tako 
velikem številu spremili na zadnji 
poti. Vse to nam je bilo v veliko to
lažbo. 

ŽALUJOČI: žena Mic i -Mar jan-
ca, sinova Božo in Branko z 
druž ino ter ostalo sorodstvo 

Kaj bomo gledali v kinu 

KINO RADIO 
18. januarja, ameriški barvni risa

ni film P O P A J I N N J E G O V A 
DRUŽINA ob 15. uri, 

18. in 19. januarja ameriški CS 
barvni film V E L I K I VALČEK ob 
17. in 19. uri, režija Andrew L. Sto-
ne, v glavni vlogi Horst Bucholz 

20. in 21. januarja, italijanski 
barvni film S K R I V N O S T ČRNE 
R O K A V I C E ob 17. in 19. uri, režija 
Dario Argento, v glavni vlogi Tonv 
Musante 

22. januarja, španski CS barvni 
film Z L A T O IN M R H O V I N A R J I 
ob 17. in 19. uri, režija Alfredo 
Movo, v glavni vlogi Peter Lee 
Lourence 

23. januarja Z A P R T O 
24. januarja, ameriški CS barvni 

film L J U B E Z E N S A M O DO POL
NOČI ob 17. in 19. uri, režija Mark 
Rvdell. v glavni vlogi Marsha Ma-
son 

25. in 26. januarja, angleški barvni 
film T R O J N I O D M E V ob 17. in 19. 
uri, režija Michael Apted, v glavni 
vlogi Glenda Jackson 

K I N O PLAVŽ 
18. in 19. januarja italijanski barv

ni film S K R I V N O S T ČRNE RO
K A V I C E ob 18. in 20. uri 

Z A H V A L A 

Ob bolečLjzgubi dragega moža in 
očeta 

B I N A K A G R V A L A 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom in znancem ter 
vsem stanovalcem blokov 21, 22, 23, 
iz Savske ulice na Javorniku za da
rovane vence, cvetje in denarno po
moč. 

Posebno zahvalo smo dolžni obra
tu površinske obdelave na Beli za 
denarno pomoč. 

Vsem, ki so v teh težkih dneh so
čustvovali z nami, nam kakorkoli 
pomagali, počastili njegov spomin 
na domu, naša iskrena hvala^ 

ŽALUJOČI: žena Lucija , sino
va Zenel i n K a d r i ter h č e r k a 
Hura s sinom Elv isom 

Z A H V A L A 

Na redni letni občni zbor osnovne 
organizacije sindikata elektrodnega 
obrata so bili vabljeni tudi upoko
jeni sodelavci. Lepa spominska 
darila, nas bodo spominjala na leta, 
ki smo jih preživeli na delovnih 
mestih v elektrodnem obratu. 

Upokojene sodelavke Lojzka Arh, 
Tinca Legat, Marija Potočar in 
Kristina Frumen, se sindikalnemu 
odboru za pozornost in darila naj
lepše zahvaljujemo in celotnemu ko
lektivu želimo veliko uspehov, med
sebojnega razumevanja in vso srečo 
v letu 1975. 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru adjustaže 
bluming stekel se najlepše zahva
ljujem za darilo in obisk na domu. 

Irena Novak 

Z A H V A L A 

Sindikalni organizaciji TOZD Va
ljarne in obrata Javornik I se iskre
no zahvaljujem za denarno pomoč, 
ki mi je bila zelo dobrodošla. Sode
lavcem želim veliko uspehov v no-, 
vem letu. 

Jože Borse, 
Javornik I 

Z A H V A L A 

Sodelavcem in sindikalni organi
zaciji strojnega vzdrževanja se naj
lepše zahvaljujem za pozornost in 
novoletno darilo. Kolektivu stroj
nega vzdrževanja želim v novem 
letu 1975 veliko delovnih uspehov. 

Rozi Sire 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru žerjavnega 
oddelka Bela se najlepše zahvalju
jem za denarno pomoč v času mo
jega dolgotrajnega bolovanja. 

Tomaž Gorše 

Z A H V A L A 

Osnovni organizaciji sindikata 
železarne Jesenice se iskreno zahva
ljujem za denarno pomoč, ki sem jo 
prejel v času mojega bolovanja, 
obenem pa želim še veliko uspehov 
v novem letu 1975. 

