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JESENICE, DNE 29. MAJA 1975 ŠTEVILKA: 21. LETO: XVII ! 

železar izhaja od 1. decembra 1951 kot mesečna revija, od 15. aprila 1959 kot štirinajstdnevnik in od 
1. januarja 1962 kot tednik. Glavni in odgovorni urednik Joža Vari — Naslov: Uredništvo Železarja, 
SŽ — Železarna Jesenice. Številki internih telefonov: urednik 483, administracija 484. Tisk: GP Gorenjski 
tisk, Kranj. Oproščen prometnega davka po pristojnem mnenju štev.: 421/1-72 

NAČINI SODELOVANJA DELEGACIJ S CENTROM 
ZA PROUČEVANJE SAMOUPRAVLJANJA IN INFORMIRANJE 

Center za proučevanje samoupravljanja in informiranje je od 19. 
do 21. maja 1975 organiziral posvetovalne sestanke z delegati dele
gacij TOZD in delovne skupnosti Skupne službe (DSSS) železarne 
Jesenice za zbor združenega dela ter za skupščine samoupravnih 
interesnih skupnosti. Delegati in delavci centra so si izmenjali sta
lišča in izkušnje ter razpravljali o problemih, ki se pojavljajo pri delo
vanju delegatov in centra ter o načinih, kako te probleme rešiti. 

Na posvetovalne sestanke so bili 
povabljeni poleg delegacij tudi pred
sedniki delavskih svetov TOZD in 
DSSS, predsedniki 0 0 sindikata in 
ZSMS, sekretarji 0 0 Z K ter indi
vidualni poslovodni organi TOZD in 
DSSS. Teh sestankov se je udeležilo 
le nekaj predstavnikov družbeno
političnih organizacij in organov 
upravljanja. 

Delegati so na sestankih menili, 
da je gradivo za seje zbora združe
nega dela in skupščine samouprav
nih interesnih skupnosti preobširno 

ter da ga ne dobijo pravočasno, zato 
ga ni mogoče ustrezno proučiti ter 
zbrati stališča in pripombe delavcev, 
ki bi j ih delegati zastopali na zboru 
združenega dela oz. skupščini posa
meznih samoupravnih interesnih 
skupnosti. Delegati so predlagali več 
možnih rešitev. 

Center ' za proučevanje samo
upravljanja in informiranje.bi moral 
pripraviti kratko informacijo o gra
divu za posamezno sejo. Ta infor
macija bi morala poleg kratke vse
bine gradiva za seje vsebovati tudi 
podatke o tem: 

Naša sodelavca — rezalca profilov 

— kdo lahko odloča oz. daje sta
lišča glede posameznih zadev: zbor 
delavcev, delavski svet, družbeno
politične organizacije ali delegacija 
sama; 

— kdo odgovarja za posredovane 
predloge; 

— kakšne so posledice odločitve. 
Tako informacijo bi morali dobiti 

po eni varianti vsi člani delegacij, po 
drugi varianti pa bi morala biti ob
javljena v Zelezarju, da bi bili s tem 
seznanjeni vsi delavci in ne le dele
gati. Slabost druge variante je v 
tem, da to večkrat praktično ni mož
no izvesti zaradi zaključka redakcije 
v Zelezarju, ki je že v torek. Zato bi 
bila primernejša kombinacija obeh 
variant. 

Na osnovi take informacije bi se 
člani delegacije lažje kot do sedaj 
pripravili za razpravo na seji dele
gacije. Celoten material za seje pa bi 
seveda dobili vodje delegacij oz. to
liko delegatov, kot ima posamezna 
delegacija mandatnih mest v ustrez
nem zboru. 

Za zadeve, ki so skupnega pomena 
za vse TOZD in DSSS Železarne, bi 
bilo treba organizirati usklajevanje • 
interesov in stališč na nivoju Žele
zarne. 

Gradivo za zadeve, o katerih mora 
odločati zbor delavcev, mora priti 
v Železarno dva meseca pred do
končno odločitvijo zaradi specifično 
organiziranega zbora delavcev v Že
lezarni (preko sestankov samo
upravnih delovnih skupin). Ta rok 
določa tudi pravilnik o samouprav
nem informiranju in komuniciranju 
v delovni organizaciji železarne Je
senice. Ta pravilnik pa tudi določa, 
da mora vse gradivo, ki je name
njeno delegatom, dobiti tudi Center 
za proučevanje samoupravljanja in 
informiranja v dveh izvodih, zato da 
bo lahko opravljal svoje naloge. 

Nada Dejak 

P R I P R A V E 
N A P R O S L A V O 

23. A V G U S T A 

Kakor je znano, bo osred
nja proslava kolektiva Že
lezarne ob 30 — letnici 
osvoboditve, 25-letnici de
lavskega samoupravljanja 
in 40-letnici velike kovinar
ske stavke na Jesenicah, 
23. avgusta. Že na slav
nostni seji delavskega sve
ta Železarne, ob 25-letnici 
izvolitve _prvega delavske
ga sveta Železarne, januar
ja letos, je bil imenovan 
pripravljalni odbor za to 
vel ičastno prireditev, ki ga 
vodi glavni direktor Peter 
Kune. Pri tem odboru delu
je ožja komisija, ki je že iz
delala okvirni program pri
reditev in navezala stike s 
posameznimi izvajalci. 

Osrednja prireditev bo 
vsekakor slavnostno zbo
rovanje, 23. avgusta dopol
dan v hali nove hladne 

-valjarne na Beli z bogatim 
kulturnim programom. Po
leg pihalnega orkestra Je
seniških železarjev, bodo v 
programu sodelovali zdru
ženi moški zbori jeseniške 
in radovljiške občine ter 
recitatorji. Več prireditev 
je predvidenih tudi na pred
večer, 22. avgusta in po
poldne 23. avgusta. 

Proslava, 23. avgusta bo 
tudi letošnja največja in 
osrednja prireditev v jese
niški občini. 

KAKO SE BOMO VKLJUČILI 
V MEDNARODNO LETO ŽENSK 

Verjetno ni potrebno posebej 
ščina OZN razglasila leto 1975 za 
moto je: »Enakopravnost, razvoj, 
s pospešeno dejavnostjo v tem letu, 

— pospeševati enakopravnost 
moških in žensk, 

— zagotoviti popolno integracijo 
žensk v celotnem razvoju, 

— povečati prispevek žensk v raz
voju prijateljskih vezi in sodelo
vanja med državami ter krepitev 
miru v svetu. 

Kakšen je lahko prispevek Jugo
slavije k tem mednarodnim priza
devanjem? Predvsem lahko preve
rimo, kako v mednarodne doku
mente, ki so posebno pomembni za 
družbeni položaj žensk, vgrajujemo 
izkušnje naše samoupravne prakse. 
Na njeni osnovi lahko prikažemo 
povezanost in pogojenost polne 
družbene uveljavitve žensk v proce
su preobrazbe delovnega človeka v 
nosilca družbenoekonomskega raz
voja. Zavedamo se namreč, da so 
problemi ekonomskega razvoja, raz
voja šolstva, zaposlenosti, izboljša
nja zdravstvenega varstva itd. vpra
šanja vseh delovnih ljudi in isto
časno vloge ter uveljavitve žensk. 

Program, ki teži k osnovnim po
stavljenim ciljem, si je zastavil tudi 
naš republiški odbor za mednarodno 
leto žensk, saj je to zelo primerna 
priložnost za oceno družbenega 
položaja žensk pri nas, dosežkov na 
tem področju in odločitev za priori
tetno reševanje posameznih pro
blemov. Hkrati pa je to tudi spod
buda za začrtanje naše nadaljnje 
poti, ki mora predvsem v smeri 
krepitve vloge žensk v združenem 
delu ter na vseh področjih življenja 
in snovanja. 

poudarjati, da je generalna skup-
mednarodno leto žensk, katerega 
mir«. Cilji, ki smo si jih zastavili 
pa so naslednji: 

Pred omenjenim odborom stoji 
naloga, da prenese dejavnost na vse 
tiste nosilce, ki so na različnih po
dročjih odgovorni za to prolematiko 
in deluje torej predvsem kot usmer
jevalec in usklajevalec. 

Temeljna prispevka naše republi
ke naj bi bila posvetovanje o mark
sistični teoriji in praksi osvobajanja 
človeka z osvobajanjem dela s 
posebnim ozirom na žensko in 
družino v socialistični samoupravni 
družbi in izdaja publikacije »Ženska 
v združenem delu«, kjer bi predsta
vili naš model reševanja osnovnih 

(Nadaljevanje na 3. strani) 

P L A M E N I M A 
N O V E G A 

D I R E K T O R J A 
'Delavski svet Slovenske 

železarne, tovarne vijakov 
Plamen v Kropi je na zadnji 
seji 19. maja imenoval za 
novega direktorja podjetja 
dipl. inž. Franca Mlakarja. 
Franc Mlakar je bil rojen 
21.6. 1928 v Šenčurju pri 
Kranju. Na tehnični fakul
teti v Ljubljani je leta 1957 
diplomiral za metalurškega 
inženirja. Od leta 1962 dalje 
je bil zaposlen v železarni 
Jesenice kot obratovodja 
elektrodnega obrata. Cr. 

Z GRADBIŠČA NOVE HLADNE 
VALJARNE 

Na gradbišču se nadaljujejo dela na halah in sicer 
groba montaža IV. faze, ter zaključna dela na III. fazi. 
V preteklem tednu je bila izvršena tudi montaža prvih 
dveh žerjavov. S tem je dana tudi možnost za montažo 
razsvetljave in ogrevanja. 

Vzporedno s halami pa potekajo dela na pripravi 
temeljev naprav. Dela na temelju sendzimir ogrodja sedaj 
potekajo pospešeno ker nismo več odvisni od vremena. 
Temelj za dresirno ogrodje pa je v zaključni fazi. 

Z gradbenimi deli smo pričeli tudi na liniji za 
previjanje in liniji za pripravo trakov. 

Z deli na temeljih smo pričeli z zamudo zaradi pomanj
kljive tehnične dokumentacije in zaradi kasnitve doku
mentacije predsvem ameriških dobaviteljev. Dela na 
pomožnih objektih potekajo normalno, oziroma so v 
zaključni fazi. 

Tako je sedaj v teku montaža jeklene konstrukcije na 
objektu kislinsko gospodarstvo. Montažo izvaja Hidro-
montaža iz Maribora. Ureditev okolice ob cestni tehnici in 
vratarnici je tudi v zaključni fazi. 

Cestno podjetje iz Kranja je pričelo z deli na uvozni 
cesti, TOZD VET — transport in Kovinar Jesenice, pa na 
ureditvi železniških tirov v novi hladni valjarni. 

V zvezi z vprašanjem delavcev TOZD Valjarne dajemo 
tudi naslednje pojasnilo: 

Semafor, ki bo omogočal varen prehod pešcev, kakor 
tudi varen vstop vozil z Bele in valjarne Bela, je v izdelavi. 
Pričeli so že izdelovati temelje za drogove. Semafor bo 
pričel obratovati tekom meseca junija. 

Čakalnici za smer Jesenice in smer Žirovnica bodo v 
kratkem pričeli graditi. Temelji bodo izdelani še ta mesec, 
montaža čakalnic pa prihodnji mesec. 

Hodnikna severni strani ceste na mostu čez potok 
Javornik je še v projektiranju in bo zato potrebno nekaj 
več časa, ker je treba pridobiti še nekatera republiška 
soglasja. Zato končnega termina še ne moremo predvi
deti. Cim bo izdelan in odobren projekt, bomo sporočili 
tudi rok izgradnje. 
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12. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
ŽELEZARNE 

Na 12. seji delavskega sveta Železarne, ki jo je predsednik Alojz 
Kalan sklical v torek, 20. maja, so poleg obširnega dnevnega reda kot 
osrednjo točko obravnavali poslovne uspehe v 1. četrtletju letošnjega 
leta. Na tej seji so obravnavali tole: 

1. Pregledali so sklepe prejšnje 
seje in ugotovili, da so sklepi izve
deni, le dva,.ki sta dolgoročnejšega 
značaja, sta še v izvajanju. 

2. Na poročilo posebne komisije 
službe družbenega knjigovodstva o 
pomanjkljivostih zaključnega ra
čuna za leto 1974 so v soglasju vseh 
delegacij in po predhodni razpravi 
na sejah delavskih svetov TOZD 
sprejeli predlog prerazdelitve novo 
ugotovljenega dohodka, in sicer: 

razlika ostanka dohodka, ki je 
večja za 4,384.412,22 dinarjev, se 
razdeli s stanjem 31/12-1974 na: 

— sklad skupne 
porabe 1 2,000.000,00 din 

- poslovni sklad 2,384.412.22 din 
3. Sprejeli so poslovno poročilo za 

1. četrtletje letošnjega leta v soglas
ju z vsemi delegacijami in nasled
njimi ugotovitvami ter smernicami: 

— poslovni rezultat je v 1. četrt
letju ugoden in ga je treba obdržati 
tudi v naslednjih četrtletjih, 

— delovna disciplina se je poslab
šala, zato naj odbori za gospodar
stvo pri delavskih svetih TOZD to 
problematiko obravnavajo in dolo
čijo ukrepe za zboljšanje stanja, 
zlasti je treba preprečiti predčasno 
zapuščanje delovnega mesta, zbolj-
šati delo na nedelje in praznike, 
zlasti pa na delovne sobote in po
dobno, 

— finačno računovodski sektor 
naj organizira čimbolj kvalitetno in 
ekspeditivno delo, ker bo le na ta 
način mogoče zboljšati likvidnost 

Železarne, ki že ogroža normalno 
poslovanje, 

— odbori za gospodarstvo pri de
lavskih svetih TOZD naj bi sprejeli 
določene ukrepe k planu varčevanja 
in izvajanje tega plana naj redno 
spremljajo. 

4. Na podlagi razprave predloga 
združevanja sredstev in delitev skla
da skupne porabe v fetu 1975, ki je 
izšel kot priloga ŽELEZARJA dne 
20. februarja 1975, so na seji delav
skega sveta Železarne ugotovili, da 
so delavci TOZD in delovne skup
nosti Skupne službe na zborih de
lavcev sprejeli predlagano delitev, 
delegati samoupravnih delovnih 
skupin pa so na zborih za usklaje
vanje uskladili številne pripombe, ki 
pa bistveno po svoji obsežnosti niso 
mogle vplivati na predloženo delitev. 
Delavski svet Železarne tudi ugotav
lja, da so delegati na zborih dele
gatov samoupravnih delovnih sku
pin sprejeli tale stališča in dopolnitve 

— iz postavke solidarnosti se iz
loči za ureditev parka talcev na Ko
roški Beli 50.000. — dinarjev. 

— razprave o združevanju sred
stev in delitvi sklada skupne porabe 
se morajo v bodoče začeti prej. s tem 
da se zborom delavcev TOZD posre
duje politika in načela delitve s 
splošnimi potrebnimi sredstvi. Sa
moupravne delovne skupine bodo 
tako sodelovale in odločale že pri 
ustvarjanju predloga združevanja in 
delitve sklada skupne porabe, ne pa 

(Nadaljevanje na -i. -str.) 

LETOS NOVATORJEM ŽE 166.770 DIN 
ODŠKODNIN IN NAGRAD 

Devetega maja je komisija za novatorstvo in racionalizacijo pri 
TOZD Valjarn začela drugi krog ocenjevalnih sej v letošnjem letu. 
Na letošnji drugi seji komisije, ki jo je sklical predsednik Ludvik 
Pagon, so obravnavali in ocenjevali devet v oceno predloženih teh
ničnih izboljšav. Osem izboljševalnih predlogov so pozitivno ocenili 
in njene avtorje tudi stimulativno nagradili na osnovi prikazanih, 
potrjenih in overovljenih rentabilitetnih izračunov. 

Za prikazane prihranke in koristi 
v višini 1,032.699,00 din so avtorji to 
pot prejeli 26.661,00 din odškodnin, 
rent, nagrad in akontacij. 

Alojz Mestek, ključavničar 'SV 
v valjarni Bela je prejel za svoj no-
vatorski predlog tev. 2113 »prede
lava napenjalca in vpetje gibljivih 
koluti v vlečnem aparatu T R S 180 
v valjarni žice«, ki ga je uspešno in 
domiselno izdelal s svojimi sodelavci 
Janezom Tancarjem, Marjanom 
Ažmanom in Petrom . Klofutarjem 
na osnovi prikazanega letnega pri
hranka v višini 43.059,00 din, rento 
za drugo leto (1974) uporabe 2.000,00 
dinarjev, katero si avtorji delijo v 
razmerju, kakor so sodelovali pri 
izvedbi tehnične izboljšave. 

Avtorji tehničnih izboljšav štev. 
2039 Branko Iskra, Janez Smolej in 
Jože Perne in štev. 2117 Jože Osvald, 
Stanko Podobnik in Matevž Klinar, 
so se upravičeno pritožili na nepra
vilno oceno komisije na seji 25. ja
nuarja 1974, ker skupno, timsko 
ustvarjalno delo ni bilo spodbudno 
nagrajeno z upravičeno triletno 
rento. Na osnovi novih podatkov, 
ocen in priporočil so člani komisije 
šestim avtorjem obeh tehničnih iz
boljšav (nova tehnološka izvedba in 
hlajenje navijalnih bobnov za ste
kel) priznali triletno rento in za 
drugo leto uporabe teh izboljšav 
v valjarni Bela rento v višini 
14.945,00 din. Le-to si uspešni avtorji 

(Nadaljevanje nu:t. s lr . l 



POROČILO O FORMIRANJU IN PORABI SKLADA SKUPNE PORABE ZA LETO 1974 
I. FORMIRANJE SKLADA SKUPNE PORABE OD 1. 1. 

DO 31.12.1974 
Saldo 1. 1. 1974 3,213.279,00 
Odplač. stan. posojila in fin. 
udeležba za stanovanja 782.153,10 
Vračilo štipendij 38.710,00 
Obresti na sredstva SSP 81.432,35 
Zaokrožbe od izplačanih OD 205.908,20 
Obresti na oročena sredstva 30.373,00 
Izločeno po zaključnem računu za leto 1973 
— za splošne potrebe . 14,000.000,00 
— za družbeni standard 6,000.000,00 
Anuiteta Poljče in J IB (25-40 % pos.) 14.154,70 

2,000.000,00 

Kegljaški klub Jesenice — finančna pomoč 
Smučarski klub Mojstrana — »Zlatorogov 
veleslalom« 
T V D Partizan Hrušica — delno kritje stro
škov nabave prenosne smučarske vlečnice 
Zvež"a za kegljanje na ledu — pomoč za org. 
evropskega prvenstva 1975 
Vzg. varstvena ustanova »Ivanka Krnic ar« 
Blejska Dobrava pomoč za nabavo didakt. 
pripomočkov in igrač 
Društvo invalidov — gostinske usluge 

odobreno koriščeno + neizkoriščeno 
— prekoračeno 

8.000,00 

500,00 

10.000,00 

20.000,00 

2.500,00 
3.518,60 

S K U P A J I. 
S K U P A J : 26,366.010,35 
F O R M I R A N A S R E D S T V A 26,366.010,35? 
P O R A B L J E N A S R E D S T V A 25,289.491,75 
S A L D O 31. 12. 1974 1.076.518,60 

200.000,00 
3,498.520,00 

142.834.85 
3,421.355,35 

+ 57.156,15 
+ 77.164,65 

Neplačane obveznosti za 1. 1974 izven sklepov 
Obračunane storitve družbene prehrane 
za december 
Kolektivno nezgodno zavarov. za december 
0,36 % odvod sindikatu za dec. 
Jubilejne nagrade 

220.579.50 
33.420.00 

108.697,80 
2.855',34 

— Nekoriščena sredstva »za rekreativno dejavnost sindikata — investicije« v višini 20.000 din 
so se naknadno v mesecu februarju 1975 koristila po sklepu odbora za T R I M kabinet T V D 
Partizana Jesenice 

— Namenska sredstva pod toč. 2, 3 in 4 so se dosledno koristila po sprejetem programu delitve 
SSP za leto 1974 

— Pri rezervnih sredstvih odbora za delovne in življenjske pogoje je razvidno, da je smotrno 
gospodaril s sredstvi in reševal le utemeljene vloge. 