Ivan Beravs 

19. januarja ameriški barvni risani 
film P O P A J IN N J E G O V A D R U 
ŽINA ob 10. uri 

20. in 21. januarja, ameriški CS 
barvni film V E L I K I VALČEK ob 
18. in 20. uri 

22. januarja Z A P R T O 
23. januarja ameriški barvni film 

J O R Y — M L A D I MAŠČEVALEC 
ob 18. in 20. uri 

24. januarja španski barvni CS 
film ZLATO I N M R H O V I N A R J I 
ob 18. in 20. uri ' 

25. in 26. januarja francoski barv
ni film O - K — ŠEF ob 18. in 20. uri 

KINO KRANJSKA GORA 
18. januarja francoski barvni film 

V S E V R E D U 
19. januarja ameriški barvni film 

J O R Y — M L A D I MAŠČEVALEC 
22. januarja italijanski barvni film 

S K R I V N O S T ČRNE R O K A V I C E 
25. januarja ameriški CS barvni 

film V E L I K I VALČEK 

KINO DOVJE MOJSTRANA 
18. januarja ameriški barvni film 

K A R A T E — J E K L E N I F A N T 
19. januarja francoski barvni film 

V S E V R E D U 
25. januarja italijanski barvni film 

S K R I V N O S T ČRNE R O K A V I C E 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru sindikalne 
organizacije adjustaža- bluming, se 
iskreno zahvaljujem za prejeto da
rilo ob odhodu v pokoj. 

Iskrena hvala vsem delovodjem in 
ostalim sodelavcem za prejeto darilo 
na domu. To darilo mi pomeni veli
ko priznanje za moje delo v tem ob
ratu. 

Vsem še enkrat iskrena hvala z že
ljo, da bi dosegli mnogo usehov pri 
delu, kot tudi v sami sindikalni or
ganizaciji. 

Jerca Zvan 
Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru adjustaže 
bluming valjarna Bela se najlepše 
zahvaljujem za novoletno darilo, ki 
sem ga prejela v času moje bolezni. 

Viktorija Videnov 

Z A H V A L A . 

Ob moji upokojitvi se prisrčno 
zahvaljujem obratu Javornik I za 
prejeto dragoceno darilo. Obenem 
želim obratovodstvu, kakor tudi 
vsemu kolektivu srečno in uspehov 
polno novo leto 1975. 

Ivan Beravs 
Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru jeklolivarne 
se najlepše zalivaljujem za prejeto 
denarno pomoč. 

Franc Janša 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru TOZD Va
ljarne — Javornik I, se zahvaljujem 
za denarno pomoč, ki mi je bila v 
času bolovanja zelo dobrodošla. 

Peter Krničar 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru transporta 
- TOZD V E T in bivšim sodelavcem 
se zahvaljujem za pozornost in no
voletno darilo. 

Simon Turšič, upokojenec 

Z A H V A L A 

Sindikalni organizaciji železarne 
Jesenice se iskreno zahvaljujem za 
denarno pomoč v času moje bolezni. 

Vinko Kržišnik 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru valjarne 
2400 se iskreno zahvaljujem za de
narno pomoč, ki sem jo prejel v času 
bolovanja. 

Jože Rupar 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru valjarne 
bluming — adjustaža, se za darilo, ki 
sem ga prejela za novoletne prazni
ke, ob mojem bolovanju, iskreno za
hvaljujem. 

Ibrahima Malkoč 

Z A H V A L A 

Iskreno se zahvaljujem sindikal
nemu odboru gradbenega vzdrževa
nja za denarno pomoč, ki sem jo pre
jela v času moje bolezni. 

Vsemu kolektivu želim veliko 
zdravja in delovnih uspehov v no
vem letu. 

Agica Pavlovič 



Hokej na ledu 

OLIMPIJA FAVORIT 
Kaj lahko ugotovimo po izredno 

slabi predstavi jeseniških hokejistov 
v Zagrebu, ko so s težavo premagali 
povprečne Zagrebčane s 7:2 (1:0, 1:1, 
5:1) in to pred odločilnim sobotnim 
srečanjem z Oiimpijo, ki lahko že 
precej odloča o letošnjem prvaku. 

Glede na to, da so jeseniški hoke
jisti izkoristili več kot enomesečni 
prvenstveni odmor le za treninge, 
saj so odigrali samo tekmo s K A C 
(3:3), lahko ugotovimo, da jim ta od
mor ni veliko pomagal. Če upošteva
mo, da so hokejisti Olimpije poleg 
rednih treningov v precejšnjem šte
vilu nastopili v državni reprezentan
ci, ki je gostovala v Švici ter tam 
odigrala tri težke tekme, kot tudi, da 
so Ljubljančani nastopili v tekmo
vanju za evropski pokal, kjer so se 
dvakrat pomerili s prvakom DR 
Nemčije je na dlani, da so Ljubljan
čani precej bolje izkoristili prvenst
veni odmor. 

Uprava H D Jesenice se je sicer 
trudila, da bi v več kot enem mesecu 
organizirala čim več prijateljskih te
kem s kvalitetnimi inozemskimi 
klubi, vendar so pisma iz ZR Nemči
je in Avstrije prihajala z negativni
mi odgovori. 

Srečanje v Zagrebu z moštvom 
Medveščak je to tudi pokazalo da 
Jeseničanom manjka težkih tekem. 
Igralci Jesenic so v prvih petintride
setih minutah igrali zelo slabo, brez 
prave kolektivne igre, brez prave hi
trosti in probojnosti. Zato ni nič 
čudnega, da se je Medveščak, objek
tivno gledano po kvaliteti zelo 

* skromna ekipa, zelo dobro upiral fa-
voriziranim gostom. Večkratni prva
ki so v prvem delu povedli s 1:0, 
vendar je bil rezultat v drugi tretjini 
neodločen 1:1 in so Jeseničani po šti
ridesetih minutah vodili le z 2:1. Ob 
tem je treba povedati, da so doma
čini večkrat in zelo nevarno ogrozili 
gol Jesenic pri čemer se je obramba 
večkrat »izkazala« kot izredno ne
zanesljiva. 

Le v zadnjih dvajsetih minutah so 
Jeseničani zaigrali nekoliko bolje in 
iz akcij, ki so le malo spominjale na 
nekdanje igre jeseniškega moštva, 
dosegli pet, prejeli en gol in zmagali 
z rezultatom 7:2. 

V tem trenutku je zelo težko 
govoriti in prognozirati, kaj se lahko 
zgodi v soboto. Dejstvo pa je, če 
bodo naši hokejisti igrali približno 
tako kot v Zagrebu, Olimpiji ne bo 
težko zmagati in si takorekoč zago
toviti naslov državnega prvaka za 
sezono 1974/75. Res pa je, da so Je
seničani v Zagrebu, zavedajoč se 
kakšnega nasprotnika imajo pred se
boj, igrali-ravnodušno, saj je to nji
hova že stara navada. Če je tako, 
potemtakem bodo proti Olimpiji 
igrali povsem drugače, v veselje 
svojih zvestih navijačev. Toda mor
da je naslov državnih prvakov za je-

X* seniške hokejiste postal nedosegljiv 
že davno prej, morda celo preden so 
sploh stopili prvič na led v letošnji 
sezoni. 

Ne glede na izid srečanja, ki se bo 
začelo v soboto ob 18.30 v dvorani 
Podmežakljo, je prav, da opozorimo 
vse resnične ljubitelje hokeja, da so 
vse letošnje tekme med Oiimpijo in 
Jesenicami minile v športni borbi 
igralcev obeh moštev in da so se po
dobno vedli tudi gledalci tako v 
Ljubljani kot tudi na Jesenicah. 
Zato bi želeli, da bi tako bilo tudi v 
soboto zvečer, ne glede na slabe iz
kušnje glede sojenja, saj bi nastali 

^ , situaciji v jugoslovanskem hokeju 
tudi najmanjši izgred na Jesenicah 
povzročil »medvedjo« uslugo ne le 
jeseniškemu temveč celotnemu ju
goslovanskemu hokeju. To pa si vse
kakor ne želimo, saj je hokej na ledu 
končno le ena izmed športnih iger. 

Gole za ekipo Jesenic so v Zagrebu 
dosegli: T. Košir 3, M . Jan 2, Sčap in 
I. Jan po 1. 

C E L J E : K R A N J S K A G O R A 3:8 
Hokejisti Kranjske gore nadalju

jejo z odličnimi igrami v B skupini 
državnega prvenstva. Z zmago nad 
moštvom Celja so dosegli že sedem- . 
najsto prvenstveno zmago. Kakšna 
je njihova superiornost v B skupini 
dokazuje, da vodijo s prednostjo de
setih točk pred drugouvrščeno ekipo 
Triglava ;z Kranja, njihova razlika v 
golih pa je 157:33. 