II. ODBOR ZA SPLOŠNE ZADEVE 130.000.00 

365.552.64 
— Saldo 1. 1. 1974 pomeni neizkoriščen SSP v letu 1973 
— Vračilo štipendij izterjatve do štipendistov, ki niso izpolnili pogodbene obveznosti do žele

zarne 
— Obresti na vročena sredstva za individualne graditelje stanovanj v banki 
— Neplačane obveznosti za 1. 1974 izven sklepov: decembrska poraba SSP se zaradi predpisov 

obračuna (tehnike) vsako leto prenaša v naslednje leto. 

II. KORIŠČENJE SKLADA SKUPNE PORABE 

A) DRUŽBENI 
STANDARD 

odobreno koriščeno + neizkoriščeno 
— prekoračeno 

6,000.000.00 
-

— Individualna _ 
gradnja 3,118.633,80 

— Nakup stanovanj 3,160.250,00 — 
— Anuitete 333.267,20 _ 
— Razno 1.047,50 

6,000.000,00 6,613.198,50 -613.198,50 — 

Prekoračitev sredstev za družbeni standard v višini 613.198-din je bila pri delitvi posojil za 
individualno gradnjo. V letu 1974 je bilo izredno veliko prosilcev za posojila, tako, da sta bila 
stanovanjska komisija ter odbor za delovne in življenjske pogoje pred težkim problemom, 
kako najbolj smotrno in v zadovoljstvo večine podeliti posojilo. Zato se je poleg prekoračitve, 
odobrilo še za 1.400.000 din posojil že za koriščenje v letu 1975. 
Pozicija »nakup stanovanj« je istovetna s predhodno, to je posojila za individualno gradnjo, 
s tem, da so se predhodno koristila sprotno stekajoča sredstva za družbeno gradnjo, ki se 
zaradi še nepodpisane pogodbe z izvajalcem družbene gradnje do oktobra niso koristila. 
S podpisom kupoprodajne pogodbe za družbena stanovanja pa so se navedena sredstva iz 
SSP nadoknadila. 

B) SPLOŠNA PORABA 

1. Odbor za del. in življ. pogoje 
1. Namenska sredstva za rekreativno 

dejavnost sindikata za 1. 1974 
— investicije 

odobreno 

600.000,00 
60.000,00 

koriščeno 
+ neizkoriščeno 
— prekoračeno 

600.000,00 
40.000,00 + 20.000,00 

2. Namenska sred 
upokojencev 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 
— Društvo upok. 

stva za pomoč društvom 

Jesenice za rekreac. 
Javornik za rekreac. 
Žirovnica za rekreac. 
Dovje Mojstrana 
Gorje za rekreac. 
Reteče Planica 
Kr . gora za rekreac. 
Jesenice za popravilo doma 
Javor. Kor. Beli za ured. okolice 
Žirovnica za popravilo doma 

660.000,00 

26.350,00 
18.125,00 
5.850,00 
3.125,00 
3.800,00 

720,00 
1.550,00 

100.000,00 
10.000,00 
50.000,00 

640.000,00 

26.350,00 
18.125,00 
5.850,00 
3.125,00 
3.800,00 

720,00 
1.550,00 

100.000,00 
10.000.00 
50.000,00 

+ 20.000,00 

4. Namenska sredstva za inovacije na področju 
splošne in rekreativne dejavnosti 

- Idejni projekt za pokrito kopališče .112.000,00 112.000,00 
- T V D Partizan Jesenice — za ogrevanje doma 40.000,00 40.000,00 
- Gimnazija Jesenice — športno igrišče 50.000,00 50.000,00 
- Smučarsko društvo Jesenice, za žičnico 134.000,00 134.000,00 
- Taborniški odred Jeklar - za ureditev tabora 43.000,00 43.000,00 
- D P M Jesenice - za ureditev tabora 50.000,00 50.000,00 
- T V D Paritzan Jesenice - za ureditev tabora 20.000,00 20.000,00 
- T V D Partizan Gorje - adaptacija doma 40.000,00 40.000,00 
- Planinsko društvo — za obnovo plan. poti 10.000,00 10.000,00 
- Konzorcij za izgradnjo A T C - K r . gora-Vrš ič 300.000,00 300.000,00 

5. Rezervna sredstva odbora za del. in življ. pogoje 
za reševanje manjših vlog 

799.000,00 

200.000,00 

799.000,00 

— Smučarski skakalni klub Ilirija 
— Teniškiklub Jesenice, fin. pomoč 
— Gorska reševalna služba — fin. pomoč 
— Planinsko društvo Jesenice, pomoč pri 

4. plan. slikar, koloniji 
— Nogometni klub — finančna pomoč 
— Balinarski klub 
— Šahovsko društvo Jes. — org. republ. prvenstva 
— Dolik Jes. — pomoč slikarjem amaterjem 
— Veslaški savez Jugoslavije - stroški opreme 

Mandič 
— Krajevna skupnost Hrušica, pomoč za org. 

pustnega karnevala 
— Občinska konferenca Z M S - Mladinski aktiv 

Javornik-Kor. Bela. pomoč za opremo pro
storov 

— Vodno smučarski klub »Elan« cesta od Lipe 
do umetnega jezera 
Klub Jaka Rabič — obnova kulturnega doma 

6.292,40 
5.000,00 
5.000,00 

2.000,00 
35.000,00 
3.000,00 
1.500,00 
6.000,00 

523,85 

5.000,00 

14.000,00 

10.000,00 
5.000,00 

— Diati Jesenice — članarina 
— Jug. udruž. korisnika sred. za AOP 

Beograd — članarina 
— Društvo varnostnih ing. in tehnikov 
— Društvo za varilno tehniko, Ljubljana 
— Ind. gas. društvo Jesenice — fin. pomoč 
— Društvo rač. in financ, del. Jesenice 
— Društvo novinarjev SRS Ljubljana 
— Jug. nacionalni komite »Cigre« članarina 
— Sklad Staneta Severja, finančna pomoč 
— Prešernova družba Ljubljana, članarina 
— Gas. društvo Zapis — brezplač. mater. 

Zveza borcev Jesenice — vlitje spomin, 
plošče (za severno mejo) 
Zveza slepih Kranj, članarina 
Tone Svetina, Bled — 3 kompl. Ukane 
Osnovna šola bratov Zvan Gorje, dotacija 
Folklorna skupina Bohinj — odkup žebljička 
Sekcija vezistov NOV Slovenije — področ. 
odbor Radovljica, finančna pomoč 
Elektrotehnična zveza Slovenije, članarina 
Krajevni odbor ZZB NOV BI. Dobrava -
fin. pomoč pri org. sreč. gor. aktivistov 
Zveza rud. geol. in metal. ing. in tehnikov 
Ljubljana — fin. pomoč 

— Sindikat — kritje stroškov avtobusnih 
prevozov udel. na proslavi »Orjuna« 

— Šahovsko društvo Jesenice — odpad. mat. 
— Svetina Pavel — udel. na prireditvi ob žici 

okupirane Ljubljane 
— Podjetje za P T T promet — montaža telefona 

Rotar, Zabukovec 
— Gasilsko društvo Smokuč, odpad, material 
— Cvetličarna Zvonček, šopki 
— Gas. društvo Kor. Bela, odpad, žičniki 
— Društvo za zašč. mat. SRS — članarina 
— Gas. društvo Ribno — odpad, žica 
— Graničarji — nabava gramofona 
— Kotnik Zdravko — ogled in priprava za izdelavo 

ograje ob spomeniku na Goreljku na Pokljuki 
— Srečanje borcev železarjev v Ravnah: 

Viator Ljubljana — prevoz 
— Rožca Jesenice — malice za borce 
— Radio Jesenice — obvestilo o srečanju borcev 

S K U P A J II. 

14.130,00 

1.500,00 
150,00 

3.850,00 
2.000,00 
5.000,00 

380,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

55,90 

11.265,50 
100,00 
930;00 
200,00 
100,00 

300,00 
250,00 

700,00 

800,00 

10.250,00 
442,15 

90,20 

1.367,00 
70.05 

1.034,00 
70,05 

500,00 
70.05 

638,50 

240,00 

23.254,00 
5.740,00 

120,00 
130.000,00 1.597,40 + 41.402,60 

— Odbor za splošne zadeve je reševal vrsto drobnih vlog. Preudarnost trošenja sredstev je 
razvidna v neizkoriščenosti za to odobrenih sredstev v višini 41.402 din. 

III. ODBOR ZA KADRE 

a) soudeležba za izgradnjo telovadnice ŽIC 
in opremo fonolaboratorija v centru 
srednjih šol 1,520.000,00 168.612,35 

1,520.000,00 168.612,35 +1,351.387,65 

219.520,00 219.520,00 

3. Namenska sredstva za športna društva iz -

naslova patronata železarne 
— Hokej klub Jesenice, ostanek 1973 10.000,00 10.000,00 
— Hokej klub Jesenice, dotacija 1974 950.000,00 950.000,00 
— Smučarsko društvo Jesenice, dotacija 310.000,00 310.000,00 
— Vzdrževanje ledu 350.000,00 350.000,50 -0,50 _ 

1,620.000,00 1,620.000,50 -0,50 

b) razno 
— tekmovanje šol 

Osnovne šole za zaklučne izlete 
Oskrbnina Numanovič, Berden -
Gasilska zveza — delno plač. str. strokovne 
ekskurzije v Beneluxu za tov. Bahuna 
Elektrotehnično društvo — prispevek za 
ekskurzijo 49 udeležencev 
Društvo za varilno tehniko — prevoz 
udel. ekskurzije 
Filmska skupina »Odeon« dotacija za 
snemanje filma o železarni 

50.449,65 
14.550,00 
16.391,00 

1.550,00 

4.900,00 

2.952,00 

30.000,00 

S K U P A J III. 1.520.000,00 
120.792,65 
289.405,00 

-120.792,65 
+1,230.595,00 

— V letu 1974 se ni pričelo z izgradnjo telovadnice ŽIC kot je bilo to predvideno, zato so sred
stva za soudeležbo pri izgradnji ostala neizkoriščena. Porabljena sredstva v višini 168.612 din 
so se vložila v opremo fonolaboratorija v centru srednjih šol (kabinet za tuje jezike). 

— V poziciji pod b) odbora za kadre so prikazana koriščena sredstva, katerih v sprejetem pro
gramu SSP za leto 1974 ni bilo. Do koriščenja sredstev v višini 120.792 din izven programa 
sklada je prišlo zaradi menjave predpisov. V letu 1974 je finančni plan za izobraževanje pred
videval za navedene namene sredstva v višini 150.000 din, ki pa so ostala nekoriščena. Z upo
števanjem tega dejstva ni prišlo du prekoračitve pooblastil odbora za kadre temveč obratno, 
da je odbor s preudarnim gospodarjenjem s temi sredstvi prihranil ali neizkoristil 29.208 din. 

IV. NAMENSKA SREDSTVA ZA ZDRAVSTVENO 
PREVENTIVO 649.000,00 ' 

- za adaptacijo III. faze obratne anbulante 
— za opremo socialno zdravstvene službe 
— namenska sredstva za zdravstveno preventivo 

540.000,00 
94.000,00 
15.000,00 15.000,00 

S K U P A J IV. 649.000,00 15.000.00 + 634.000,00 

Po predpisih se je adaptacija obratne ambulante in oprema socialno zdravstvene službe krila 
iz vira investicijskega vzdrževanja, zato so programirana sredstva SSP ostala neizkoriščena. 

V. REGRESI ZA LETNI DOPUST 5.500.000,00 
TOZD T A L I L N I C E 953.214,00 925.800.30 
TOZD V A L J A R N E 841.334,00 815.407,80 
TOZD H L A D N A P R E D E L A V A 1,032.872,00 888.559,65 
TOZD V E T 1,647.763,00 1,573.556,25 
ORG. S K U P N E SLUŽBE 1.024.817,00 904.489,30 
V. S K U P A J 5,500.000,00 5,107.813,30 + 392.186,70 
Refundacija za deceml>er 1973 139.742,65 -139.742.65 

(Nadaljevanje na 6. strani) 



12. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
ŽELEZARNE 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

samo pri odločanju o delitvi, ko je 
vpliv samoupravnih delovnih skupin 
skoraj neznaten, 

— "skupne službe, ki bodo realizi
rale letošnjo delitev sklada skupne 
porabe, naj zahtevajo, da bodo imeli 
delavci TOZD določene prednosti 
pri koristenju naprav in objektov, za 
katere je železarna prispevala sred
stva za izgradnjo oziroma postavi
tev, 

— diplome jubilantom dela naj 
•v bodoče lastnoročno podpisujejo 
vodje TOZD in direktorji sektorjev 
v skupnih službah, ki morajo tudi 
organizirati svečano podelitev dip
lom in značk. 

5. Na predlog odbora za gospodar
stvo so na seji delavskega sveta žele
zarne sklepali o najetju naslednjih 
kreditov: 

— dolgoročni kredit, ki ga je odo
bril vojni servis pri narodni banki 
Jugosavije, zaradi udeležbe pri na
bavi »Suprarex« stroja za rezanje 
debele pločevine, 

— kredit pri Pittsburg National 
Bank za kritje transportnih stro
škov opreme hladne valjarne z ame
riškimi ladjami, 

— kredit pri PitLsburg National 
Bank za domača dela, nakup blaga 
v ZDA in za stroške servisa, 

— komercialni kredit pri firmi 
Ruthner Industrie Anlagen za do
datno specialno opremo hladne va
ljarne. 

6. Strinjali so se tudi z nabavo 
dodatne opreme za hladno valjarno 
in-za soglasje oziroma garancijo za 
posojilo, in sicer: 

— nabavo dodatne opreme in re
zervnih delov pri firmi Production 
Machinerv, 

— nabavo dodatne opreme in re
zervnih delov pri firmi General 
Electric Companv in 

— načelno soglasje ter garancijo 
za najetje kredita za uvoz opreme 
pokritega kopališča, ki jo bo doba
vila Lesnina Ljubljana. 

7. Sprejeli so predlagane spre
membe in dopolnitve pravilnika o 
podelitvi Pantzove nagrade. 

8. Na seji so ugotovili, da sta bila 
v javni razpravi in sprejeta na zbo
rih delavcev TOZD in delovne skup
nosti skupnih služb: 

— pravilnik o samoupravnem in
formiranju in komuniciranju ter 

— pravilnik o knjigovodstvu. 
9. Na predlog odbora za gospodar

stvo pri delavskem svetu Železarne 
so sprejeli tele sklepe: 

— strinjali so se z delitvijo 
dohodka interne banke slovenskih 
železarn, s tem da TOZD predlagajo, 
da svoj delež dohodka interne banke 
v letu 1974 v višini 5,436.756,90 di
narjev v obliki skupnih vlaganj od
stopijo kot dolgoročno naložbo v in
terno banko Slovenskih železarn, 
strinjali so se z načinom izračuna 
povprečnega stanja pravic upravlja
nja in odobrili, da Železarna poveča 
svoje pravice pri upravljanju interne 

RAZMIŠLJANJE OB ČLANKU 
»DELOVNA DOBA, DOPUSTI 

IN DELOVNE IZKUŠNJE« 
V članku z gornjim naslovom se 

avtor sklicuje na 41. člen samo
upravnega sporazuma o delitvi oseb
nih dohodkov v TOZD. Vendar mi
slimo, da je avtor, ki je članek napi
sal (ne vemo, ali je bil do nedavnega 
zdomec, ali je delal zadnjih deset let 
v Železarni) pozabil, da smo samo
upravne sporazume oblikovali samo
upravljalo, ki smo v podjetju zapo
sleni že dalj časa in ki smo z Žele
zarno prebrodili huda in dobra ob
dobja. Zato si tolmačimo '41. člen 
(»stimulacija za delovne izkušnje se 
veže na delovno dobo z dejanskim 
trajanjem, brez ozira, kje je bila pri
dobljena . . .) tako, da sta delovna 
doba in izkušnje pridobljene v do
movini v domačih podjetjih. Zakaj? 
Razlaga je preprosta: nihče, ali sko
raj nihče ni šel v tujino nabirat de
lovnih izkušenj, temveč denar. 

Poglejmo nekaj let nazaj. Naša 
železarna je prestajala težja obdob
ja, zato tudi osebni dohodki niso bili 
najboljši. Tako je bilo dosti članov 
kolektiva, ki niso več verjeli, da se 
da pri nas še dovolj dobro živeti in 
uTaditi socializem (hiše in standard) 
naprej. Sigurni v svoje sposobnosti 
so odšli v tujino. Niso si šli nabirat 
izkušenj in znanja, kot hoče to pri
kazati avtor članka, temveč denar. 
S tem pa niso zapustili v težavah 
samo Železarne, ampak tudi domo
vino. 

Danes se vračajo pod novo streho, 
ki smo jo zgradili tisti, ki smo trdno 
verovali v boljše dni jeseniškega že-
zarja. Zato se sprašujemo, zakaj naj 
In bili tisti, ki so zapustili podjetje 
v težkih časih, takoj po vrnitvi ena
kovredni nam, ki smo jim zgradili 
boljši danes in jutri. 

Zavedajo naj se, da so pustili v tu
jini najbolj plodna leta svojega živ
ljenja in so s tem pripomogli k na
predku drugim, ne svoji domovini. 

Zato smo mnenja naj tisti, ki se 
vrnejo iz tujine, začnejo z delom na 
začetku, tako kot vsak novosprejeti 
član kolektiva in naj šele s svojim. 

na novo pridobljenim znanjem in 
izkušnjami pokažejo, kaj res znajo 
in za kakšno delovno mesto so spo
sobni. 

Sodelavci strojnega vzdrževanja 
in strojnih delavnic Javornik 

banke Slovenskih železarn prek 
združevanja poslovnega sklada za 
163.317,60 dinarjev. Tako znaša pri
padajoči del poslovnega sklada Žele
zarne v interni banki 15,962.118,94 
dinarjev. 

— strinjali so se z združevanjem 
sredstev za pokrivanje stroškov 
skupnih služb Slovenskih železarn, 
s tem da so potrdili zaključni račun 
delovne skupnosti, skupnosti skup
nih služb Slovenskih železarn in da 
so potrdili tudi proračun stroškov za 
tekoče leto. Sklenili so, da bodo pro
gram spremljali četrtletno in da 
morajo v primerih, če bi prišlo do 
bistvenih odstopanj, skupne službe 
predložiti spremembe in druge vire 
financiranja za proračunske dohod
ke. Strinjali so se tudi z deležem 
Železarne v proračunu, ki znaša 
3,470.000 dinarjev in je plačljiv v 12 
mesečnih obrokih. 

— niso se v celoti strinjali s pove
čanjem števila zaposlenih v skupnih 
službah Slovenskih železarn in so 
priporočili samoupravnim organom 
Slovenskih železarn, da ponovno 
pretehtajo predlagano povečanje. 
Načelno ne podpirajo tako hitre ra
sti zaposlenih in menijo, da mora 
biti le-ta usklajena z rastjo poveča
nja zadolžitev skupnih služb Sloven
skih železarn in istočasnega zmanj
ševanja skupnih služb ostalih orga
nizacij združenega dela združenih 
v Slovenske železarne. 

— strinjali so se s sklepom odbora 
za gospodarstvo, s katerim je TOZD 
posredoval predlog za .pristop žele
zarne h konzorciju za igradnjo po
slovnega centra I. na Jesenicah in 

— se strinjali, da Železarna po
sredno uvozi nekatere rezervne dele 
in ferolegure prek trgovskih hiš, ker 
so količine tako majhne, da jih ne 
more direktno uvoziti od proizva
jalcev. 

10. Predsednika delavskega sveta 
Železarne so pooblastili, da lahko 
v njihovem imenu podpisuje uvozne 
in izvozne dokumente, ki jih zahte
vajo banke. 

11. Za upravnika počitniškega 
doma v Biogradu na moru so ime
novali Janeza Brulca, za člana sveta 
zavoda ŽIC pa Jožeta Kobentarja, 
namesto dosedanjega člana Toneta 
Varla, ki zaradi svojega delovnega 
mesta ne more biti več član tega 
sveta. , , M . Polak 

KAKO SE BOMO VKLJUČILI 
V MEDNARODNO LETO ŽENSK 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
nasprotij med biološko reprodukcijo 
in delom. V posebnem priročniku 
»Socializem in osvoboditev žensk« 
pa bomo izbrali predvsem članke in 
razprave Vide Tomšičeve o proble
mih družbenega položaja žensk. Z 
vsem omenjenim pa so povezane te
matske javne tribune, ki naj bi opo
zorile na probleme na tak način, kot 
se z njimi srečuje naša žena. 

Katera pa so tista področja, ki jim 
v tem letu mislimo nameniti 
posebno pozornost? 

— Cel kompleks problemov se 
veže na varstvo žensk na delovnem 
mestu, kjer bo potrebno posvetiti 
posebno skrb uresničevanju že spre
jetih dokumentov, nočnemu delu 
oziroma delovnemu času sploh, za
poslovanju, prekvalifikaciji, pokoj
ninskem in zdravstvenem zavarova
nju ter zdravstvenemu varstvu. 

— Posebna naloga, ki se postavlja 
pred nas je izobrazba kmečke žene 
in urejanje njenega družbenega po
ložaja. 

— Ponekod uvajati, drugje pa bo 
treba že uveljavljati celodnevno 
šolo (vzgoja v prostem času mora 
postati sestavni del vzgojne dejav
nosti). 

— Pregledali bomo. kako imamo 
urejeno pravno normativno dejav
nost na tem področju in posvetili 
posebno pozornost družbenemu var
stvu otrok (organiziranim oblikam). 

— Usmerili se bomo v temeljito in 
poglobljeno izobraževanje žensk na 
najrazličnejših področjih. 

Vse navedene naloge pa morajo 
najti konkretizacijo v naših družbe
nih planih in ožjih programih, tako 
v temeljnih organizacijah, krajevnih 
skupnostih, samoupravnih interes
nih skupnostih in širših družbenih 
skupnostih. 

Poleg vsega navedenega pa bomo 
sodelovali tudi na mednarodnem po
svetovanju, ki bo od 19. junija do 
2. julija v Mehiki. 

V sklop programa sodi tudi po
svetovanje, ki ga je prejšnji teden v 
Podvinu priredila delovna skupina 
za informacijsko izdajateljsko de
javnost pri republiškem odboru za 
mednarodno leto žensk. Na njem 
smo se dogovorili za enotnejše in 
poglobljeno informiranje o dejavno
stih, ki se vežejo na to leto, pre
davale pa so tovarišice Mara Zleb-
nik, Olga Vrabič, Vida Tomšič in 
Kristina Lovrenčič. 

O tem pa boste nekaj lahko pre
brali v prihodnji številki Železarja. 

A. Tušar 

Nota hladna valjarna, gradbena dela v hali 

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 

D E Ž U R N I Z A V Z D R Ž E V A N J E 
V Ž E L E Z A R N I 

D A T U M : 
P O N E D E L J E K 
T O R E K - 3.6. 
S R E D A - 4. 6. 
ČETRTEK - 5 
P E T E K - 6.6. 
SOBOTA - 7. 6 
N E D E L J A 

D N E V N I : 
2.6. NOČ V I N K O 

K O S E L ) A N T O N 
SITAR A N T O N 
GASSER F R A N C 
A R N E Z F R A N C 
S L I V N I K ALOJZ 

8.6. ZIDAR JOŽE 

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 

NOČNI: 
Z U P A N M I R K O 
ERŽEN S T A N E 
JELOVČAN JOŽE 
L E B A R ALOJZ 
T O R K A R S T A N E 
B U R J A A N T O N , st. 
S V E T I N A BOGO M i l 

35) 
41( 

od 14.00 do 18.00 uri 
od 18.00 do 6.00 ur< 

od 6.00 do 18.00 u r i 
od 18.00 do 6.00 u r i 

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

S L U Ž B A O B R A T N E A M B U L A N T E 
V dneh od 2. do 7. junija bodo delale naslednje ambulante: 
Dopoldan: III. in IV. obratna ambulanta 
Popoldan: I. in II. obratna ambulanta 
V soboto, 7. junija, samo dopoldan I. obratna ambulanta. 

V zobni ambulanti: 
Dopoldan: I. zobna ambulanta 
Popoldan: II. zobna ambulanta 
VsoboU). 7. junija, samo dopoldan I. zobna ambulanta. 

Ordinacijski čas dopoldan od 6.30 do 13. ure. 
:>boto samo dopoldan od 6.31) do 13. ure. 

popoldan od 13. do 19.31 

J U B I L A N T I 5 ( ^ L E T N I K I 
V mesecu juniju bodo praznovali 50 let svojega življe

nja naslednji naš i sodelavci: Danica ALEŠ, transport -
8. junija, Anton T A N C A R , žebl jarna - 9. junija, Ivan 
L U Z N 1 K , strojne delavnice - 17. junija, Mati ja K A J F E Z , 
valjarna žice - 18. junija, Pavla J E R E B , elektrodni obrat 
- 20. junija, Ida K E N D A , gradbeno vzdrževanje - 20. 

junija, Alojz K L I N A R , strojno vzdrževanje - 21. junija i n 
Olga KRIŽAJ, elektro jeklarna - 24. junija. 

Vsem sodelavcem iskreno čes t i t amo! 

PROGRAM DELA OSNOVNIH 
ORGANIZACIJ ZK V JUNIJU IN JULIJU 

V osnovnih organizacijah ZK 
TOZD in DS SS Železarne, člani ta 
čas razpravljajo o formiranju sveta 
ZK pri sestavljeni organizaciji zdru
ženega dela Slovenske železarne. Do 

LETOS NOVATORJEM ŽE 166.770 DIN 

Naša lusikarna s stanovanjskim naseljem v Pudmežaklji 
• 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
delijo v razmerju individualnega 
prispevka k rešitvi. Izboljšava nam
reč izkazuje na leto preko 260.000.00 
dinarjev prihrankov in koristi. 

Zeljavovodski strokovnjaki Karel 
Koblar, Feliks Stafaueiosa in Anton 
Koblar so domiselno in hitro popra
vili in izboljšali poškodovano dvi
galo 32 Mp x 28 m za potrebe valjar
ne bluming. Z izboljševalnim pred
logom št.2162 so prihranili 128.846,00 
dinarjev, zato jim je na seji komisija 
priznala in odobrila enkratno od
škodnino v višini 4.516,00 din. 

Vodilni valjavec Peter Frelih iz 
valjarne Bela je prejel za svoj izbolj-
ševalni predlog št. 2163 (centriranje 
nosilnega jarma za spodnji delovni 
valj na stekel progi) akontacijo v vi
šini 500.00 din. Dokončna odškod
nina bo uspešnemu avtorju odobre
na pozneje, po izračunu prihrankov 
in koristi. 

Za hitro in uspešno spremembo 
upetja zgornjega kolektorja na 
valjčnem ogrodju v valjarni 2400, je 
bila avtorju tehnične izboljšave št. 
2165 Ivanu Medvedu, strojniku v va
ljarni debele pločevine, na osnovi 
prikazanih in potrjenih prihrankov 
v višini 39.618,00 din priznana in 
odobrena odškodnina v višini2.500,00 

dinarjev. Avtor ima tudi pravico do 
dve- ali triletne rente. 

Tehnične izboljšave št. 2168 av
torja Marjana Pesjaka, dežurnega 
ključavničarja v valjarni bluming 
(preprečevanje užiga masti), niso 
mogli pozitivno oceniti in nagraditi, 
ker se porabi prevelika količina hla
dilne vode in se znatno poveča od
plaka, razen tega pa voda tudi ne 
odstranjuje masti. 

Anton Koblar, delovodja, in Janez 
Faletič, vodja žerjavnegj oddelka, 
sta uspešno izvedla konstrukcijo 
vrvnega navijalnega bobna za dvig 
na kleščnem žerjavu. Novost upo
rabljajo v valjarni Bela in v jeklarni. 
Tehnično izboljšavo št. 2176 bosta 
morala oceniti in nagraditi ocenje
valni komisiji TOZD Valjarn in 
Talilnic. 

Avtorja izboljševalnega predloga 
št. 2184 Viktor Rakovec in Vinko 
Rotar (cenejše in boljše tesnenje 
globinskih peči), sta za še neugotov-

.ljeni prihranek prejela akontacijo 
v višini 2.200,00 din. 

Drugi krog sej komisij za novator-
stvo in racionalizacijo se bo v me
secu maju še nadaljeval, v končnih 
pripravah so še seje v TOZD V E T in 
Talilnice. 

volitev in reorganizacije bodo v ta 
svet izbrali po enega delegata i ; 
vsake organizacije združenega dela 
nato pa bo predvidoma vsaka TOZE 
in skupne službe imela po eneg; 
delegata. V naši železarni je v svei 
predlagan Valko Erjavšek, sekreta 
tovarniškega komiteja ZK Žele 
zarne. 

Na sestankih razpravljajo tud 
o predlogu poslovnika za delovanji 
tega sveta. Člani z njegovo vsebini 
v glavnem soglašajo, mnenja pa so 
da njegovo delovanje ne bi bilo učin 
kovito, če bi ga sestavljalo preveliki 
število članov. 

Razen tega pa ta čas razpravljaj! 
tudi o programu dela osnovnih orga 
nizacij Z K v juniju in juliju. Pole; 
tekočih zadev in problematike bode 
v tem času obravnavali progran 
varčevanja po TOZD in Skupnil 
službah, na ideološkem vzgojnen 
področju pa bodo predelali več terr 
Zadolžili so posamezne člane, k 
bodo pripravili referate o idejne 
politični vlogi ZK, načinu delovanj 
družbenopolitičnih organizacij v Že 
lezarni in iz vsebine najaktualnejšil 
prispevkov v glasilu Komunist. 

Razen tega razpravljajo o kadrov 
skih pripravah za sprejem novih čla 
nov v ZK. V juniju bo namreč uva 
jalni seminar za kandidate, ki j i l 
bodo zatem na slovesen način spre 
jeli v članstvo ZK. 

Člani ZK Železarne se bodo vklju 
čili in sodelovali tudi pri izvedbi pro 
grama ob praznovanju 50-letnic 
Komunista, ki ga bomo v jesenišk 
občini izvedli v času od 23. do 27. ju 
nija. 

B. 



Samoupravni organi v preteklem tednu 

13. S E J A O D B O R A S A M O U P R A V N E 
D E L A V S K E K O N T R O L E Ž E L E Z A R N E 

Predsednik odbora samoupravane delavske kontrole Andrej Zalo-
kar je sklical 13. sejo odbora v torek, 20. maja. Za dnevni red je pred
lagal: pregled sklepov zadnje seje, poročilo družbenega knjigovodstva 
o pregledu zaključnega računa 1974, osnovni poslovni rezulatati za I. 
četrtletje, poročilo o razpravi in odločanju o združevanju sredstev in 
delitvi sklada skupne porabe v letu 1975 ter poročilo o uporabi sklada 
skupne porabe v letu 1974, pregled honorarnih predavateljev in 
poraba sredstev za reprezentanco in službena potovanja v I. 
četrtletju. 

Pri pregledu sklepov prejšnje seje 
so ugotovili, da so sklepi izvedeni, 
nekaj sklepov bo rešenih na tekoči 
seji, glede popravila kokil v jeklarni 
so obravnavali poročilo pravne slu
žbe o zakonitosti pogodbe s tujo fir
mo, ki ta popravila izvaja. Ugotovili 
so, da je pogodba v skladu z našo 
zakonodajo, vendar so na pripombe 
nekaterih članov odbora sklenili, da 
naj strokovne službe v Železarni 
ugotovijo, ali bi lahko Železarna 
sama prevzela takšen način popra
vila, seveda če bo to za Železarno 
tudi finančno bolj ugodno. 

K o so pregledali poročilo službe 
družbenega knjigovodstva o pregle
du zaključnega računa za leto 1974 
in pomanjkljivostih, ki j ih je 
posebna komisija te službe odkrila 
pri pregledu so sklenili, da morajo 
vse odgovorne službe dosledno izva
jati svoje naloge, zlasti pa stalna in
venturna komisija in da je nujno 
rešiti v naši tovarni vprašanje ze
mljišč, kolavdacij osnovnih sredstev 
in evidenco elektromotorjev. Vod
stvu finančno računskega sektorja 
so naročili, da- j im poroča kakšne 
bodo morebitne sankcije v zvezi s 
tem poročilom in kako se izvajajo 
ukrepi, ki jih bo sektor sprejel v 
zvezi z odpravo ugotovljenih po
manjkljivosti. 

Poročilo o osnovnih poslovnih re
zultatih v 1. četrtletju letošnjega 
leta so vzeli za znanje s pripombo, 
da naj se z rezultati seznanijo vsi 
delavci temeljnih organizacij zdru
ženega dela in delovne skupnosti 
skupnih služb. 

Na dnevnem redu te seje je bilo 
tudi poročilo, kako so potekale 
razprave o predlogu združevanja 
sredstev in delitve sklada skupne po
rabe v letu 1975. K temu poročilu je 
bilo na zahtevo večjega števila 
samouprvnih delovnih skupin doda
no še poročilo, kako smo v minulem 
letu porabili odobrena sredstva 
sklada skupne porabe. Odbor samo
upravne delavske kontrole je ugoto
vil, da je bil postopek razprave in 
odločanja o delitvi t sklada skupne 
porabe skladen z našimi internimi 
predpisi, so pa zahtevali, da se v 
bodoče upoštevajo pripombe samo
upravnih delovnih skupin, ki so jih 
izrekli na zborih za usklajevanje 
pripomb. Zlasti so zahtevali, da se 
pri naslednji delitvi upošteva pred
log, da se predlog delitve pripravi 
tako in toliko prej, da bodo delavci 
temeljnih organizacij združenega 
dela lahko kreativno sodelovali že 
pri sestavljanju predloga, ne pa šele 
potem, ko je predlog že sestavljen in 
so razdeljena že vsa sredstva, samo
upravne delovne skupine pa nimajo 
več dosti vpliva na spremembe. 

V zvezi s poročilom o porabi sred
stev sklada skupne porabe v minu
lem letu so sklenili, da naj se to po
ročilo objavi v tedniku ŽELEZAR. 
V zvezi z razpravo in vprašanji 
članov odbora samoupravne delav
ske kontrole pa so naročili odgovor
nim strokovnim službam skupnih 
služb, da za eno naslednjih sej odbo

ra pripravijo poročilo, koliko je Žele
zarna dejansko prispevala v minu
lem letu za hokejsko društvo, pri 
čemer je treba upoštevati tudi 
izredno plačane dopuste izražene v 
dinarski vrednosti. Odboru je treba 
pripraviti tudi poročilo, kako so se 
pokrili stroški izdelave nekaterih 
delov za žičnico pri kamnolomu, 
katere so izdelali v strojnih delavni
cah naše železarne. 

Poročilo o honorarnih predava
teljih iz Železarne, ki predavajo na 
raznih šolah na Jesenicah so vzeli na 
znanje s pripombo, da se dosledno 
izvajajo sklepi odbora za kadre pri 
delavskem svetu Železarne in da 
morajo za vse predavatelje veljati 
enaki kriteriji. 

Informacijo, ki jo je podal 
sekretar tovarne v zvezi s porablje
nimi sredstvi za reprezentanco in 
službena potovanja so vzeli na 
znanje in ugotovili, da so sredstva za 
reprezentanco presegla planirane. 
Zato so naročili, da se morajo sred
stva za reprezentanco koristiti v 
okviru planiranih. 

Pred zaključkom seje so sklenili, 
da bodo na prvi naslednji seji obrav
navali poročilo o premakljivem 
delovnem času in poročilo, kako se 
izvajajo v naši tovarni samoupravni 
akti. 

M . Polak 

TOZD Hladna predelava 

19. S E J A O D B O R A Z A G O S P O D A R S T V O 
19. seja odbora za gospodarstvo v T O Z D Hladna predelava je bila 

v petek, 23. maja. Na seji so člani odbora pregledali izvrševanje skle
pov prejšnje seje, obravnavali proizvodne in finančne rezultate v me
secu aprilu, potrdili operativni program za mesec junij ter sprejeli 
nekaj soglasij. 

Najprej so ugotovili, da so sklepi 
prejšnje seje izvršeni. V kolikor še 
niso vsi vodje proizvodnje seznanje
ni s programom varčevanja za leto 
1975, je to treba narediti v najkraj
šem času. 

Na osnovi sklepa, da bo odbor v 
bodoče obravnaval izvrševanje ope
rativnega programa za tekoči mesec 
in se odločil za korekcije, so člani 
odbora ugotovili, da po sedanjih, iz
gledih edino žebljarna v maju ne bo 
dosegla operativnega programa. Pre
dvidoma bo razlika do operativne
ga programa znašala okrog 30 ton. 
Vzrok za odstopanje od planskih 
obveznosti je velika bolezenska 
odsotnost. Odbor je bil mnenja, da 
se zaradi ugotovljenega objektivne
ga vzroka žebljarni lahko odobri 
korekcija operativnega progama, o 
čemer pa naj dokončno sklepa odbor 
za dohodek in nagrajevanje. 

Pri pregledu proizvodnih rezul
tatov so ugotovili, da so bili vsi 
obrati TOZD Hladna predelava v 
mesecu aprilu zelo uspešni. Analiza 
stroškov pokaže naslednje: 

Hladna valjarna je imela v aprilu 
zvišanje stroškov za 1.374.088 din. 
Pri vložku je znašalo zvišanje 
1.778.300 din, pri predelavi pa je zni
žanje za 404.212 din. Stroški sd večji 
zaradi slabšega izplena in višjih 
planskih cen nabavljenih toplo 
valjanih trakov. 

Žičarna ima v tem mesecu zniža
nje za 476.956 din. Pri vložku je zni
žanje zaradi boljšega izplena 110.880 
din, pri predelavi pa 366.076 din. 
Največ znižanja je pri osebnem 
dohodku in embalaži, delno pa tudi 
zaradi preseganja plana. 

Tudi profiralna je v tem mesecu 
dosegla znižanje stroškov za 564.339 
din in sicer pri vložku za 57.160 din 
in to zaradi boljšega izplena. Pri 
predelavi pa znaša znižanje 507.179 
din. Celotno znižanje gre na račun 
preseganja plana in manjše porabe 
materiala. 

Obrat vratnih podbojev ima zviša
nje stroškov za 1.304.746 din. Pri 
vložku je zaradi slabšega izplena in 

porabe nabavljenih profilov z višjo 
ceno. zvišanja za 199.320 din, pri 
predelavi pa znaša zvišanje 1.105.426 
din. Zvišanje stroškov je zaradi 
nizke proizvodnje. 

Jeklovlek je dosegel znižanje stro
škov za 1.846.030 din, od tega pri 
vložku zaradi boljšega izplena za 
742.070 din in pri predelavi za 
1.103.960 din. Pri predelavi je 
znižanje stroškov zaradi preseganja 
plana in manjše porabe. 

Elektrodni obrat je imel za 
642.608 din večje stroške. Pri vložku 
je zvišanje zaradi slabšega izplena 
za 277.760 din, pri predelavi pa za 
364.848 din. Stroški so večji delno 
zaradi večje porabe, delno pa zaradi 
nedoseganja plana. 