V Celju so bili Kranjskogorci 
izredno razpoloženi, saj so z izredno 
kolektivno in hitro igro večji del sre
čanja povsem gospodarili na igrišču. 
Domačini so bili v večini primerov le 
opazovalci na igrišču, saj so Kranj
skogorci igrali v silovitem tempu. 
Res je sicer, da so v zadnjem delu 
nekoliko popustili in ga izgubili z 
1:2, vendar je potrebno pripomniti, 
da gre to bolj na račun neučinkovi
tosti, kot premoči domačinov. 

V trenutkih ko so se je jeseniški 
hokej znašel v težavnem položaju, 
zlasti kar se tiče prvega moštva 
Jesenic, saj je dejstvo, da je Olimpija 
v letošnjem prvenstvu dokazala, da 
je bolje pripravljena in da je v pred
nosti, igre Kranjskogorcev navdušu
jejo in hkrati opozarja, da ima jese

niški hokej izredno dobro in per
spektivno zaledje. 

Gole za Kranjsko goro so v Celju 
dosegli: Pavlic 4, Berlisk, Razinger, 
Horvat in Fartek po 1. ~. 

Mladinsko prvenstvo 

KR. GORA : JESENICE (ml) 
17:4 

Začetek srečanja, v katerem je bil 
zmagovalec že v naprej znan, je 
obetal zelo zanimivo in izenačeno 
igro. Kranjskogorci so že v prvi mi
nuti povedli z 1:0, nakar so Jeseniča
ni v naslednji izenačili in le nekaj 
sekund zatem dovolili mladincem 
Kranjske gore, da povedejo z 2:1. 
Nadaljevanje je prineslo napade 
Kranjskogorcev, vendar so tudi 
mlajši in fizično slabši mladinci Je
senic nekajkrat zelo nevarno ogrozili 
vratarja Pretnarja. Toda, čimbolj se 
je srečanje nagibalo proti koncu 
prve tretjine bolj so hitrejši in ne
varnejši Kranjskogorci prevzemali 
igro v svoje roke in na koncu prvega 
dela vodili s 5:1. S tako igro so nada
ljevali tudi v drugi tretjini, njihova 
premoč pa je bila največja v zad
njem delu. 

Čeprav so Kranjskogorci povsem 
nadigrali Jeseničane, pa bo za marsi
koga izmed štiristo gledalcev, ki so si 
ogledali .tekmo, ostal še nekaj časa v 
spominu začetek, oziroma prvi del 
prve tretjine. Obe moštvi sta igrali 
zares odlično, uspešne akcije pa so se 
vrstile tako na eni kot na drugi stra
ni. 

Golč za Kranjsko goro so dosegli: 
Klemene 6, Brun 4, Šlibar, Horvat in 
Berlisk po 2, Fartekl, za ekipo Jese
nic pa Z. Šuvak 2 ter Sčap in Golja 
po 1. 

Mladinski pokal Jugoslavije 

JESENICE : SLAVI JA 26:1 
V prvem kolu letošnjega pokala 

Jugoslavije za mladince, je moštvo 
Jesenic visoko odpravilo Slavijo iz 
Vevč, po boljši in zelo učinkoviti igri. 
Gostje so nastopili brez treh igral
cev, ki sicer nastopajo v prvem mo
štvu Slavije, zato se niso mogli res
neje upirati razigranim Jesehiča-
nom. 

Gole za ekipo Jesenic so dosegli: Z. 
Šuvak 7, Lah 6, Sčap 5, Razpet 3, 
•Jug 2 ter Pust, F. Rekar in D. Kobal 
po 1. 

P ioni rsko prvenstvo Slovenije 

KRANJSKA GORA : TIVOLI 
13:4 

Na začetku je izgledalo, da bodo 
imeli pionirji Kranjske gore precej
šnje težave, spričo dejstva, da so 
nastopili brez dveh najboljših igral
cev M . Horvata in Mlinareca. Toda 
kmalu se je izkazalo, da so kljub 
temu precej boljši od Ljubljanča
nov, saj so v šesti minuti že vodili z 
2:0. Ko so v drugi tretjini povedli s 
7:1, je bilo očitno, da je njihova 
zmaga zagotovljena. 

Najučinkovitejši v ekipi Kranjske 
gore je bil Štros, ki je dosegel kar 9 
golov, ostale pa sta dosegla: Vidali 3 
in Potokar 1. D. 

DRSALIŠČE 
V RATEČAH 

, Kot vse kaže nam je tudi letos 
zima obrnila hrbet in mnoge 
prikrajšala za veselje na belih smu
činah. 

dolgočasno. <Je ni ravno snega pa 
termometer zleze tako nizko pod 
ničlo, da se voda spremeni v led in za 
marsikoga je veselje tu."In tako tudi 
vaščani v Ratečah niso držali križem 
rok in si na jezeru Ledine pri 
Ratečah z malo iznajdljivosti in 
potrpežljivosti uredili kar precej 
veliko ledeno ploskev. Na ledu 
imajo dovolj prostora kegljači na 
ledu, hokejisti in tisti, ki jim gre 
bolj od rok umetno drsanje. Ledu 

"pa se niso razveselili samo otroci 
in mladina, temveč tudi starejši 
vaščani in turisti. 

Spretni domačini vsak večer 
ploskev polijejo z vodo, ki jo s 
pomočjo vodne črpalke črpajo iz 
jezera. 

Ze nekaj časa tečejo tudi priprave 
na bližajoče se evropsko prvenstvo v 
keglanju na ledu, ki bo 18. in 19. 
januarja v Kranjski Gori. Ploskev za 
met v daljavo pa bodo uredili prav 
na jezeru Ledine v Ratečah. 

NEODLOČENO 
Z BOROVNICO 

V nadaljevanju slovenske šahov
ske lige, sta se v nedeljo, 12. januarja 
srečali ekipi Borovnice in Jesenic. 
Borovnica, ki je trenutno na pred
zadnjem mestu, se je na Jesenicah 

predstavila kot izenačena ekipa, ki 
lahko tudi preseneti. 

Srečanje med ekipama je bilo 
izredno razburljivo, saj so. želeli 
doseči kar najvišjo zmago. V jese
niški ekipi ni nastopil Korošec, med
tem ko so gostje nastopili popolni. 
Najbolj zanimivo je bilo srečanje na 
prvi deski, kjer sta igrala mojstrska 
kandidata R. Kržišnik in B. Zorko. 
Zorko je že od začetka imel pobudo 
tako da Kržišnik v siciljanski 
obrambi ni načel izenačenja. Po tri
desetih potezah je bil položaj izred
no zapleten, vendar je Zorko z lah
kimi figurami zadržal vse ključne 
točke in pa v nekajpoteznem ma
nevru, ko je nasprotnik že zašel v ča
sovno stisko prisilil Kržišnika k pre
daji. Krajnik je remiziral z odličnim 
Ukmarjem, Pavlin pa je v dvorezni 
poziciji prodrl z obema topoma na 
sedmo linijo in zapretil z neobran-
ljivim matom. Krničar in Ciuha sta 
v izenačenih pozicijah popustila in 
dovolila nasprotnikoma pobudo, kar 
je bilo usodno. Tratnjek, ki je že 
drugič nastopil v članski ekipi, je po 
slabi otvoritvi uspel remizirati. 
Lojzka Pangrac ni dovolila presene
čenja. Mirjam Klinar pa je v sre-
diščnici izgubila kmeta, kar je bilo 
dovolj, da je nasprotnica osvojila 
presenetljivo točko. Mladinca Ze-
leznik in Simončič igrata nezaneslji
vo, predvsem Železr.ik, ki nikakor ne 
more zaigrati tako kot zna, Simon
čič pa je le uspel kronati dobre igre v 
prejšnjih kolih z zmago. Rezultat je 
tako 5:5. 

Jeseničani pa so se kljub temu po
maknili na tretje mesto, takoj za 
vodilnima Novim mestom in Istro 
ter imajo po petem kolu 25 točk. V 6. 
kolu gostijo Jeseničani kranjskega 
Borca. 

Druga jeseniška ekipa pa je v 5. 
kolu gorenjske lige gostovala v Škof-
j i Loki in z istoimensko ekipo izgu
bila z visokim rezultatom 6,5:3,5. 
Točke za Jeseničane so osvojili samo 
Marušičeva, Radičeva in mladinec 
Svetlin, Koranter pa je remiziral. Po 
tem kolu je v vodstvu Zveza slepih iz 
Kranja, ki ima 31 točk, pred Jese
nicami II 26 točk (—1) in Škofjo Lo
ko 23,5 (—1) itd. 