Žebljarna ima znižanje stroškov 
za 564.794 din. Pri vložku znaša zni
žanje 325.720 din in to zaradi boljše
ga izplena, pri predelavi pa je zniža
nje za 239.074din, zaradi manjše 
porabe. 

Obrati TOZD Hladna predelaVa 
so v mesecu aprilu dosegli naslednje 
prodajne cene: 

hladna valjarna 10.328 din 
žičarna 9.442 din 
profilarna 7.560 din 
jeklovlek 12.927 din 
vratni podboji 27.757 din 
elektrodni obrat 11.513 din 
žebljarna 7.455 din 

Odbor je nato obravn aval in po-
trdil tudi operativni program za me
sec junij, ki znaša: 

(ton) družbeni operativni 
hladna valjarna 2.700 2.600 
žičarna 5.750 5.500 
profilarna 2.150 2.070 
vratni podboji 250 60 
jeklovlek 1.780 1.780 
žeblj arna 1.170 1.065 
elektrodni 1.450 1.450 

— Operativni program hladne va-
ljarne je nižji za 100 ton v odnosu na 
družbeni plan, zaradi predvidenega 
zastoja kontinuirne peči (remont 
kisik arne). 

— Pri žičarni je operativni pro
gram znižan za 250 ton, zaradi po
manjkanja delovne sile in velike 
bolezenske odsotnosti. , 

— Operativni program profilarne 
je znižan za 75 ton, zaradi ugotovlje
ne napake pri planiranju. 

— V obratu vratni podboji je 
operativni program znižan za 190 
ton, zaradi pomanjkanja naročil in 
zaradi težav pri začetni proizvodnji. 

— Operativni program žebljarene 
je znižan za 105 ton zaradi pomanj
kanja delovne sile. 

Odbor je obravnaval predlog in
tegracije z M O N T E R J E M Dravo
grad in K O V I N O S E R V I S O M Jese
nice ter ugotovil, da je predlog izde
lan v skladu z našim konceptom in
tegracije in ga zato odbor v celoti 
podpira. 

Glede samoupravnega sporazuma 
med tovarno dušika Ruše in Sloven

skimi železarnami je odbor sprejel 
sklep, s katerim zagovarja ta spora
zum in podpira predlog sodelovanja. 

Obravnavali so tudi predlog iz
gradnje C E N T R A I na Jesenicah in 
soglašali s pristopom Železarne Jese
nice v konzorcij za izgradnjo Centra. 

Komisija službe družbenega knji
govodstva je pri pregledu zaključne
ga računa za leto 1974 ugotovila ne
katere kršitve zakonskih določil in 
na osnovi tega predlagala nekaj 
sprememb. Odbor je vzel predlagane 
spremembe na znanje. 

Sprejeli so sklep, da se lahko pri
stopi k rekonstrukciji žerjavne proge 
v podboj arni. Ker so sredstva iz pro
grama IV za letošnje leto že razde
ljena, bodo sredstva za to progo ko-
riščena v prihodnjem letu. 

Na seji so govorili tudi o disciplini 
in zadolžili vse obratovodje v TOZD 
Hladna predelava, da najkasneje do 
15. junija uvedejo enak ali podoben 
ukrep kot žičarna. Obratovodstva 
morajo s temi ukrepi seznaniti tudi 
vse samoupravne delovne skupine. 

JS 

TOZD Vzdrževanje, energija in transport 

24. S E J A O D B O R A Z A G O S P O D A R S T V O 
Predsednik odbora za gospodarstvo TOZD V E T Bogomir Svetina 

je sk l ica l 24. sejo odbora, na kateri so obravnaval i predloga za pristop 
Zj v konzorcij za izgradnjo Centra I na Jesenicah in priori tetni vrstni 
red kor i ščen ja sredstev IV za leto 1975. 

Predlog za pristop Z j v konzorcij 
za izgradnjo Centra I na Jesenicah, 
je odboru razložil sekretar Z j in 
podal tudi finančno konstrukcijo. 
Odbor je v okviru svojih pristojnosti 
soglašal, da Železarna pristopi k 
podpisu pogodbe za ustanovitev 
konzorcija za izgradnjo Centra I na 
Jesenicah brez aneksa, razen za 
sredstva, ki se nanašajo na izdelavo 
glavnega projekta. 

Pri obravnavi programa korišče
nja sredstev IV za leto 1975, je odbor 
korigiral prvotni program iz nasled
njih razlogov: 

dokončanje 

ki 

del. 

nimajo 

— da zagotovi 
začetih v letu 1974 

— da izloči pozicije, 
značaja IV 

— da zniža višino odobrenih sred
stev za tiste pozicije, za katere ni 
realno, da bi v letošnjem letu pora
bili celotni predvideni znesek. 

Pri svoji odločitvi je odbor izhajal 
iz predpostavk finančnega plana za 
leto 1975, po katerem je po TOZD 
dovoljena naslednja poraba IV sred
stev: 

za TOZD V E T 6.570.000.00 din 
Na teh osnovah je bil določen 

program investicijskega vzdrževanja 
za leto 1975 in sicer: 

5 pozicij za dela, 
ki se nadaljujejo 
iz leta 1974 
7 novih pozicij 
za vzdrževanje 
13 rovih pozicij 
za energijo 
3 nove pozicije 
za transportne 
obrate 

1.474.249.00 din 

1.335.000,00 din 

1.552.000,00 din 

2.200.000,00 din 
ali skupaj 6.561.249,00 din 

NZ 

31. S E J A O D B O R A Z A K A D R E 
I N M E D S E B O J N A R A Z M E R J A 

Predsednik odbora za kadre in medsebojna razmerja TOZD V E T 
Ignac Ju ran je, 17. maja sk l ica l 31. sejo odbora, na kateri so pregledali 
sklepe zadnje seje in obravnaval i nekatera kadrovska v p r a š a n j a . 

V obratu strojne delavnice so razpo
redili devet delavcev na delovna 
mesta, enega pa premestili, v tehni
čnem inšpektoratu so razporedili 
enega delavca na delovno mesto. 

Na seji so reševali tudi pet prošenj 
za pridobitev lastnosti delavca 
TOZD V E T , štiri prošnje za prestop 
v drug obrat, dve prošnji za preme
stitev in dva za prekinitev lastnosti 
delavca TOZD V E T . 

Na seji so obravnavali tudi pred
log obratovodstva strojnega vzdrže
vanja za dodatno stimuliranje de
lavcev, ki delajo na plinovodih ter 
predlog socialno-zdravstvene službe 
za brezplačno letovanje socialno in 
zdravstveno ogroženih delavcev iz 
obratov TOZD V E T . NZ 

Operativni plan je znižan pri 
hladni valjarni, žičarni, obratu vrat
nih podbojev in žebljarni. Vzroki za 
znižanje so naslednji: 

Pri pregledu sklepov so ugotovili, 
da so vsi realizirani, razen štirih, za 
katere bi moral odbor dobiti 
posebna tolmačenja, ker so dolgo
ročnega značaja. 

Odbor je v obratu elektro-toplot-
na soglašal s premestitvijo treh 
delavcev, enemu pa so ukinili 
odbitke. V obratu gradbeno vzdrže
vanje so razporedili enega delavca 
na delovno mesto, v obratu strojno 
vzdževanje pa pet delavcev, šestim 
pa so ukinili odbitke od osnovne ta
rifne postavke, enega pa premestili. 
V transportnih obratih so razpore
dili štiri delavce na delovna mesta, 
tri premestili, enemu pa ukinili 
odbitke od osnovne tarifne postavke. 
V obratu R T A so razporedili dva 
delavca na delovno mesto, dva pre
mestili in enemu ukinili odbitke od 
osnovne tarifne postavke. V obratu 
PIV so razporedili enega delavca na 
delovno mesto, v obratu elektro 
vzdrževanje štiri delavce, v obratu 
strugama valjev pa dva delavca na 
delovna mesta, enega pa premestili. 

D O P I S U J T E 
V Ž E L E Z A R J A 

PREGLED SESTANKOV SDS 
-Samoupravne delovne skupine so se tudi v prejšnjem tednu 

sestajale v okviru zborov delavcev TOZD in so obravnavale 
predlog za podaljšanje mandata sedanjim samoupravnim orga
nom, samoupravni sporazum o merilih za pridobivanje in deli
tev dohodka v barvni in črni metalurgiji ter samoupravni spora
zum o izumih in tehničnih izboljšavah v Slovenskih že
lezarnah. 

V TOZD T A L I L N I C E 
je imelo sestanek 13 samoupravnih delovnih skupin. 
V obratu plavž so imele sestanek vse samoupravne delovne 

skupine, razen samoupravne delovne skupine kamnolom. Samo
upravne delovne skupine so obravnavale vprašanja našteta 
v uvodu. 

Samoupravni delovni skupini plavž 1 in rudarna 1 vprašu
jeta, kaj j"e z beneficiranim stažem za vodovodnega instalaterja 
plavža 2 in za vozača vsipnih vozov obeh plavžev. 

Samoupravni delovni skupini plavž 3 in rudarna 3 pa želita 
odgovor, kaj je z zaposlitvijo še enega delavca na peči? Ker se 
cene življenjskih stroškov stalno dvigujejo skupina smatra, da 
bi se morali temu prilagajati tudi osebni dohodki. 

V T O Z D V A L J A R N E 
so imele sestanek štiri samoupravne delovne skupine. V 

obratu bluming-štekel je imela sestanek samoupravna delovna 
skupina bluming 3, ki je obravnavala vprašanja našteta v uvo
du in je bila pod točko razno seznanjena s predlogom obrato
vodstva glede obratovanja potisne peči v poletnem času. Delov
na skupina smatra, da je poletni čas neugoden za obratovanje 
potisne peči. Valjavci stekla in bluminga opozarjajo, da klimat
ske naprave slabo delajo. 

V obratu adjustaže bluminga sta imeli sestanek dve samo
upravni delovni skupini adjustaže bluming 1 in 2, ki sta obrav
navali: pregled dela za mesec april in delovne naloge za mesec 
maj. pregled nezgod in varnost dela. pregled gibanja stroškov za 
prvo tromesečje 1975. leta in zboljšanje delovne in tehnološke 
discipline. Mnenja sta, da naj se delovna disciplina zboljša 
z bolj racionalnim koriščenjem delovnega časa, tehnološka 
disciplina pa s tem. da se zboljša izplen in zmanjšajo zastoji. 

Samoupravna delovna skupina adjustaže bluming 1 vpra
šuje, kdaj bo uporabljen nov sekator za rezanje slabov? 

V obratu valjarne žice je imela sestanek samoupravna 
delovna skupina adjustaže Javornik I., ki je obravnavala 
vprašanja našteta v uvodu. 

V T O Z D H L A D N A P R E D E L A V A 
so imele sestanek štiri samoupravne delovne skupine. 
V elektrodnem obratu so imele sestanek tele-samoupravne 

delovne skupine: rezalnica 2. prizvodnja polizdelkov in opla-
ščevalnica. Vse samoupravne delovne skupine so poleg vprašanj 
naštetih v uvodu še obravnavale plan za mesec april. 

V obratu žebljarna je imela sestanek samoupravna delovna 
skupina zav ijalnice žebljarne, ki je obravnavala: zahteve povi
šanja obračunskih postavk in problematiko obrata. 

V TOZD V E T 
je imelo sestanek enajst samoupravnih delovnih skupin. 
V obratu strojno vzdrževanje je imela sestanek samo- • 

k i je obravnavala upravna delovna skupina SV Javornik 1, 
vprašanja našteta v uvodu. 

V obratu R T A sta imeli sestanek samoupravni delovni 
skupirli E M P , R M R , ki sta obravnavali vprašanja našteta 
v uvodu. 

V obratu V E N je imela sestanek samoupravna delovna 
skupina E R D . ki je poleg vprašanj, naštetih v uvodu obrav
navala še program porabe sredstev TOZD V E T in razno. 
Delovna skupina opozarja, da naj se uredijo razmere pri mali
cah v kantinah, kajti preveč je čakanja. 

V obratu E T E so imele sestanek tele samoupravne delovne 
skupine: obratovodstvo elektro toplotne energije, dispečerji 
elektro energije 3 in delavnica elektro energije. Obravnavale so 
vprašanja, ki so našteta v uvodu. 

V obratu plinska in vodna energija je imela sestanek 
samoupravna delovna skupina obratovodstvo PIV energije, ki 
je obravnavala vprašanja našteta v uvodu. 

V obratu transport so imele sestanek tele samoupravne 
delovne skupine: lokomotivska delavnica, vozovna delavnica, 
delavnica motornih vozil in vzdrževanje proge. Delovne 
skupine so poleg vprašanj naštetih v uvodu obravnavale še 
program porabe IV sredstev TOZD V E T , program varčevanja 
za leto 1975 ter predloge in mnenja članov SDS. 

Pri pregledu programa varčevanja na področjih dejavnosti 
TOZD V E T s poudarkom na nalogah transportnih obratov. 
Stroški za zalite livne vozove naj se znižajo za 50 'i. Delovna 
skupina smatra, da je procent previsok, ker vzdrževalci nimajo 
direktnega vpliva na izredne okvare transportnih sredstev. 

Člani delovnih skupin želijo, da se jim odobri brezplačen 
čaj kot imajo to delavci v vročih obratih. 

Analiza o sestankih samoupravnih delovnih skupin je 
narejena na podlagi zapisnikov, ki smo jih prejeli od delovnih 
skupin v tednu od 19. maja do 24. maja tega leta. 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranje 

Analizo pripravila Vlasta VIDIC 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

PRAZNIK MLADOSTI NA PRISTAVI 
25. maj, rojstni dan tovariša Tita 

in dan mladosti je tudi letos minil 
v znamenju številnih manifestacij 
po vsej domovini. Zares je bil to 
praznik, ne le mladih, temveč vseh 
tistih, ki v srbih nosijo mladost. 
Pomladni dan je bil to, trideseti v 
svobodi, zato še bolj pomemben in 
veličasten hkrati. Bi t i svoboden — 
nekoč goreča želja — sedaj že tride
set let resničnost. Mlada jeseniška 
delavka je na vprašanje, kaj misli 
o svobodi, preprosto odgovorila: 
»Lepo nam je vsem, tudi mladin
kam, saj se enakovredno vključu
jemo v družbeno življenje. Morda 
svobode ne znamo ceniti tako kot 
tisti, ki so jo priborili, pa vendar se 
trudimo, da bi se vsaj dokopali do 
njenih vrednot in veličine.« 

Preprosta misel, ki veliko pove. Ta 
misel ni živa le v njej, v sebi jo no
simo vsi tisti, ki ljubimo domovino 
in se borimo za njen še lepši jutrišnji 
dan. Tako prav dan mladosti vse 
bolj postaja mejnik ustvarjalnosti in 
dela mladih. Ozremo se nazaj na 
prehojeno pot in pokažemo tudi 
uspehe, najboljšim se oddolžimo s 
priznanjem in skromno nagrado, ob 
tem dnevu pa misli upremo tudi 
v bodočnost. 

Jeseniška mladina je letošnji 
25. maj, dan mladosti in 83. rojstni 
dan tovariša Tita, proslavila s tradi
cionalnimi pohodi po partizanskih 
poteh. V jutranjih urah so se mladi 
podali po poteh, kjer so med narod
noosvobodilno borbo čvrsto stopali 
naši osvoboditelji. Še so na teh po
teh razpeti spomini težkih borb, še 
odmevajo v vrhovih dreves vriski 
zmagoslavja, še veter poje otožno 
pesem tistim, ki svobode niso do
čakali. Borci so mladim na poti 
mimo številnih spominskih obefežij 
in grobov povedali marsikater dogo
dek, ki je živ v njih, kot da se je to 
zgodilo včeraj. Vsa pota mladih so 
v nedeljo vodila na partizansko Pri
stavo, kjer je bila osrednja sloves
nost v počastitev rojstnega dne to
variša Tita in dneva mladosti. 

Malo po dvanajsti uri so najprej 
komandanti odredov in bataljonov 
predali raport predsednici občinske 
konference ZSMS..Angelci Murko-
Pleš. Sledil je kulturni program, v 
katerem so nastopili člani pevskega 
zbora Svoboda II. iz Trbovelj in pi
halni orkester Jeseniški železarji. 
Slavnostni govor na nedeljski prire
ditvi je imela sekretarka občinskega 
komiteja Z K S ' Jesenice Marija Zu
pančič-Vič ar. 

Občinska konferenca Z S M S Jese
nice je zatem podelila deset priznanj 
mentorjem, mladim družbenopoli
tičnim delavcem in organizacijam. 
Priznanja meseca mladosti so prejeli 
trije mentorji, "in sicer: M I H A 
H O S T N I K iz TOZD Valjarne, žele
zarna Jesenice in IVICA ŠTRUM-
B E L J ter Z V O N E P E R A T iz žele
zarskega izobraževalnega centra. 
Pet priznanj so prejeli mladi družbe
nopolitični delavci, in sicer: IVICA 
K L A N I C A , vodnik I. klase s karavle 

OBVESTILO 
Vse člane kolektiva Železar

ne, letnik 1948 in mlajše, T K 
ZSMS obvešča, da bomo 15. 
junija odtegnili od OD člana
rino ZSMS, ki znaša 24,00 din. 

Vsi tisti, ki nočejo biti člani 
ZSMS, naj se najkasneje do 
25. junija zglasijo na T K 
ZSMS zaradi povrnitve odteg-
njene članarine. Po 25. juniju 
bomo smatrali, da si član 
ZSMS in ne bomo odtegnjene 
članarine več vračali. 

T K ZSMS 
Železarne Jesenice 

Karavanških kurirjev, BORIS G L U -
H A R iz 0 0 ZSMS Javornik - Ko
roška Bela, JOŽO BAGODIC iz 0 0 
ZSMS adjustaža bluming — žele
zarne Jesenice ter F R A N J O K R A -
G O L N I K in Z V O N E OBER, člana 
tovarniške konference ZSMS Žele
zarne. Med organizacijami sta pri
znanji meseca mladosti prejeli: os
novna organizacija Z K martinarne 
in osnovna organizacija sindikata 
TOZD Valjarne. Zatem so podelili še 
pokale; in diplome udeležencem 
športnih tekmovanj ter nagrade 

osnovnim organizacijam ZSMS, ki 
so na zadnjih volitvah najlepše 
okrasili volišča. 

S Pristave so vsi udeleženci poslali 
pozdravno pismo tovarišu Titu ob 
visokem jubileju, zbranim pa ga je 
prebrala študentka Zdenka Čufar. 

V nedeljo popoldan so se zatem 
zvrstila še tovariška srečanja ob ta
bornih ognjih. Povemo naj še to, da 
je bilo v nedeljo na Pristavi več kot 
dva tisoč ljudi, predvsem v popol
danskem času se je poleg mladih 
zbralo tudi precejšnje število starej
ših občanov, ki so se priključili pri
jetnemu vzdušju mladih. J . R. 

USPEH EKIPE ŽIC NA III. REPUBLIŠKEM 
SREDNJEŠOLSKEM PRVENSTVU 

V soboto, 24. maja, je bilo III. re
publiško prvenstvo za srednje šole 
pod naslovom »Kaj veš o prometu«, 
ki ga je organiziral republiški izvršni 
svet za vzgojo in preventivo v cest
nem prometu. V aprilu so bila izbir
na tekmovanja po regijah. Iz teh 
tekmovanj se je uvrstilo štirinajst 
ekip na republiško prvenstvo, med 
njimi ekipa Z lC , ki je dosegla izvrst
no tretje mesto v postavi: Jože Tri-
plat IV. m TSŠ, Brane Lipnik 2. s 
TSŠ, Viljem Tavčar 2. s TSŠ in Dar
ko Katrašnik 4. s b TSŠ. Najboljše 
tri ekipe so se razvrstile: 1. ekipa 
Krško 3805 točk, 2. ekipa Škofja 
Loka 3791 točk in 3. ekipa Z lC 3786 
točk. 

Med posamezniki je dijak I. ekipe 
ZlC Jože Triplat zasedel odlično 
drugo mesto z le štirimi točkami 
zaostanka. Ekipa ZlC je doslej sode- . 
lovala na vseh republiških in občin
skih tekmovanjih in je to že njen 
drugi republiški pokal. 

Tekmovanje v Velenju je bilo 
združeno z dnevom mladosti in se je 
pričelo s parado po ulicah Velenja. 
Temu je sledilo tekmovanje, ki je. 
bilo sestavljeno iz reševanja testov 
A M D , reševanja testov opisa ponv 
ekspresa, 15-minutne ocenjevalne 
vožnje po ulicah Velenja in spret-
nostne vožnje na poligonu. Tekmo

vanja so dosti težka in zahtevajo 
dolge priprave in prizadevanje tek
movalcev. Republiški izvršni svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro
metu je za to tekmovanje opremil 
vse tekmovalce z zaščitnimi čela
dami, ki so jih tekmovalci dobili 
v trajno last. 

Prometno vzgojna dejavnost na 
ZlC, ki jo vodi prometrri"krožek, se 
odvija v dveh delih: v prvem delu 
dijaki v tečaju o cestno prometnih 
predpisih obdelajo znanje tečaja A 
in B kategorije ter na koncu rešujejo 
teste. Letos je bilo prijavljenih 140 
dijakov, krožek pa je obiskovalo pri
bližno 110 dijakov. V drugem delu 
pa se najboljši dijaki združijo v tek
movalne ekipe. 

V bodoče bi kazalo to dejavnost 
razširiti tudi na druge srednje šole 
v jeseniški občini, da bi pripomogli 
k večji varnosti v prometu. 

Za pripravo in udeležbo na tekmo
vanju in za prometno dejavnost je 
potrebno omeniti veliko razumeva
nje in pomoč občinske komisije za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro
metu pri skupščini občine Jesenice. 

Pri hitrem prevozu vozil in 
opreme ter pomoč pri popravilu 
ponv ekspresov nam je veliko po
magal prevoznik tov. Celesnik z 
Javornika. 

MARTIN TKALČIČ IZ ŽIC -
NAGRAJENEC SPISA O ŽELEZNICI 

Železniško gospodarstvo Ljublja
na je letos razpisalo tekmovanje za 
najboljše spise o železnici ob dnevu 
železničarjev — i5. aprilu, 55-letnici 
velike železniške stavke in ob 30-let-
nici osvoboditve. 

Natečaju se je s svojimi prispevki 
odzvalo 2.008 učencev osnovnih šol 
in 554 učencev srednjih "šol. Velik od
ziv rra razpis, izvirnost, fantazija in 
trud piscev potrjuje pismenost 
mlade generacije in pripravljenost 
za sodelovanje. V svojih prispevkih 
so pokazali, da poznajo-železnico, da 
se zanimajo za njen napredek. Lepo 
so opisovali razne dogodke na želez
nici, železnice med NOB in vizijo 
prihodnosti železnic. 

Med nagrajenci srednjih šo l . je 
tudi 18-Ietni Martin Tkalčič. Martin 
je prišel na Jesenice iz Selnice v 
Medimurju, kjer je tudi končal os
novno šolo. Danes je učenec poklic
ne kovinarske šole. Uči se za strojne
ga mehanika. 

Martin je trenutno učenec II. let
nika poklicne šole. Še eno leto šola
nja rnu manjka, da bo prišel do svo
jega poklica. Po končanem šolanju 
se bo zaposlil, vendar s pisanjem ne 
bo prekinil. Pisanje se mu je prilju
bilo in dejal je, da se bo še nadalje 
izpopolnjeval v tej smeri. 

Martin pa poleg učenja najde tudi 
čas za športno udejstvovanje.- Rad 
zahaja v planine, obiskuje kino, gle
dališče, je član taborniške organiza
cije »Triglavskih orlov«, ki jo vodi 
mladinski aktiv v domu učencev. 
Kot mi je povedal, zelo rad dela z 
mladimi. To se tudi pozna v mladin
skem aktivu ZSMS doma Z l C . 

Nagrajencu čestitamo in mu želi
mo mnogo uspeha v šoli, 

Jože Zerdin 

PETO SREČANJE 
MLADIH 

ŽELEZARJEV IN 
PREDELOVALCEV 

VŠTORAH 
Mladi železarji v Storah bodo v 

soboto, 31. maja gostitelji tradici
onalnega, letos že petega majskega 
srečanja mladih slovenskih žele-
zarjev in predelovalcev. Spet si bodo 
stisnili roke stari znanci, spet bo v 
množici obrazov nekaj novih, ki pa 
se bodo ob koncu srečanja razšli kot 
stari prijatelji. Iz leta v leto pou
darjamo pomen takšnih in podobnih 
srečanj, ki na najlepši način izpri
čujejo povezanost mladih v tako 
velikem kolektivu kot so Slovenske 
železarne. Poudarimo tisto, kar smo 
že lani na Jesenicah. Naj to srečanje 
ne bo le enodnevna izmenjava besed 
o delu, nalogah in ciljih mladih 
slovenskih železarjev in predeloval
cev, temveč naj medsebojno sode
lovanje in uresničevanje skupnih 
nalog poteka vse dni v letu. 

Preostane nam le še, da udeležen
cem letošnjega majskega srečanja iz 
železarn Ravne, Store in Jesenice, 
Plamena Kropa, Verige Lesce, Tovi-
la Ljubljana, Žične Celje, Metalur
škega inštituta Ljubljana in orga
nizacije skupnih služb slovenske že
lezarne, zaželimo prijeten dan v 
Štorah. J. R. 

Pripravljenost je vedno 
boljša kakor 

golo pričakovanje.. . 
T i t o 

VODA V VOJNI 
Takšno stanje pa seveda ni zadovoljivo, ker se le 48,1 % prebi

valcev oskrbuje z vodo iz vodovodov, medtem ko se v razvitih 
državah na ta način oskrbuje z vodo 80 do 90 % prebivalcev. Pre
cejšen odstotek našega prebivalstva se še vedno oskrbuje z vodo iz 
nezanesljivih virov — objektov (izkopanih vodnjakov, cistern, 
nekaptiranih izvirov in površinskih voda). Toda še vedno je velika 
razlika med mestnimi in vaškimi naselji. Anketa Zveznega zavoda 
za zdravstvo in socialno politiko in Zveznega zavoda za zdravstveno 
varstvo o stanju javnih vodovodov v mestih SFRJ leta 1969 kaže, da 
ima 90 % urbanih naselij vodovode oziroma da 89 % mestnih prebi
valcev uporablja vodovodno vodo, kar je visoko povprečje. Toda 
zelo nizka je poraba Vode za gospodinjstva, saj znaša samo 93 litrov 
na prebivalca, kar je za dva- do šestkrat manj kot v mestih številnih 
evropskih držav. 

Higiensko stanje vode in vodnih objektov pri nas prav tako ni 
zadovoljivo, saj kvaliteta vode iz lokalnih vodnih objektov ne 
ustreza higienskim zahtevam v več kot 50 % vzorcih, kar velja tudi 
za 20 % vzorcev iz mestnih vodovodov. Le veliki osrednji vodovodi, 
ki so pod strokovnim vodstvom, zagotavljajo zanesljivo in higiensko 
brezhibno vodo. Vzroki za to so predvsem v nezadovoljivem sani-
tarno-higienskem stanju, kar velja celo za mestne vodovode. To 
potrjujejo podatki navedene ankete, ki govorijo o tem, da od anke
tiranih urbanih vodovodov: 
— ni sanitarno zavarovanih (nima cone strogega režima) 36 % 
— nima klorinatorjev 43 % 
— vodo samo redno klorira 29 % 
— nima stalni pritisk v vodovodnem omrežju 20 rt 
— nima kvalificiranih oseb za ravnanje z vodovodom 36 % 
— izgube.vode zaradi oporečnega ozemlja znašajo okrog ' 23 % 

Takšno, v higienskem pogledu povsem nezadovoljivo stanje 
vodnih objektov je eden izmed glavnih vzrokov, da imamo pri nas še 
vedno visok odstotek bolezni od črevesnih okužb in da je ta odstotek 
večji kot v sosednjih in drugih evropskih državah. V zvezi s tem je 
pomembno tudi, da te nalezljive bolezni srečujemo v vseh krajih 
naše države, da so dva- do trikrat pogostejše od povprečja SFRJ 
v tistih krajih, v katerih je oskrba z vodo slaba in v katerih se 
nepravilno odstranjujejo človekovi izločki, tako da je v preteklih 
dvajsetih letih v raznih krajih naše države prišlo do več desetin 
manjših in večjih epidemij črevesnih okužb, ki j ih je povzročila 
oporečna pitna voda. 

Glede na to vse navedeno je treba poudariti, da je s stališča 
obrambe neugodno: 

— ker zaradi nezadovoljivega sanitarno-higienskega stanja 
vodnih objektov obstoji stalna nevarnost pred hidričnimi epidemi
jami v številnih naših naseljih; 

.' — ker kaptaže 1/3 urbanih vodovodov niso sanitarno zavaro
vane, kar omogoča namerno ali nenamerno onesnaženje vode; 

f* ker se številni manjši lokalni vodovodi, ki utegnejo pred
stavljati pomembne vire oskrbe prebivalstva in oboroženih sil 
v vojnih razmerah, zelo nestrokovno gradijo, se ne vzdržujejo, kot bi 
se morali in se puščajo brez strokovnega vodenja in kontrole; 

— ker največji del vodovodov nima klorinatorjev, medtem ko 
se v manj kot 1/3 urbanih vodovodnih voda redno klorira, čeprav 
vemo, da je to zelo učinkovit ukrep za preprečitev okužbe vode, 
ki je po naključju ali namenoma onesnažena z bacili in njihovimi 
toksini; • ' 

- - f ker ima samo 1/4 urbanih vodovodov naprave za tako ime
novano kondicioniranje vode z usedanjem in filtriranjem, te na
prave pa so potrebne tudi za uvedbo postopka za radiološko dekon-
taminacijo vode v primeru, ko je to potrebno; 

Ekipa ŽIC. ki je na republiškem tekmovanju srednjih šul v Velenju osvojile 
tretje mesto 

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

Ob petdesetletnici delavskih 
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— o Leninu, pod čigar vodstvom je »Zveza borbe za osvo
boditev delavskega razreda« prvič v Rusiji začela uresničevati 
spajanje socializma z delavskim gibanjem, podpirala delavske 
stavke in v času stavk razširjala letake in socialistične proglase 
ter tako dvigala v delavcih delavskega borbenega duha; 

— o Leninu, ki ga je decembra 1895 carska vlada prijela, 
ga zaprla, a ki je vseeno našel način, da je iz ječe pošiljal Zvezi 
svoje sestavke in letake, med njimi brošuro »O stavkih« in letak 
»Carski vladi«, napisal pa je tudi z mlekom med vrste neke 
medicinske knjige načrt za program partije; 

— o Leninu, katerega aretacija je pomenila za Zvezo 
udarec predvsem zato, ker so se v njej pojavili ljudje, ki so vodili 
napačno linijo in "zastopali stališče, da je za delavstvo važna 
samo ekonomska borba, politični boj pa smatrali za stvar libe
ralne buržoazije, ki j i »gre v vodstvo v političnem boju«, to pa je 
bil znak, da se je v Zvezo vtihotapil oportunizem, sporazuma-
štvo in drugi, delavskemu gibanju škodljivi pojavi, ki so j ih pov
zročili ti »ekonomisti«, kakor so nazvali po Leninovi aretaciji 
ljudi, ki so se povzpeli v vodstvo petrograjske Zveze za osvobo
ditev delavskega razreda«; 

— o Leninu, ki se je sedaj moral spoprijeti ne samo z »na-' 
rodniki«, marveč tudi s tako imenovanimi »legalnimi marksisti« 
v Rusiji. 

— o Leninu, ki je že leto dni pred svojo aretacijo do kraja 
razkril »narodnike« v svoji knjigi »Kdo so ' prijatelji ljudstva' in 
kako se ti borijo proti socialnim demokratom«, razkril jih pred 
delavci, predvsem pa pred kmeti in jim povedal, da so resnični 
prijatelji ljudstva marksisti, ki žele uničiti zatiranje delavcev in 
kmetov s strani kapitalistov in ruske zemljiške gospode, in tako 
v tem delu prvič izrazili, idejo revolucionarne zveze med de
lavci in kmeti kot glavnega sredstva za strmogljavljenje cari-
zma, zemljiške gospode in buržoazije, zakaj ravno delavski 
razred bo v zvezi s kmeti zrušil carski absolutizem in skupaj s 

proletariatom drugih dežel zakorakal po ravni poti odkrite 
politične borbe k zmagoviti komunistični revoluciji. 

— o Leninu, ki se je moral boriti tudi proti prej omenjenim 
»legalnim marksistom«, kakor so nazivali intelektualce, ki so si 
nadevali masko marksizma, v resnici pa kakor na pr. Peter 
Struve peli hvalo buržoaziji in namesto na revolucionarni boj 
proti kapitalizmu pozivali, naj rusko ljudstvo raje .prizna svojo 
nekulturnost in se gre učit h kapitalizmu' 

— o Leninu, ki ga na ustavnem (I.) kongresu ruske 
socialno demokratske delavske partije, v katero so se leta 1898 v 
Minsku skušale združiti »Zveze borbe« iz Petrograda, Moskve 
Kijeva in Jekaterinoslavska ter židovski Bund. ni bilo, ker je bil 
v tem času v pregnanstvu v Sibiriji, sicer pa se temu kongresu, 
ki se ga je udeležilo samo devet ljudi ni posrečilo združiti 
marksističnih krožkov v socialdemokratsko delavsko partijo, 
saj ni izoblikoval ne programa partije, ne statuta, izvoljeni C K 
pa je policija kmalu prijela, kljub temu pa je »Manifest« tega 
kongresa odigral pomembno revolucionarno-propagandistično 
vlogo 

— o Leninu, ki je tudi v pregnanstvu v Sibiriji nadaljeval 
revolucionarno delo in dovršil pomembno znanstveno delo 
»Razvoj kapitalizma v Rusiji«, mimo tega pa napisal , 
brošuro »Naloge ruskih socialnih demokratov«. 

(se nadaljuje) 



[Nadaljevanje z 2. strani) 
- Regresi v planirani višini se niso v celoti izkoriščeni,ker se je že ob sprejetju računalo z delno 

rezervo. Tako se je s kritjem izplačanih regresov v decembru 1974 preneslo v leto 1975 
252.444 din. 

- odobreno koriščeno + neizkoriščeno 
—prekoračeno 

/ I . JUBILEJNE NAGRADE •2,700,000,00 
TOZD T A L I L N I C E 
TOZD V A L J A R N E 
TOZD H L A D N A P R E D E L A V A 
TOZD V E T 
)RG. S K U P N E SLUŽBE 
' U B I L A N T I D E L A 

467.941,00 
413.019,00 
507.046,00 
808.902,00 
503.092,00 

383.248,34 
412.090,70 
431.530,49 
771.127,45 
501.297,49 
24.587,69 

n. S K U P A J 2,700.000,00 2,523.882,16 +176.117,84 

Tudi predvidena sredstva' za jubilejne nagrade se niso v celoti koristila iz enakih razlogov kot 
regresi. Nepredvidena postavka »jubilanti dela« v višini 24.587 din se je koristila za jubilante, 
ki so odšli v pokoj in so v železarni delali 35 in več let. (določilo pravilnika) 

VII. 0,36 % ODVODA ZA SINDIKAT (I. -XI.) 
TOZD T A L I L N I C E 
TOZD V A L I A R N E 
TOZD H L A D N A P R E D E L A V A 
TOZD V E T 
DRG. S K U P N E SLUŽBE 

• 

149.147,30 
166.406,80 
140.370,60 
306.558,85 
157.734,24 

m.SKUPAJ 920.217,79 -920.217,79 

Sredstva v višini 0,36 % od OD za sindikalne odbore so se predvidevala direktno iz virov 
osebnih dohodkov. Zaradi menjave predpisov se lahko odvajajo zato namenjena sredstva le 
iz SSP. Planirana masa OD je le merilo za višino dajatev. Prikazana prekoračitev dejansko 
pomeni odobreno koriščenje sredstev iz drugega vira dohodka. 

VIII. S O L I D A R N O S T N A POMOČ 150.000,00 150.000,00 

— Solidarnostna pomoč je bila v celoti odvedena sindikalni organizaciji železarne, ki sredstva 
koristi za razne oblike socialnih podpor zaposlenih delavcev. Podrobno poročilo je bilo 
podano na letni konferenci sindikata. 

I. in II. krog solidarnostne akcije 
Kozjansko 
solidarnostna akcija »Brkini« 
Kompas — pogostitev predsednika 
S F R J 

1,482.000,00 
30.000,00 

11.014,40 
X I . S K U P A J 3,826.694,45 -3,826.694,45 

Vse pozicije poglavja X . , kolektivno življenjsko in nezgodno zavarovanje, I. in II. solidar
nostna akcija za Kozjansko in solidarnostna akcija »Brkini« iz poglavja X I . so nove dajatve 
iz SSP in niso bile predvidene v predlogu delitve SSP, temveč šele po sklepu DS železarne. 
Ostale postavke iz poglavja X I . so nastale tekom leta, za kar ni bilo mogoče sredstva vnaprej 
predvidevati. Da bi se temu izognili, smo v že sprejeti program združevanja in delitve SSP za 
leto 1975 te in ostale predhodne potrebe predvideli. 

S K U P A J SPLOŠNA P O R A B A 14.847.520,00 18.676.293,25 -3,828.773,25 

R E K A P I T U L A C I J A : 
DRUŽBENI S T A N D A R D 6,000.000,00 6,613.198,50 -613.198,50 
SPLOŠNA P O R A B A 14,847.520,00 18,676.293,25 -3,828.773,25 
S K U P A J SSP 20,847.520,00 25,289.491,75 -4,441.971,75 

ZAKLJUČEK: 

-Iz predloženega poročila koriščenja sredstev SSP za leto 1974 je razvidno: 
1. Prekoračitev višine sprejetega SSP v iznosu 4.441.971 din je nastala zaradi: 

— menjave knjigovodskih predpisov in 
— novih nepredvidenih dajatev, o katerih so sklepale delovne skupine in DS TOZD oz. 

DS železarne. 
2. Upoštevajoč sprejeti program SSP in delitev lahko ugotovimo, da so samoupravni organi 

(odbori) racionalno in smotrno gospodarili s sredstvi. Primerjava odobrene višine SSP in 
koriščenje teh pozicij kaže, da do prekoračitve ni prišlo, temveč se je namensko odobrenih 
sredstev koristilo v iznosu 18.817.563 din ali 2.029.957 din manj od sprejete višine delitve SSP. 

3. Skupno formiranje in poraba sredstev po določilih in sprejetih kriterijih je bilo višje od 
sprejetega programa tako, da je kljub prekoračitvam znašal saldo 31. 12. 1974 — 1,076.518 din, 
ki se je prenesel v fomirranje SSP za leto 1975. 

X . REGRES ZA POČITNIŠKE DOMOVE 700.000,00 589.362,00 + 110.638,00 
Prečlvidena višina regresov za počitniške domove se v celoti ni koristila, ker se je že v sa
mem predlogu sklada predvidevalo eventuelne višje podražitve prehrambenih storitev. 