K T 

Namizni tenis 

Namiznoteniški igralci Murove 
so se v soboto udeležili prvega tur
nirja v gorenjski namiznoteniški 
ligi. Turnirja se je udeležilo enajst 
ekip, med njimi tudi druga jeseni
ška ekipa. Na turnirju, ki je bil v_ 
Škof ji Loki, so vse ekipe odigrale po 
šest kol, ostale pa bodo čez štiri
najst dni na turnirju v Kranju. Po 
teh dveh turnirjih pa bo prvih osem 
ekip nadaljevalo tekmovanje po 
ligaškem sistemu za prvaka Go
renjske. 

Ekipa Murove je prvi turnir za
ključila s šestimi zmagami, prema
gala je vse nasprotnike zelo preprič
ljivo, razen kranjski Triglav, kjer je 
bil rezultat tesen 5:4. V ostalih dvo
bojih pa niso imeli težav in so zaen
krat poleg ekipe Kondorja iz Škofje 
Loke najresnejši kandidati za prvo 
mesto. 

Za ekipo Murove so nastopili pre
izkušeni igralci Ravnikar, Filipovič 
in Šranc, ki so bili obenem tudi med 
najboljšimi igralci turnirja. 

Jeseniška druga ekipa, za katero 
so nastopili: Korbar, Robic in 
Filipaj, pa je imela precej manj 
uspeha, saj so od šestih dvobojev 
dobili samo enega in to proti slabi 
ekipi iz Mošenj. Tako imajo zelo 
malo možnosti, da bi se Uvrstili med 
najboljših osem in si tako pridobili 
pravico nastopanja tudi v drugem 
delu tekmovanja. R. F. 

ALPSKO SMUČANJE 
Kljub temu, da vemo za zimo le 

po koledarju, pa vseeno med smu
čarji ni popolnega mrtvila. Smučar
sko društvo Jesenice je predvidevalo 
redne treninge, na okoliških smuči
ščih. Ker snega doma ni, ga je treba 
iskati drugje. Toda najbližji je odda
ljen 120 kilometrov in treningi so ze
lo dragi zaradi prevozov in plačeva
nja voženj z žičnicami. Zato je števi
lo treningov zelo zmanjšano od 
predvidenega, trenira pa lahko le 
majhno število tekmovalcev. 

Najbolj nam muhasto vreme kaže 
zobe pri delu z najmlajšimi, katerih 
rekrutiranje v vrste bodočih tekmo
valcev je nemogoče. Če bi imeli 
smučišče Podmežakljo urejeno in 
opremljeno z napravami za umetni 
sneg, potem bi preko rednega dela 
smučarske šole, vzgojili zadostno 
število novih članov in prehiteli 
ostale klube. To smučišče pa ne bo 
samo za tekmovalce, ampak bo po
menilo tudi velik korak naprej "v 
telesni kulturi vseh naših občanov, 
če bo seveda prišlo do popolne iz
gradnje tega centra takega, kot si ga 
želimo. 

Skoraj vsa tekmovanja do sedaj so 
bila izvedena na srednje zahtevnem 
terenu na Soriški planini. Med re-

.zultati naših tekmovalcev na teh te
renih velja omeniti drugo mesto 
Gašperšiča "na (pregledni tekmi naj
boljših jugoslovanskih smučarjev v 

SLOVENSKI ŽELEZARJI 
IN PREDELOVALCI — ŠPORTNIKI 

V L E T U 1974 
Na četrti seji komisije za šport in rekreacijo pri svetu 

sindikata Slovenskih železarn, so člani med drugim pre
gledali delo in podali oceno o izvršenih nalogah v minulem 
letu. 

Komisija je v letu 1974 pripravila skupaj deset 
športnih prireditev, ki so jih izvedle posamezne delovne 
organizacije setavljene organizacije Slovenske železarne. 
Od tega je bilo izvedenih osem prvenstev v različnih šport
nih panogah in dva pohoda. Prvenstva so bila naslednja: 
sankanje (železarna Jesenice), streljanje z malokalibrsko 
puško (železarna Štore), odbojka (Plamen Kropa), ribolov 
(železarna Jesenice), namizni tenis (železarna Ravne), 
balinanje (Tovil Ljubljana), šah (Veriga Lesce), kegljanje 
(železarna Jesenice). Pohoda pa sta bila: na Triglav (žele
zarna Jesenice) in pohod na Peco (železarna Ravne). 