K. OBRAČUNANE STORITVE DRUŽBENE PREHRANE 
— regres pri najemnini v samskih domovih 1,287.609,00 
— regres pri izdanih bonih novosprejetih 

1,287.609,00 

delavcev 161.983,00. 
— regres pri najemnini novosprejetih delavcev 120.322,65 
— pogostitev članov DS in 40 letnikov 34.308.50 
<. S K U P A J 1,604.223,15 -1,604.223,15 

XI. RAZNO IZVEN SKLEPOV 
— obresti po kreditih za družbeni 

standard 
— pogrebi in nesreče 
— kolektivno življenjsko in nezgodno 

zavarovanje 
— sklad za Financiranje potreb narodne 

obrambe Sob Jesenice 

95.009,05 
68.060,00 

2,014.090,00 

126.521,00 

IZREDNO PLAČANI DOPUSTI 

IZREDNO PLAČANI DOPUSTI 

A) Skupno odobrenih dni" za leto 1974 5165 dni 
B) Za posamezne kvote odobreno 4765 dni 

Rezerva odbora 400 dni 
S K U P A J 5165 dni 

Realizacija 
Koriščeno plačanih dopustov v letu 1974 
od tega je bilo iz odobrenih kvot izkoriščenih 
iz rezerve odbora pa 
S K U P A J . 

4834 dni 
4572 dni 
. 264 dni 
4836 dni 

Iz zgornjega sledi, da je, od naprej odobrenega dopusta zaradi ostrejših kriterijev pri upraviče
nosti izredno plačenega dopusta, ostalo za leto 1974 neizkoriščenih 329 delovnih dni. 

Jesenice, dne 19/5-1975 K A D R O V S K I S E K T O R 

Z A J A V N O R A Z P R A V O 
V javno razpravo posredujemo delovni osnutek 

odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice 
ter delovni osnutek odloka o odlaganju ter odvozu 
smeti in odpadkov, ki ju je sprejel oziroma predlo
žil izvršni svet občinske skupščine Jesenice. 
Vodje samoupravnih delovnih skupin naj torej v 
tem mesecu na sestankih samoupravnih delovnih 
skupin obravnavajo ta dva osnutka odlokov. Pri 
osnutku odloka o odlaganju in odvozu smeti in od
padkov opozarjamo na člene 1, 3, 4, 11, 22 in 23, 
kjer se je treba odločiti med več variantami. Vse 
pripombe in predloge na oba osnutka odlokov naj 
vodje zapišejo v zapisnik ter pošljejo na Center za 
proučevanje samoupravljanja in informiranje. Te 
pripombe bo izvršni svet skupščine občine Jeseni
ce uskladil z že izdelanimi osnutki odlokov ter jih 
predlagal vsem zborom občinske skupščine, da jih 
bodo sprejeli na svojih sejah v juniju. 

Center za proučevanje samo
upravljanja in informiranje. 

PRIPIS: Delovni osnutek odloka o odlaganju in 
odvozu smeti in odpadkov, bomo objavili v pri
hodnji številki . 

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

V O B Č I N I J E S E N I C E 
SPLOŠNE DOLOČBE I. 

1. člen 
Z.odlokom o javnem redu in miru v občini Jesenice so pred

pisani ukrepi za varovanje javnega reda, miru, zdravja in čisto
če v občini Jesenice ter ukrepi za varstvo občanov in premo
ženja. 

2. člen 
Občani, ki stalno ali začasno bivajo na območju občine 

lesenice, so dolžni živeti v skladu s splošnimi načeli tako, da ne 
uotijo ali vznemirjajo drugih pri njihovem delu, razvedrilu ali 
sočitku ter ne ogrožajo njihovega zdravja ali premoženja in ne 
opravljajo ali opuščajo dejanj, ki so po določilih tega odloka 
orepovedana ali obvezna. 

Starši, skrbniki in rejniki, ki j im je zaupano varstvo, oskrba 
in vzgoja mladoletnikov in oseb pod skrbništvom, so odgovorni 
za njihova dejanja. 

II VARSTVO JAVNEGA REDA, MIRU 
IN PREMOŽENJA 

3. člen 
Na območju občine Jesenice je zaradi varstva javnega reda, 

miru in premoženja prepovedano: 
" .1. 1. motiti javne shode, zborovanja, sestanke in druge 

iavne prireditve; 
2. v javnih lokalih in- na drugih javnih prostorih nositi 

>redmete, s katerimi se lahko prizadene telesna poškodba; 
3. izzivati k pretepu, neredu in nemiru ter smešiti, nadlego-

'ati ali kako drugače vznemirjati ali ogrožati občane; 

4. zadrževanje v gostinskih lokalih in prireditvenih pro
storih preko dovoljenega obratovalnega časa; 

5. kartati v gostinskih prostorih ali lokalih, v katerih je to 
prepovedano; 

6. kaditi v gledališčih, športnih dvoranah, kinematografih, 
javnih prevoznih sredstvih in na drugih mestih, kjer je to 
prepovedano; 

7. prodajati ali kupovati pridelke in izdelke zunaj tržnih 
prostorov brez ustreznega dovoljenja. 

2. 1. posedovati živali na območju mesta Jesenice in 
v strnjenih naseljih na območju občine Jesenice, ki z močnim 
oglašanjem vznemirjajo in motijo občane; 

2. voditi pse in druge živali v javne lokale, tržne prostore, 
otroška igrišča, javna kopališča in pokopališča (izjema so služ
beni psi in psi-vodiči slepih); 

3. dražiti, plašiti in puščati brez nadzorstva živali, k i uteg
nejo ogrožati varnost ljudi, prometa ali premoženja. 

3. 1. ovirati promet na hodnikih za pešce in drugih javnih 
poteh z odlaganjem ali puščanjem kuriva ali drugih predmetov 
dalj kot 4 ure; 

2. prislanjati kolesa ob stene hiš, robnike cestnih hodnikov, 
izložbe ali kamorkoli, kjer to lahko povzroči škodo ali ovira 
promet; 

3. parkirati ali postavljati vozila na hišnih dohodih ali 
prehodih, ki povezujejo ulice, javne prostore ali prometne 
površine; 

4. z brezobzirno vožnjo ali kako drugače oškropiti ali uma
zali ljudi ali pročelja stavb; 

5. onesnažiti cestišče in pločnike; 
6. sankanje, smučanje, kotalkanje in igranje z žogo na 

javnih cestah in drugih prometnih površinah; 
7. dopustiti razrast drevja ob javnih cestah pod 4,5 m nad 

vozišče; 
8. skakati med vožnjo na vozila v javnem prometu ali se 

obešati na vozila med vožnjo; 
9. poškodovati ali odstraniti napisne table, plakate, oglase, 

prometne znake in druga javna znamenja v času, ko imajo 
pomen; 

10. puščati ograjo ali živo mejo ob javnih poteh v takem 
stanju, da ogroža varnost prometa ali kazi zunanji izgled kraja; 

11. opremljati ograjo ob javnih cestah z bodečo žico ali s 
steklenimi drobci, kakor tudi na drugih mestih, kjer bi to ogro
žalo varnost udeležencev v prometu; 

12. ugašati, poškodovati ali odstraniti svetilke javne raz
svetljave; 

1.3. ovirati promet pešcev po pločnikih z zadrževanjem 
v skupinah na mestih, ki predstavljajo prometne ožine. 

4. 1. povzročati hrup z uporabo zvočnikov, ladijskih in 
televizijskih aparatov, glasbil, zvonov in podobnih naprav; 

2. povzročati hrup alr ropot v bližini bolnic, okrevališč, šol 
in podobnih ustanov; 

3. povzročati hrup z motornimi vozili, oz. le-ta uporabljati, 
kadar nimajo, oz. imajo pomanjkljive glušne naprave. 

5. 1. opuščati namestitev ali zamenjati vzdrževanje var
nostnih naprav pri gradnji in popravilih stavb in drugih 
gradbenih objektov; ' 

2. odmetavati cigaretne ali druge ogorke in odlagati_pepeI 
na krajih, kjer je možnost, da se zaneti požar 

i 6. 1. prenočevati po tržnicah, senikih, kozolcih, parkih, 
avtobusnih postajališčih in drugih gospodarskih objektih brez 
dovoljenja lastnika ali odgovornega upravitelja; 

2. ' postavljati šotore, avtomobilske prikolice za bivanje ali 
kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso določena za ta-
borenje; 

3. streljati z zračno puško ali drugo pripravo oz. metatr 
kamenje in druge predmete na krajih, kjer to lahko ogroža 
varnost ljudi in premoženja. 

4. člen 
Za red in mir ter čistočo na javnih prireditvah in v javnih 

lokalih je odgovoren prireditelj oziroma odgovorna oseba 
gostinskega ali drugega javnega lokala. 

Odgovorna oseba je dolžna ukreniti vse potrebno, da se 
ohranita red in mir, iz gostinskih prostorov odstranijo vse 
vinjene osebe, ki povzročajo nemir, vzbujajo zgražanje ali žalijo 
občane. 

Odgovorna oseba je dolžna poskrbeti, da se do 21. ure od
strani s prireditvenega prostora ali iz javnih lokalov, kjer točijo 
alkoholne pijače, vsa mladina pod 16. letom starosti, razen tiste 
s spremstvom staršev, rejnikov ali skrbnikov. 

5. člen 
Zaradi varstva zdravja in čistoče na območju občine 

Jesenice je prepovedano: . . . 
1. pljuvati, metati odpadke ali kako drugače ponesnaziti 

tla ali predmete na javnih prostorih; 
2. odlagati odpadke ali gnoj na mestih, ki niso za to dolo

čena, ali tako, da to moti okolico; 
3. poškodovati, uničiti ali odstraniti posode za odpadke, 

postavljene na javnih mestih; 
4. puščati, greznice, odtočne kanale, smetiščne jame in 

smetnjake nezaprte ali nezadostno zaprte, ali jih izpraznjevati 
ob nepravem času; . . . 

5. opuščati izpraznjevanje greznic in smetiščmh jam ter 
čiščenje odtočnih kanalov; 

6. opuščati čiščenje lovilcev maščob; 
7. metati v kanalske požiralnike in jaške kakršnekoli od

padke; 
8. odlagati mrhovino kamorkoli drugam kot v mestno 

konjačijo; . , . • 
9. gnojiti vrtove in sadovnjake z gnojnico ali fekalijami v 

mestu Jesenice in v strnjenih naseljih na območju občine Jese
nice; ,. , . ,* ' ... ..v, 

10. prepovedano je smetiti ah drugače onesnažiti cestišče; 
kamione in druga motorna vozila je treba pred odhodom z grad
bišča ustrezno očistiti; 

11. suho pometati pločnike ali cestišča; 
12. puščati vnemar ukrepe, ali ovirati izvajanje ukrepov 

dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije; . 
13. zanemarjati red in snago v delavnici in v neposredni 

okolici tako, da to moti okolico in ogroža zdravje ljudi; 
14". iztepati, izlivati ali metati z oken ali balkonov karkoli, 

kar povzroča nesnago ali škodo, ali ogroža zdravje ljudi; 
15. onesnažiti pitno vodo, prati ali umivati v studencih in 

javnih vodovodnih napravah, namenjenih za pitno vodo; 
16. prati avtomobile ob tekočih vodah in jezerih; 
17. zahajati v zaščitna območja vodovodnih zajetij; 
18. iz nagajivosti ovirati uporabo vode stanovalcem. 

6. člen 
V strnjenih predelih mesta Jesenice je prepovedano rediti 

konje, govedo, prašiče, koze, ovce, osle, zajce in perutnino, 
razen občanom, ki se bavijo izključno s kmetijstvom. 

V novozgrajenih strnjenih naseljih na območju občine 
Jesenice je dovoljeno rediti domače živali, navedene v 1. od
stavku 6. člena tega odloka v posebnih ograjenih zaprtih pro
storih, ki niso vidni z javne ceste in ne motijo okolice. 

-V neposredni okolici živilskih obratov in zdravstvenih 
ustanov je prepovedano rediti navedene živali. 

V naseljih ob magistralni in regionalnih cestah izven mesta 
Jesenice smejo občani rediti navedene živali samo v posebnih 
ograjenih zaprtih prostorih. 



-

VELETRGOVSKO PODJETJE 
KOKRA KRANJ 

opravljamo: 
detajlistični, 
grosistični in 
zunanjetrgovinski 
promet 
s tekstilnim blagom, 
galanterijo in 
proizvodi plastičnih 
mas 

S SVOJIMI U S L U G A M I 
V A M V E D N O NA VOLJO. 

SMO 

Cenjenih potrošnikom priporočamo 
prignana jedilna olja D I A M A N T in 
E V I T ter margarino D I A M A N T in 
E V I T 

IPK SERVO MIHALJ - indu
strija ulja Zrenjanin - TOZD 
OLJARNA DOMŽALE 

TOVARNA KOVČKOV 
IN USNJENIH IZDELKOV 
DOMŽALE 
s svojimi TOZD: 

- G A L A N T E R I J A 
- U S N J A R N A 
- INŠTITUT 

ZA U S N J A R S T V O 
- M A L O P R O D A J A 

PROIZVODNI P R O G R A M : dam-
ske torbice, potovalne torbe, kovčki, 
aktovke, mape, pasovi, drobna ga
lanterija, rokavice, izdelki iz reptilij, 

- vrhnje usnje in usnjena 
podloga, 

- usnjarska pomožna sredstva 
in sredstva za nego čevljev. 

METALKA LJUBLJANA -
TOZD TRIGLAV TRŽIČ 

SE PRIPOROČA S V O J I M 
C E N J E N I M POTROŠNIKOM 
NA G O R E N J S K E M 

Glasilo HD Jesenice izhaja 
sicer kot priloga Zelezarja, ven
dar za njegovo vsebino odgovar
ja HD Jesenice in uredniški od
bor: Emil Ažman, kot odgovorni 
urednik in (lani Franc Koben-
tar, Dušan Dragojevič, Franci 
Črv in Janko Rabič. Družbeni 
organ glasila JE-SE-NI-CE je 
upravni odbor HD Jesenice. Gla
silo tehnično ureja Joža Vari. 

SLOVENSKE 

ŽELEZARNE 
NOVI IZDELEK 

ARHITEKTI! 
PROJEKTANTI! 
INVESTITORJI! 
GRADBENIKI! 

KOVINSKI PODBOJ ZA VRATA W-

Vsestranska uporabnost 
predvsem pa za: 
— industrijske zgradbe 
— bolnice, klinike 
— turistične objekte 
— stanovanja 
— itd. 

Prednosti: 
— lažja, hitrejša in enostavna 

vgradnja 
— mehko zapiranje in odlično 

tesnenje, ker ima specialno 
gumijasto tesnilo 

— zanesljiva protikorozijska zaščita 
— neobčutljivi proti mehanskim 

poškodbam 
— standardne dimenzije 

Kovinske vratne podboje izdelujemo v različnih variantah, predvsem pa: 
navadne (mokromontažne) tunelsko in suhomontažne, po želji tudi z nad-
svetlobo 

DOMŽALE 
Izdelujemo raznovrstne papirje, navadne in spe
cialne lepenke> več vrst sestavljenih kartonov, 
zlasti s premazom, oplemenitene kartone za gra
fično embalažo. 
Cenjenim, kupcem priporočamo nakup naših 
izdelkov. 
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ZA OBJEKTIVNOST OBVEŠČANJA 
Večkrat bralci športnih obvestil v časopisih ali poslušalci radij

skih in televizijskih vesti, komentarjev in prenosov športnih 
dogodkov, upravičeno negodujejo zaradi enostranskega, neobjektiv-
nega, včasih bi lahko celo rekli klubaškega poročanja o dogodkih v 
našem športu. Znani so nam celo primeri, ko so posamezna sporočila 
športnega novinarja, zaradi klubaškega ali lokalističnega gledanja, 
spodbujala negativne emocije med bralci ali poslušalci oziroma 
prizadetimi klubi ali kraji. K o so s senzacionalnim pisanjem, tudi 
resničnih stvari, razburjali bralce, športne delavce in same športnike. 
S temi vprašanji seje ukvarjala tudi sama sekcija športnih novinarjev 
pri Društvu novinarjev Slovenije, ker je tako prikazovanje športnih 
dogodkov in razmer nasprotno temu kar kot socialistična družba na 
tem področju družbene aktivnosti želimo doseči. Lahko bi navajal 
množico konkretnih primerov novinarskega odstopanja od temeljnih 
novinarskih norm, kar pa ni moj namen. Rad bi le opozoril na 
nekatere moralno politične in poklicne norme novinarja, ki izhajajo 
iz kodeksa novinarjev Jugoslavije: 

»Novinar se ravna po socialistični zavesti in se zaveda svojih 
družbenih dolžnosti ter odgovornosti pred socialistično javnostjo: 
tako obvešča po pravici, pojasnjuje dogodke in pojave zvesto in 
vsestransko, se dosledno in brezkompromisno zavzema za uresniče
vanje sprejetih družbenih ciljev.« . . . »Zatorej pomeni družbeno 
nevarnost in moralni prestopek vse tisto, kar ovira in pači pravilno, 
resnici ustrezno, objektivno, popolno, pravočasno informacijo; ne 
samo gola, hotena laž, temveč tudi vsi načini, na kakršne se resnica 
preoblači, skriva ali prenareja; zamolčanje enih podatkov, da bi se 
spremenil značaj drugih; popačevanje dejanskega stanja zadev v 
jimenu skonstruirane stvarnosti; operiranje s polresnicami, da bi se 
lizognili r e s n i c i . . . « 

Lahko bi še našteval moralno politične in poklicne norme v 
novinarstvu, pa mislim, da je že iz navedenega citata razvidno, da je 
bilo takih odstopanj mnogo v športnih obvestilih in komentarjih ter 
da se tu in tam še vedno pojavljajo. Enostransko prikazovanje stvari, 
zamolčanje določenih dejstev in podobno, ker je novinar pač bolj 
naklonjen temu ali drugemu klubu, niso bili redki pojavi. Zelo močno 
smo jih občutili tudi v hokeju, v odnosih med klubi in podobno, kar je 
še poglabljalo negativne pojave, ne pa da bi jih v smislu novinarskega 
kodeksa razgaljalo in s tem prispevalo h krepitvi socialističnih in 
samoupravnih odnosov v športu. 

Seveda pa obenem, ko govorimo o objektivnem, pravičnem in 
vsestranskem poročanju v športu, moramo še posebej poudariti tudi 
to, da se moramo za enak vidik presojanja poročil, komentarjev in 
podobno, prizadevati tudi pri bralcih in poslušalcih, ali z drugimi 
besedami pri športnem občinstvu. Le-to namreč mnogokrat tudi 
enostransko, lokalistično oziroma klubaško gleda na posamezne 
pojave in dogodke. Pri svojem moštvu ali klubu ne vidi tega kar vidi 
pri nasprotnem moštvu oziroma klubu. Tam vidi prekrške, 
nepravilnosti in podobno, medtem ko pri svojem moštvu ali klubu 
tega ne vidi, ali pa na to gleda bolj popustljivo. Mislim, da je to 
vzročno povezano — objektivno, vsestransko in pravično poročanje,, 
ne samo novinarsko, tudi v drugih oblikah — poročila na sejah, 
sestankih in podobno — bo razvijalo in pospeševalo objektivnost in 
pravičnost tudi med športnim občinstvom. Kajti priznati moramo, da 
se tudi dogaja, da še tako objektivno informacijo, ki je kritična do 
kluba ali moštva, ki nam je blizu ali smo celo njegovi člani, 
»proglašamo« za enostransko, neobjektivno. 

Vse skupaj, objektivno poročanje in objektivno presojanje stvari 
s strani športnega občinstva, bo pospeševalo zdrave, socialistične 
odnose v našem športu. 

Joža Vari, novinar 

ZGODOVINA 
JESENIŠKEGA 

HOKEJA 
Čas, ta nenehni spremljevalec našega 

življenja, iz nas izrinja spomine na pretek
lost. V današnjem tempu življenja vse bolj 
postajamo ujetniki sedanjega časa in ju
trišnjega dne. Tako malo v naši zavesti 
mislimo na preteklost, na tiste najlepše 
spomine mladosti, na čas, ko smo orali 
ledino na polju našega življenja. 

Le še dve leti nas loči od dneva, ko 
bomo na Jesenicah proslavili trideset let 
obstoja hokejskega društva Jesenice. Pet-
indvajsetletnica je šla mimo nas tiho, ne
opazno, kot da hokej na Jesenicah ni vre
den toliko, da se ob takšnem jubileju z do
stojno mero pozornosti ozremo na preho
jeno pot. 

Naš hokejski časopis nam sedaj omo
goča, da ob tridesetletnici društva delno 
popravimo to napako. Ideja oziroma po
buda, da bi v našem časopisu začeli z ob
javljanjem zapisov o zgodovini jeseniškega 
hokeja, je prišla prav s strani vas bralcev. 
Kot vedno poudarjamo, da hočemo tesno 
sodelovati z vami, smo bili tudi tokrat va
šega predloga in pobude nadvse veseli. 
Čeprav se zavedamo, da nas čaka težka 
naloga, se je bomo z veseljem lotili. 

Skoraj trideset let ni majhna doba in 
v tem času se je okrog jeseniškega hokeja 
zgodilo toliko stvari, da se tema kar sama 
ponuja, da jo obdelamo. Tako bomo pred 
vami odprli zajetno knjigo spominov a 
športu vseh časov na železarskih Jesenicah. 
Najprej bomo poromali v predvojni čas, ko 
so pionirji jeseniškega hokeja začeli težko, 
a vztrajno z enutziazmom prepojeno pot 
v hokejsko areno. 2e tukaj vam moramo 
povedati, da se pri pisanju ne bomo zapirali 
le v ozek jeseniški krog, temveč bomo po
segli tudi v zgodovino jugoslovanskega 
hokeja, ki je v marsičem povezana tudi 
z jeseniškim hokejem. Ta poglavja bomo 
objavljali izpod peresa Djana Tomiča, veli
kega poznavalca jugoslovanskega hokeja in 
zgodovinarja. V današnji številki ga naj
prej predstavljamo, v naslednji pa bomo že 
začeli z objavljanjem njegovega pisanja. 

Ko se bomo potem spet vrnili na jese
niški hokej, bodo zgodovinski zapisi med 
drugim obsegali začetke hokejskega dru
štva, pot jeseniških hokejistov v vrh jugo
slovanskega hokeja, zlato obdobje zmago
slavij itd. V teh zapisih bomo obudili 
mnogo zanimivosti in dogodkov, tako na 
ledeni ploskvi kakor okrog nje. 

Prepričani smo, da boste naše zapise 
o zgodovini jeseniškega hokeja prebirali 
z zanimanjem, prav tako pa bomo veseli 
vseh vaših pripomb oziroma dopolnitev 
k posameznim poglavjem. Janko Rabič 



Dotlutek zafiportno izpopolnjevanje 

Š p o r t n e organizacije in dnini dajalci lahko dodelju
jejo vrhunskim Š p o r t n i k o m i/. 2, č l e n a tega d r u ž b e n e g a 
dogovora dodatek / a Rportno izpopolnjevanje na nafijn 
iti pod pogoji, d o l o č e n i m i v njihovih samoupravnih 
aktih! 

17. Člen 
Z a s l u ž n i š p o r t n i k Jugoslavije luhku prejme dodatek 

za šport no izpopolnjevanje v znesku, ki ne sme hiti večj i 
ud p o v p r e č n e g a osebnega dohodka delavcev v združe-
nem (Udu v S F R J zu l!)7.'l. teto (po uradnih podatkih 
zveznega » a v o d a za statistiko, p o v e č a n e g a s koeficien
tom 1,5). 

N a j v i š j i (hnliitt-k za Š p o r t n o Izpopolnjevanje sine pri 
Špor tn ik ih mednarodnegu razreda z n a š a t i n a j v e č (>0 % 
od n a j v i š j e g a zneska predvidenega za z a s l u ž n e Šport
nike Jugoslavije i/. 1. pdsl avka tega č l e n a 

N a j v i š j i dodatek zu š p o r t n o izpopolnjevanje ame pri 
Špor tn ik ih zveznega razreda z n u š a t i n a j v e č .'ti) % od naj-
v i š j e g a znesku predvidenega za z a s l u ž n e š p o r t n i k e iz 
1. odstavka tega č l e n a . 

Dodatek za š p o r t n o izpopolnjevanje je m o ž n o dode
ljevati vrhunskim Š p o r t n i k o m , v skladu z o d l o č b a m i 
r e p u b l i š k i h in pokrajinskih zvez za telesno kulturo, tudi 
v d r u g a č n i h oblikah dajatev s tem, da skupne dajatve 
p r e r a č u n a n e v denar, he smejo biti v e č j e od zneskov 
predvidenih v tem č l e n u . 

1H. č l e n 
Š t i p e n d i j e zu š o l a n j e , strokovno izpopolnjevanje in 

dodatek za š p o r t n o izpopolnjevanje lahko Š p o r t n e 
organizacije in'drugi dajalci dodeljujejo, poleg Šport
nikom iz 2, Člena tegu dogovora, v znesku d o l o č e n e m za 
vrhunske š p o r t n i k e zveznega razreda Se: 

a) š p o r t n i k o m , ki nimajo nazivu vrhunskega špor t 
nika, toda nastopajo v kluliih I. /vezne lige ekipnih 
š p o r t n i h panog in v II. zvezi nogometni ligi v okviru 
enotnega jugoslovanskega tekmovalnega sistema, pod 
pogojem, da so bile d r ž a v n e reprezentance teh š p o r t n i h 
panog u v r š č e n e v zadnjih Štirih letih na olimpijskih 
igrah, svetovnih ati evropskih prvenstvih do III. mestu. 

h) Potencialni olimpijski kandidati in perspektivni 
Športniki , ki jih d o l o č i j o r e p u b l i š k e in pokrajinske zveze 
za telesno kulturo, na podlagi enotnih kriterijev Zveze 
za telesno kuli uro Jugoslavije. 

I!>. č l e n 
Celoten znesek š t i p e n d i j e za š o l a n j e , ki ga dodelijo 

šport in*' organizacije ali drugi dajalci, za strokovno izpo
polnjevanje in dodatek za š p o r t n o izpopolnjevanje ne 
sme hiti za z a s l u ž n e g a š p o r t n i k a Jugoslavije večj i od 
p o v p r e č n e g a osebnega dohodka delavcev v S F R J za 
1973. leto (po uradnih podatkih zveznega zavodu za 
st al is! iko), p o v e č a n e g a s koeficientom 2. 

Celoten znesek iz 1. odstavku lega č l e n u sme zu 
Š p o r t n i k a m e d n a r o d n e g a « r a z r e d a z n a š a t i n a j v e č do 70 "i 
od zneska, d o l o č e n e g a zu z a s l u ž n e g a š p o r t n i k a Jugo
slavije, 

Celoten znesek iz 1, odstavka tegu č l e n a sme zu 
Špor tn ika zveznega razreda in za š p o r t n i k u iz IH. č l e n a 
tega d r u ž b e n e g a dogovoru z n a š a t i n a j v e č do 50 % od 
znesku, d o l o č e n e g a za z u s l u ž n e g u š p o r t n i k u Jugoslavije. 

Celoten znesek iz 1. odstavku tega č l e n a se sme 
v 197J5. letu in v naslednjih letih p o v e č a t i n a j v e č zu 
odstotek, ki ustreza p o v e č a n j u Živ l jenjskih s t r o š k o v 
deluvcev v z d r u ž e n e m delu v S F R J , po uradnih po
datkih zveznega zavodu za statistiko za preteklo leto. 

2». č l e n 
Poleg š t i p e n d i j e zu š o l a n j e ali strokovno izpopol

njevanje, nadomestilo zu izgubljeni osebni dohodek in 
dodatka za š p o r t n o izpopolnjevanje sme vrhunski š p o r t 
nik prejemati na podlagi posebnega pravilnika Zveze zu 
telesno kulturo Jugoslavije š e posebna d r u ž b e n u pri
znanja. 

Vrhui 
21, č l e n 

ski Športn ik i imajo pruvico do povrač i l stro
š k o v za potovanje po držav i in v tujini zaradi u d e l e ž b e 
na tekmovanjih, na podlagi (»osebnega pravilnika Zveze 
zu telesno kulturo Jugoslavije. 

2 2 . č l e n 

Vrhunskim š p o r t n i k o m , ki so si pridobili naziv za
s l u ž n e g a spori nika Jugoslavije, priznajo podpisniki lega 
d r u ž b e n e g a dogovora pruvico do b r e z p l a č n e g a ogledu 
vseh š p o r t n i h tekmovanj in muniieslaeij na p o d r o č j u 
S F R J . 

III. I Z V A J A N J E D R U Ž U E N K G A DOGOVORA 
IN S A N K C I J E Z A NJEGOVO K R Š I T E V 

23. Člen 
Podpisniki tega d r u ž b e n e g a dogovoru se obvezujejo: 
— da bodo po sprejemu dogovora dosegli pri orga

nizacijah S Z D I , in d r u ž b e n o p o l i t i č n i h organizacijah 
u r e s n i č e n j e , soglasje in sodelovanje leh organizacij, 
katerih aktivnost naj prispeva k reulizucjji tega dogo
vora; 

— da bodo preko komisije za izvajanje tega druž-
hencgii dogovora o b v e š č a l i javnost 0 njegovem uresni
č e v a n j u in du bodo za k r š i t e l j e zahtevali realizacijo 
odgovornost i; 

— da bodo po potrebi, najmanj pa vsakih 'i mesecev 
obravnavali izvajanje tegu dogovoru, 

24. č l e n 
Podpisniki lega dogovora se obvezujejo, da bodo 

preko strokovnih Športn ih zvez in o b č i n s k i h zvez za 
telesno kulturo opredelili v a » " ^ u p r a v n i h aktih tele-

snokullurnih orgunizncij. š p o r t n i h d r u š t e v , klubov in 
aktivov sankcije za krSiteljedogovora, in sicer: 

— za špor l nike: izgubit slalusa in disciplinske kazni 
(prepoved nastopanju, diskvalifikacija ipd.) 

— za funkcionarje: disciplinske kazni (prepoved 
opravi juliju funkcije, diskvalifikacija jpd.) 

— za . športna d r u š t v u , klube in aktive; odvzem t o č k 
in prehod v nižji razred tekmovanju, obveSČanje juv-
nosli o krš i t e l j ih ipd. 

25. č l e n 
K a k r š n o k o l i zagotavljanje d r u g a č n i h stimulacij in 

materialnih ugodnosti, kot so d o l o č e n e s tem d r u ž b e n i m 
dogovorom, pomeni krš i tev tegu dogovoru. 

2(i. č l e n 
I z v r š e v a n j e d o l o č b lega d r u ž b e n e g a dogovoru, ki se 

n a n a š a j o na f i n a n č n a v p r a š a n j a oziroma nu f i n a n č n o 1 

poslovim je i elesnokulturnih organizacij in njihovih 
asociacij kontrolira s l u ž b a d r u ž b e n e g a knjigovodstvu. 

27. č l e n 
Status vrhunskih š p o r t n i k o v v nogometu imajo 

v smislu lega d r u ž b e n e g a dogovora igralci — amaterji 
I. zvezne nogometne lige in igralci II. zvezne nogometne 
li«e, 

28. č l e n 
Status, pravice in obveze strokovnih delavcev v te

lesni kulturi, ki nudijo s t rokov n o - p e d a g o š k o p o m o č 
vrhunskim š p o r t n i k o m pri njihovih pripravah, bodo 
podpisniki tega d r u ž b e n e g a dogovora opredelili v po
sebnem samoupravnem sporu/umu. 

IV. P R E H O D N E IN K O N Č N E D O L O Č B E 

25). č l e n 
Postopek zu spremembo ali dopolnitev tegu druž

benega dogovora Inhko predlaga vsak podpisnik tega 
dogovora. 

Poleg predloga za spremembo ; t j i dopolnitev tega 
d r u ž b e n e g a dogovora in pismene obraz lož i l ve je potreb
no dostaviti vsem podpisnikom tudi predlog besedilu 
dopolnit ve in spremembe. 

N a podlugf predloga i/. 1. udHtavku lega č l e n a in 
pripomb drugih podpisnikov pripravi d o k o n č n o besedilo 
spremenil) in dopolnitev posebna komisija, ki jo sestav
ljajo delegat i vseh podpisnikov t ega dogovora. 

30, č l e n 
Podpisniki lega d r u ž b e n e g a dogovoru si bodri priza

devali, da bodo sklenjeni posebni sporazumi, dogovori, 
pravilniki in navodila, ki izhajajo iz (ega dogovoru, 
najkasneje v enem lelu po njegovi uveljavitvi. 

Podpisniki tega d r u ž b e n e g a dogovora bodo zago
tovili v r e p u b l i š k i h in o b č i n s k i h zvezah zu telesno kul
turo, da bodo o b s t o j e č i statuti in drugi samoupravni 
akti osnovnih telesnokulturnih organizacij in njihovih 
asociacij ter š p o r t n i h d r u š t e v usklajeni s tem dogo
vorom v enem letu od njegove uveljavitve. 

Podpisniki tega d r u ž b e n e g a dogovora bodo uskladili 
tekmovalni sistem z d o l o č b a m i dogovora zu tekmovalno 
sezono MJ7.r>/7(i. 

Spore, ki Izvirajo iz izvajanja tega d r u ž b e n e g a dogo
vora, bo r e š e v a l a posebna u r b i l n i ž n : 

N a č i n oblikovanja in delovanju posebne a r b i t r a ž e 
iz P odstavka lega č l e n a d o l o č i j o podpisniki tegu druž
benega dogovoru k posebnim pravilnikom. 

: n . Č l e n 
Podpisniki tegu d r u ž b e n e g a dogovoru sprejmejo tu 

dogovor po postopku, ki je predviden v njihovih sumu-
uprnvnih aktih. 

,(2. č l e n 
T u d r u ž b e n i dogovor p r i č n e veljali, ko gu sprejmejo 

in p o d p i š e j o v enakem besedilu vsi podpisniki. Posa
mezne d o l o č b e dogovora se ne smejo spreminjati naj
manj v roku euegu leta od dneva podpisa. 

Naknadno sprejet e spremembe in dopolnitve se bodo 
izvajale najmanj eno leto po dnevu njihovega podpisa, 
če podpisniki dogovora ne bodo d o l o č i l i d r u g a č e . 

JJ . č l e n 
T a dogovor se objavi v » U r a d n e m listu — biltenu 

Z T K J « ter v glasilih r e p u b l i š k i h in pokrajinskih zvez za 
telesno kulturo. 

V Beogradu, dne H. novembru 1974. 

Za zvezo urgunizuei j telesne 
kulture Bosne in Hercegovine 

Sipko BUliČ, 1.1. 

Zu Zvezo organizacij za telesno 
kulturo Č r n e gore 

Milan Mrajevič, I. r. 

1 Zu Zvezo za lelesuo kulturo 
Hrvatske 

Darko D u j n i o v i č , 1.1». . 

Za Zvezo zu telesno kulturo 
Makedonije 

D ž o d ž a Nikolovski. I. r. 

Zu Zvezo lelesuokulturnih 
organizacij Slovenije 
Milan Č r e p i u č e k . I. r. 

Za Zvezo orgunizncij zu 
telesno kulturo Srbije 

Kasim H u s o v i č , lit r. 
Za Zvezo za telesno kulturo 

Vojvodine 
Jan Pinčir , I; r. 

Za Zvezo za telesno kulturo 
Kosovu 

Bogoljub Me kič, I. r. 
Za Zvezo za lelesuo kultui'0 

Jugoslavije 
Hakija Pozdetac. 1. r. 

IZ PISARNE 
HD JESENICE 

— Upravni odbor hokejskega 'društva 
•Jesenice se sestaja redno vsak ponedeljek. 
Med ostalim razpravlja na vsaki seji o tom
boli, ki l)o II). junija 1971». 

— Pričeli so se kondicijski treningi /.a 
sezono I!)7.r>/7(i. ("Mani treniraj/) pod vod
stvom Dušana Bruna vsak torek in petek 
oh 17. uri mladince Lrelliru Malko Medjn 
vsak ponedeljek in sredo ol> K), uri, pionirji 
trenirajo pod vodstvom Stanku Eržena 
vsak čel H ek ob I!), uri. 

— Rudi Knez je zaprosil za izpisnico za 
igranje hokeja v Italiji pri HC Allcghe. 

Pozivamo vse člane dru.šlva prijateljev 
H K Jesenice, da sporočijo, v kolikor niso 
dobili vseli številk (1 —.')) našega glasila. 

Informacije dobite vsak (lan na leleton 
HI-579 ali pismeno na naslov hokej društvo 
Jesenice — (14270 Jesenice. 

Članarino lahko vplačale in se včlanile 
v klub vsak torek od Hi. do IH. inv. 

Pionirnku mtMvu — udeleženci turnirja v Grefruthu 

Vsi poznavalci hokeja na ledu, še 
zlasti starejši, se živo spominjajo ime
na Djana Tomiča, predvojnega repre-
zentanta Jugoslavije; povojnega dol
goletnega zveznega kapetana ter med
narodnega sodnika . . . Djan Tomič pa 
ni bil le hokejski reprezentant, temveč 
je Jugoslavijo v mednarodni areni za
stopal še v petih športnih panogah. 
Danes je znan kot neutruden zbiralec 
športnih podatkov, še zlasti iz zgodo
vine jugoslovanskega hokeja na le
d u . . . Dejstvo je, da ima v svoji bogati 
statistiki zapisanih največ podatkov, 
ki se tičejo jugoslovanskega hokeja na 
ledu, od njegovega začetka pa vse do 
današnjih dni. Zaradi tega ga je pred 
kratkim obiskal predsednik HD Jese
nice Franc Božič, ki ga je zaprosil, da 
bi v prvem jugoslovanskem hokejskem 
časopisu .1 K - S i ; N I ( K lahko objavili 
to enkratno zbrano in zapisano zgodo
vino našega hokeja na ledu. Djan 
Tomič, ki je vselej s simpatijami gledal 
na entuziazem jeseniških hokejistov in 
njihovo nezadržno kvalitetno rast, se 
je takoj odzval prošnji predsednika HD 
Jesenice in vsi bralci časopisa JE-SE-
NI-CE bodo v prihodnjih števi lkah 
lahko prebirali zanimivosti iz pretek
losti jugoslovanskega hokeja, tako kot 
jih je zapisal športnik, entuziast in zgo
dovinar Djan Tomič. 

Ko predstavljamo Djann Tomiča, bo 
marsikateri izmed bralcev presenečen, 
ko bo zvedel za njegovo izredno uspeš
no športno pot, saj mu lahko priznamo, 
da je bil športnik od glave do peta. To 
lahko potrdijo tudi starejše generacije 
jeseniških hokejistov, k> so igrale proti 
zagrebškim hokejistom, takrat, ko je 
bil priljubljeni Djan še aktiven igralec. 
Vselej je bil na ledeni ploskvi borben 
in vzoren športnik, ravno tak je bil 

vrstah funkcionarjev, ko je 
vrsto odgovornih nalog v 

pozneje v 
opravljal 
HZJ. 

Djan Tomič se je rodil 28. Oktobra 
1913. leta v Yukonu Pa. v ZDA, kjer je 
tudi obiskoval osnovno šolo. Leta 1924 
se je vrnil v Jugoslavijo, kjer je v Kar-
lovcu dokončal gimnazijo. Leta 1939 je 
diplomiral na gozdarski fakulteti v Za
grebu. 2e v gimnazijskih letih se je 
ukvarjal z gimnastiko in je leta 1932 
v Pragi osvojih tretje mesto na mladin
skem svetovnem prvenstvu v gimna
stiki. Dve leti prej pa je skupaj s šol
skim tovarišem Lucijaničem osnoval 
v Karlovcu hokejski klub. Kmalu nato 
so se pomerili z Maratonom (Zagreb) in 
zmagali s 4:0, s takratnim najboljšim 

hokejskim klubom pri nas Ilirijo pa so 
igrali neodločeno 2:2. 