Vseh teh prireditev se je skupaj udeležilo 1022 sodelav
cev — športnikov. Najbolj masovna udeležba je bila na 
obeh pohodih in sicer na Tr ig lav 470 članov, na Peco pa 
285. Ce podrobneje pogledamo številke bodo morda zani
mivi še naslednji podatki. 

Železarna Store je s svojimi predstavniki sodelovala 
na vseh prvenstvih. takoj za njo je naša železarna, ki se 
ni udeležila le prvenstva v odbojki, sledi Plamen Kropa z 
udeležbo na šestih prvenstvih, prav na tolikih je sodelo
vala tudi železarna Ravne itd. Po številu udeležencev je na 
prvem mestu naša železarna (tukaj niso všteti udeleženci 
pohodov) in sicer s 57. člani, sledi železarna Ravne 55, žele
zarna Štore 48, Plamen Kropa 47, itd. Vseh prvenstev in 
pohodov se je udeležilo tudi 291 žensk. 

V programu komisije za leto 1974 je bilo predvideno 
tudi smučanje (teki in veleslalom), vendar zaradi pomanj
kanja snega prvenstva ni bilo moč organizirati. Poleg tega 
je odpadla tudi TRIM-štafeta (Žična Celje se je kot orga
nizator prepozno vključila v priprave), izveden pa tudi ni 
bil pohod na Stol in sicer zaradi tehničnih razlogov. 

Ocena članov komisije na podano poročilo je bila, da 
udeležba na posameznih prvenstvih sicer ni bila najboljša, 
vendar pa je tako začrtan program komaj eno leto »stare« 
komisije dober, treba bo odpraviti le posamezne pomanj
kljivosti, ki spremljajo delo. Ponavadi se zatakne pred
vsem pri organiziranju posameznih prireditev in sicer je 
vzrok za to pomanjkanje organizacijskih sposobnosti. 

Člani komisije si bodo prizadevali, da v letu 1975 
dosežejo boljše rezultate. Predvsem bodo stremeli za tem, 
da bodo športne prireditve čimbolj množično obiskane, saj 
je prav to ena osrednjih smernic dela komisije. J . R. 

J 

slalomu, za Križajem in še eno dru
go mesto na tekmi za kategorizacijo, 
prav tako v slalomu tokrat za Kav
čičem. Drugo mesto pri članicah je 
dosegla tudi Gazvodova, toda pred
vsem na račun odstopov njenih tek
mic. V kategorijah mlajših tekmo
valcev naši niso dosegli vidnejših 
mest. Praznino v kvaliteti bo vseka
kor čutiti še nekaj let. 

Zelo optimistično pa je pri naših 
najmlajših — cicibanih. Po treningu 
v Kaprunu in na Katschbergu v Av
striji, je prišla na vrsto prva tekma 
in sicer veleslalom spet na Soriški 
planini. Konfiguracija proge je po te
žavnosti srednje težka, toda polede
nelo smučišče je dalo tekmi svoj pe
čat. 

Kot ponavadi so začele cicibanke, 
katerih je bilo na startu 32, fantov 
pa 68 iz kar 18 slovenskih klubov. 

Vožnja naše najboljše Barbare 
Kune je bila pravo doživetje. Naj
težji začetni del proge je prevozila 
smelo in brez napake, nekoliko slab
še je bilo na položnem srednjem delu 
proge, ker zadnja vrata ni speljala 
po predvideni poti, ampak jo je za
neslo preveč ven in izgubila je hi
trost, katere pa se v ravnini ne Trla 
več uspešno pridobivati . Toda njena 
zmaga ni bila vprašanje, naskok 
pred ostalimi je bil izreden, rezultat 
pa jo je uvrstil pri fantih celo na 
tretje mesto. 

R E Z U L T A T I : 
1. Kune — Jesenice — 59,13, 2. 

Krek — Transturist — 1:04,03, 3. 
Dežman — Triglav — 1:07,30, 4. M i -
helič — Triglav — 1:07,69, 5. Hafner 
— Transturist — 1:08,12. 

Pri fantih je bilo še bolje. Matej 
Oblak je s tehnično izredno dovrše
no vožnjo po idealni tirnici deklasi-
ral svoje nasprotnike. Njegov uspeh 
sta dopolnila še Prestrel (fantje so 
ga poimenovali Colombin) in Naglic 
tako, da je bila bera res zavidanja 
vredna. 

R E Z U L T A T I : 
1. Oblak — Jesenice — 54,63, 2. 

Erbežnik — Olimpija — 58,44, 3. 
Prestrel — Jesenice — 1:00,99, 4. 
Naglic — Jesenice — 1:01,70, 5. 
Kralj —Tržič — 1:02,17. 

Naslednja tekma cicibanov je bila 
to nedeljo na Pungartu nad Slovenj 
Gradcem. Tokrat je bilo na startu 
skupno kar 160 tekmovalcev iz 19 
klubov. Veleslalom za kategorizacijo 
je bil na izredno položnem, skoraj 
ravnem terenu, na kakršnem prideta 

do izraza predvsem teža in moč. 
»Motnje« za naše je pomenil tudi 
tridnevni trening na poledenelih 
stiminah Katschberga. Bi l i so utru
jeni, na ledu pa je za uspeh potrebna 
popolnoma druga inervacija kot za 
»smuk« po ravnem in zato nismo 
pričakovali veliko" Toda kljub vse
mu se naša drobcena Barbara ni 
dala ugnati in dosegla je že svojo 
drugo letošnjo zmago, po kolajni na 
Soriški planini je "dobila svoj prvi 
pokal. 

R E Z U L T A T I : 
1. Kune — Jesenice — 1:06,04, 

2.—3. Ostrež — Nova Gorica — 
1:06,38, 2 . -3 . Leskovšek — Novinar 
— 1:06,38, 4. Valant — Novinar — 

1:07,21, 5. Mihelič — Transturist — 
1:07,35. 

Fantje uspeha niso ponovili, toda 
poraz lahko pomeni tudi spodbudo 
za naprej. 

R E Z U L T A T I : 
1. Erbežnik — Olimpija — 1:02,43, 

2. Zdovc — Branik — 1:03,54 3. Ob
lak — Jesenice — 1:04,04, 4. Čižman 
— Olimpija — 1:05,05, 5. Štraus — 
Novinar- — 1:05,57, 11. Prestrel — 
1:07,65, 15. Naglic — 1:08,30, 23. Pire 
— 1:10,69 (vsi Jesenice). 

Naša naloga za prihodnost bo trdo 
delo. Predvsem moramo napeti vse 
sile, da rekrutiramO v naše vrste kar 
največ talentov rojenih leta 1966 in 
mlajših. Krpanje lukenj pri starejših 
-ne bo rodilo uspeha. S. J . 

SEOP — 
PRVAK ŽELE

ZARNE V ODBOJKI 
ZA L E T O 1974 

V ponedeljek, 13. januarja, 
je bil v osnovni šoli na Jeseni
cah finalni del prvenstva Že
lezarne v odbojki za leto 1974. 
V finale so se uvrstile tri naj
boljše ekipe predhodnih kol in 
sicer: SEOP, jeklovlek in elek-
trovzdrževanje. 

Vse tri ekipe so se v 
ponedeljek pomerile med seboj 
in doseženi so bili naslednji 
rezultati: SEOP : elektrovzdr-
ževanje 2:1, elektrovzdrževa-
nje : jeklovlek 2:1 in SEOP : 
jeklovlek 2:0. 

Prvak Železarne v odbojki 
za leto 1974 je tako postala 
ekipa SEOP, druga je ekipa 
elektrovzdrževanja, tretja pa 
ekipa jeklovleka. 

Ob koncu tekmovanja je 
Milan Polak, predsednik komi
sije za šport in rekreacijo pri 
T K OO sindikata Železarne, 
prvouvrščenim ekipam podelil 
pokale ter jim čestital k 
doseženim rezultatom. 

Prvenstvo v odbojki je bilo 
po mnenju udeležencev zelo 
dobro organizirano. Tekme sta 
sodila Franc Bajt in Dušan 
Prešeren. 
Prvouvrščenim ekipam tudi mi 
čestitamo z željo, da bo v 
letošnjem letu ta športna 
panoga pritegnila še več naših 
sodelavcev. J . R. 

Šah 