Tudi v času študija se je Djan Tomič 
aktivno ukvarjal s športom, leta 1933 
pa je v Sokolu II. ustanovil košarkar
ski klub. Skupaj s Kobalijo Tončičem, 
dr. Stefaninijem, Neferovičem in osta
limi pa ga je doletela redka čast, da so 
zaigrali v prvi košarkarski reprezen
tanci Jugoslavije, in sicer v Rimu proti 
Italiji in nato še v Pragi proti Čehoslo-
vaški. To je bilo leta 1938. Posebna 
čast ga je prav tako doletela, ko je leta 
1939 na svetovnem prvenstvu v Ziiri-
chu nastopil v prvi hokejski reprezen
tanci Jugoslavije, ki je takrat izgubila 
od reprezentance Čehoslovaške z re
zultatom 0:24. Poleg tega je nastopil 
v jugoslovanski reprezentanci še v va
terpolu, gimnastiki, odbojki in enkrat 
tudi v atletiki, in sicer v štafeti 4 X 100 
metrov. 

Djan Tomič je tudi prvi član sodni
ške organizacije LIHG, bil pa je tudi 
trener in selektor jugoslovanske ho
kejske reprezentance takoj po osvobo
ditvi od leta 1945 do 1951, nato pa še od 
leta 1953 do 1955 in od 1961 do 1969. 
Zvezni kapetan je bil leta 1963, ko se 
je naša reprezentanca uvrstila v »B« 
skupino svetovnega prvenstva. Poleg 
tega je še, kot smo že omenili, med
narodni sodnik v hokeju na ledu, va
terpolu in košarki. Pri tem je vsekakor 
treba vedeti, da je košarko igral 20 let, 
vaterpolo 27 in hokej na ledu 33 let in 
vedno na povsem amaterski bazi. Se 
vedno se ukvarja z vaterpolom (kot 
funkcionar), kot tudi hokejem na ledu, 
saj je neutrudni zbiratelj vseh obsto
ječih evidenc, statistik in podatkov, 
tako o srečanjih naše državne repre
zentance, kot v tekmovanjih za držav
no prvenstvo in jugoslovanski pokal. 

To je kratek življenjepis vzornega 
športnika, entuziasta in športnega zgo
dovinarja Djana Tomiča, čigar zapiske 
bomo objavljali v našem časopisu in 
upamo, da jih boste z zanimanjem 
brali. Ob koncu naj omenimo še izjavo, 
ki jo je dal Djan Tomič ob obisku pred
sednika HD Jesenice: »Zares je škoda, 
da se hokej pri nas ne razvija tako kot 

je bilo na začetku leta 1947, zlasti pa 
ko so leta 1957 Jesenice postnle držav
ni prvak in to izključno z entuziazmom 
in veliko ljubeznijo do tega športa. 
Želim jeseniškim hokejistom tudi v bo
doče veliko uspehov, še zlasti, da bodo 
zopet postali tisto, kar so bili — dosto
jen predstavnik Jesenic, Slovenije in 
Jugoslavije.« D. 

MLADI HOKEJISTI NA 
POHODU »PO POTEH 

TOVARIŠTVA 
IN SPOMINOV« 

Ob 30-letnici osvoboditve in zmage nad 
fašizmom, so se tudi naši pionirji in mla
dinci udeležili množičnega pohoda »po 
poteh tovarištva in spominov«, ki je bila 
dolga deset kilometrov. 

Lepo sončno vremejn praznično razpo
loženje se je stopnjevalo že ob vrvežu na 
postaji, ko smo se zbrali z drugimi udele
ženci šolskih športnih društev in športnih 
organizacij Jesenic in okolice. Z izrednim 
vlakom smo se pripeljali v Ljubljano, ki je 
veličastno pozdravila udeležence pohoda. 

Po prihodu smo se takoj odpravili na 
štar tno mesto, ki je bilo med Bežigradom 
in Jezico. Množica udeležencev se je zlivala 
v koloni po poteh, kjer je med vojno bodeča 
žica obdajala okupirano Ljubljano. Pohod 
je bil videti kot reka, ki si po vijugali utira 
pot, po kateri so se udeleženci pomikali kot 
v mravljišču proti cilju. Po dveh urah in 
pol pohoda po sončni pripeki smo prispeli 
na cilj, ki je bil ob zvokih partizanskih 
pesmi in koračnic na kongresnem trgu. 

Čeprav nekoliko utrujeni od pohoda, 
zaslužijo posebno priznanje pionirji, ker so 
prehodili deset kilometrov dolgo pot, ki je 
bila namenjena za starejše udeležence. 
Pionirji in mladinci H D Jesenice, ki jih je 
bilo 37 po številu, od tega trije trenerji, so 
tako dostojno počastili naš veliki praznik. 
Z občutkom zadovoljstva smo se vrnili 
domov v prepričanju, da smo tudi športniki 
izpolnili svojo družbeno dolžnost. B. B. 

VELIKA JAVNA TOMBOLA 
Hokejsko društvo Jesenice organizira 1.5. junija veliko javno tombolo 

v športni dvorani v Podmežakjji s pričel kom ob 14.30. 
Glavna dobitka: osebni avto Fiat 125 PZ in Fiat 750 Luxe ter še: 

spalnica Triglav 
Iona betonskega železa 
šivalni stroj B A G A T 
televizor 
črpalka Hidropak 
električni štedilnik 
hladilnik 
varilni transformator 
2 toni cementa 
olroški voziček 
pisalni stroj Portable 
orodje Kombi 
smučarski komplet 

radioaparal 
sesalec za prah 
tona cementa 
smuči E L A N 
k ll ai a 
blago za moško obleko 
50 kg sladkorja 
otroški deško kolo 
otroško dekliško kolo 
snežne verige za avto 
brivski aparat Braun 
mešalec Girtni 

Poleg glavnih dobitkov je še 500 manjših dobitkov v vrednosti od 30.— do 
300. - din. 

Tombolske karte so že v prodaji v kisokih TP Tobak na Jesenicah in 
v ostalih krajih. 

DJAN TOMIČ - VSESTRANSKI ŠPORTNIK, 
ENTUZIAST IN ZGODOVINAR 



VZDRŽEVANJE 
ŠPORTNIH IGRIŠČ 

IN OBJEKTOV 
Podjetje ŠPORTMETAL je bilo usta

novljeno meseca maja leta 1961, najprej 
kot zavod za vzdrževanje športnih objek
tov in od leta 1970 dalje kot podjetje za 
predelavo kovin in vzdrževanje športnih 
objektov. Ker ravno v tem času tečejo naj
bolj intenzivne priprave in razprave, kako 
na najboljši način urediti vzdrževanje 
športnih objektov in igrišč v Podmežaklji, 
bi najprej bralce seznanil z nekaterimi fi
nančnimi podatki, ki so za večino obisko
valcev in koristnikov športnih prireditev 
nepoznani. Oglejmo si dohodke in izdatke 
za obdobje januar —december 1974: • 

UMETNO DRSALIŠČE: 
Dohodki 1,0151,842,00 
od tega: 
rekreacija 237.256,30 
najemnine 71.'5.80:),4,r) 
izredni dohodki 100.782,45 

I Z D A T K I 1,282.111,00 
IZGUBA 230,268.68 

ŠPORTNA IGRIŠČA IN OBJEKTI: 
Dohodki 442.984,65 
Izdatki 445.856,76 
Izguba ' 2.872,1 1 

Največji koristnik umetnega drsališča 
je vsekakor hokejsko društvo Jesenice, ki je 
moralo za 1.035 izkoriščenih ur prispevati 
za najemnino 482.502,45 din, drsalni klub 
Jesenice je koristil 281" ur in prispeval 
127.125,00 din, kegljači na ledu so koristili 
166 ur in prispevali 70.250,00 din. Posebno 
velik porast pa je nastal tudi pri rekreaciji, 
saj je bilo v koledarskem letu 1974 proda
nih 01.200 vstopnic, pri čemel' pa ni upošte
vana rekreacija delavcev železarne Jese
nice. Poleg številnih treningov s< umetno 
drsališče koristili tudi učenci osnovnih in 
srednjih šol za športne dneve, saj je bilo 
zaradi slabe zime drsanje edina možna re
kreacija. Zasedeno umetno drsališče od 
sedme ure zjutraj do 22. ure zvečer in do
stikrat tudi ponoči (DIVJA LIGA), je vse
kakor upravičilo svoj namen. Vsekakor pa 
še nadalje ostaja problem garderob in osta
lih prostorov, ker je ob sobotah in nedeljah 
nemogoče Urediti tako, da bi vsi drsalci 
varno shranili obleko. 

Nedograjena dvorana in že nekajletni 
dolgovi, ki so padli v breme ŠPORTME-
T A L A ter pomanjkanje denarja za redno 
vzdrževanje, ne dajejo nobenega upanja, 
da hi se stanje kaj poplavili/. Delavci 
ŠPORTMETALA, ki so vse do letošnjega 
leta vlagali iz svojega čistega dohodku fi
nančna sredstva za vzdrževanje športnih 
igrišč, objektov in dvorane v Podmežakl ji, 
pa pričakujejo, da bo tudi problem zagoto
vitve vseh finančnih sredstev za pokrivanje 
stroškov vzdrževanja končno rešen. 

(se nadal ju je) 
L u K a 

DRUŽBEN DOGOVOR O STATUSU 
IN STIMULACIJI VRHUNSKIH 

ŠPORTNIKOV V SFRJ 

Ruski trener Boris Afanasijev s svo
jo ženo Marijo je iz Moskve poslal 
prisrčne pozdrave vsem prijateljem 
in znancem na železarskih Jeseni
cah (10. maja) 

Na podlagi H. t o č k e II. poglavja*Sklepov o osnovnih 
n a č e l i h samoupravne organiziranosti v telesni kulturi 
sklepajo Zveza organizacij telesne kulture Bosne in 
Hercegovine, Zveza organizacij za telesno kulturo Č r n e 
gore, Zveza za telesno kulturo Makedonije, Zveza tele-
snokul.tumih organizacij Slovenije. Zveza organizacij za 
telesno kulturo Srbije, Zvezd za telesno kulturo Vojvo
dine in Z v e z « za telesno kulturo Kosovu v okviru Zveze 
za telesno kulturo Jugoslavije 

D R U Ž B E N I D O G O V O R 
o H( nI.uHLI in s t imulac i j i v r h u n s k i h Š p o r t n i k o v 

v S o c i a l i s t i č n i federat ivni r epub l ik i J u g o s l a v i j i 

1. S P L O Š N E D O L O Č B E 

t. č l e n 
N a osnovi sprejetih sklepov v osnovnih načelih 

samoupravne organiziranosti v telesni kulturi, podpis
niki d r u ž b e n e g a dogovora ugotavljajo: 

— da vrhunski šport neposredno vpliva na p o v e č a 
nje m n o ž i č n o s t i v telesni kulturi, dn bogati njeno vse
bino, rln spodbuja k novim in p o p o l n e j š i m metodam 
strokovnega dela in da je zgled ter vzor za šport in 
izpopolnjevanje; 

— da sodobni razvoj š p o r t a zasnovan na amaterskih 
n a č e l i h , ob izrednih naporih in č a s o v n i a n g a ž i r a n o s t i 
Špor tn ikov , ki je/blizu ah celo enaka normalnemu delov
nemu ("asu, s p o m o č j o trenerjev in znanstvenih delav
cev, v d o l o č e n i h oblikah svoje aktivnosti dosega visoke 
š p o r t n e vrednosti; 

— da so vrhunski š p o r t n i k i , ki dosegajo visoke špor t 
ne d o s e ž k e amaterji, ki morajo imeti ustrezne pogoje za 
svoj osebni, šport ni in d r u ž b e n i razvoj; 

— da so vrhunski š p o r t n i k i vzor mladini in zgled pri 
vzgoji ost a lih Spori nikov m tudi gledalcev; 

— da so vrhunski š p o r t n i k i kot amaterji redno zapo
sleni v organizacij tih z d r u ž e n e g a dela ali se ukvarjajo 
s samostojno dejavnostjo ali se redno š o l a j o in strokov
no izpopolnjujejo za pridobitev poklicne kvalifikacije; 

— da vrhunski šport niki preko mednarodnih tekmo
valnih sistemov prispevajo k medsebojnemu razumeva
nju, poglabljanju prijateljstva -in razumevanja med 
narodi in 

— da je vrhunski špor t , zasnovan na amaterizem, 
zaradi svoje vsestranske funkcije in pomena d e l e ž e n 
d r u ž b e n e podpore. 

2. č l e n 

Status vrhunskih š p o r t n i k o v , predviden s tem druž
benim dogovorom, imajo lahko listi špor tn ik i , ki dose
ž e j o v d o l o č e n i h š p o r t n i h panogah rezultate, na podlagi 
katerih so si po enotni kategorizaciji š p o r t n i k o v Jugo
slavije pridobili naslednje nazive: 

— z a s l u ž n i šport nik Jugoslavije, 
— Spori nik mednarodnega razreda, 
— š p o r t n i k zveznega razreda, 
Vrhunski š p o r t n i k i , ki uveljavljajo pravice in dolž

nosti iz tega d r u ž b e n e g a dogovora, so aktivni dejavniki 
in samoupravljale! v telesni kulturi in d r u ž b e n i skup
nosti, katere jim o m o g o č a j o vsestranski in skladen 
razvoj osebnost i. 

Pridobljen naziv vrhunskega š p o r t n i k a je dosmrten 
in ga š p o r t n i k izgubi le, če prekorač i e t i č n e norme in 
samoupravna socialist IČiva n a č e l a družbe . 

Vrhunskim š p o r t n i k o m , ki dosegajo d r u ž b e n o pri
znane visoke š p o r t n e rezultate, so o m o g o č e n i v okviru 
s t atusa, pridobljenega s tem d r u ž b e n i m dogovorom, 
poboji za izpopolnjevanje in pridobivanje ustreznih 
strokovnih kvalifikacij za ž i v l j e n j s k i poklic: šport no-
l e h n i č n i , m al erialni in st rokov ni pogoji za njihov 
Športn i razvoj; razne oblike stimulacij in druga druž
bena priznanja. 

4. č l e n 

S posebnimi d r u ž b e n i m i dogovori in samoupravnimi 
sporazumi s temeljnimi in drugimi organizacijami zdru
ž e n e g a dela. njihovimi asociacijami, samoupravnimi 
interesnimi skupnostmi, d r u ž b e n o p o l i t i č n i m i in drugimi 
organizacijami ter organi zagotovijo telesnokullurne 
organizacije potrebne pogoje in ugodnosti za vsestranski 
razvoj vrhunskih šport kov in njihove delovne. Studijske 
ter ž i v l j e n j s k e pogoje, kol so: 

— odsotnost z dela zaradi neoviranih priprav in 
u d e l e ž b e na tekmovanjih; 

— posebne pogoje pri rež imu š o l a n j a in o p r a v i č e n o 
p o d a l j š a n j e š o l a n j a oziroma š t u d i j a ; 

— posebne pravice iz zdravstvenega, invalidskega in 
pokojninskega zavarovanja, poleg pravic, ki jim pripa
dajo po s p l o š n i h predpisih; 

— zavarovanje v primeru p o š k o d b nastalih pri 
šport nem izpopolnjevanju, pripravah ter tekmovanjih 
doma in v tujini; 

— r e š e v a n j e stanovanjskih v p r a š a n j in uveljavlja
nje pravic do stanovanja; 

— nujne s t r o k o v n o - p e d a g o š k e pogoje za šport no 
izpopolnjevanje. 

(J. č l e n 

Vrhunski š p o r t n i k i lahko prejmejo d o l o č e n e oblike 
* .» . .u . . . i . . . . . . . i.,. . i , u n •>• ,>••;,i,,i,;i; . ,„- ,; . . 

vrhunskega š p o r t n i k « in za dobo, dokler dosegajo take 
š p o r t n e rezultate, na podlagi katerih jim pripada eden 
od nazivov vrhunskega š p o r t n i k a . 

Vrhunskim š p o r t n i k o m morajo stimulacije omogo
čit i redno š o l a n j e ali strokovno izpopolnjevanje, nado
mestilo za izgubljeni osebni dohodek, dodatek za šport 
no izpopolnjevanje, kakor tudi druge oblike d r u ž b e n i h 
priznanj in nagrad po d o l o č b a h statuta Mednurodnego 
olimpijskega komiteja in mednarodnih š p o r t n i h fede
racij. 

7. č l e n 

Stimulacije se smejo vrhunskim š p o r t n i k o m dodelje
vati po principih in n a č e l i h tega d r u ž b e n e g a dogovora iz 
sredstev Š p o r t n i h organizacij in drugih dajalcev v skladu 
z njihovimi samoupravnimi akti. 

8. č l e n 

Stimulacije predvidene s tem d r u ž b e n i m dogovorom 
lahko prejmejo vrhunski š p o r t n i k i le, č e 80 stalno zapo
sleni v organizacijah z d r u ž e n e g a dela, oziroma če se 
ukvarjajo s samostojno dejavnostjo, ali pa se redno 
š o l a j o in strokovno izpopolnjujejo za pridobitev po
klicne kvalifikacije. 

M V R S T E S T I M U L A C I J V R H U N S K I H 
Š P O R T N I K O V 

9. č l e n 

Kazen d r u ž b e n i h pri/.nanj in nagrad smejo š p o r t n e 
organizacije in drugi dajalci dodeljevat i vrhunskim 
š p o r t n i k o m , v skladu s tem d r u ž b e n i m dogovorom: 

a) š t i p e n d i j e za š o l a n j e ali strokovno izpopolnje
vanje za ž iv l j en j sk i poklic, 

li) nadomestila za izgubljeni osebni dohodek, 
c) dodatek za š p o r t n o izpopolnjevanje, 
d) š t i p e n d i r a n j e za š o l a n j e ali strokovno izpopol

njevanje za ž iv l j en j sk i priklic. 

10. Člen 

Š t i p e n d i j e za š o l a n j e in strokovno izpopolnjevanje 
za ž i v l j e n j s k i poklic lahko dobijo vrhunski š p o r t n i k i po 
kriterijih in pogojih, ki jih n a t a n č n e j e d o l o č i š p o r t n a 
organizacija oziroma dajalec š t i p e n d i j e , v skladu s tem 
d r u ž b e n i m dogovorom in s p l o š n i m i d r u ž b e n i m i dogo
vori, predpisi o š t i p e n d i r a n j u za š o l a n j e ali strokovno 
izpopolnjevanje v ustreznih d r u ž b e n o p o l i t i č n i h skup
nost i h, 

11. č l e n 

Dogovor o dodelilvi Š t ipend i j e skleneta p o o b l a š č e n i 
organ š p o r t n e organizacije oziroma drug dajalec š t i p e n 
dije in vrhunski šport nik, ki prejema š t i p e n d i j o . 

st i m 
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'rhunski š p o r t n i k i lahko prejmejo d o l o č e n e oblike 
ulacije za vrhunske d o s e ž k e , č e so si pridobili naziv 

ejema š t i p e n d i j o 

12. č l e n 
Trajanje š t i p e n d i j e za š o l a n j e ali strokovno izpopol

njevanje za ž i v l j e n j s k i poklic uslreza rednemu č a s u 
š o l a n j a ali strokovnega izpopolnjevanja, lahko pa je 
n a j v e č dvakrat d a l j š e od predvidenega rednega času . 

13. č l e n 

Dajalec š t i p e n d i j e pogojuje Š t i p e n d i r a n j e z u č n i m 
uspehom Š o l a n j a ali s t tokovnega izpopolnjevanja zu 
ž iv l j en j sk i poklic, z izpolnjevanjem d o l o č e n i h nalog 
v pripravah za šport na tekmovanja, z u d e l e ž b o na 
tekmovanjih in z doseganjem ustreznih Š p o r t n i h rezul
tatov, 

Nadomest i lo osebnega d o h o d k a 

14. č l e n 

Vrhunski š p o r t n i k , ki je stalno zaposlen v delovni 
organizaciji z d r u ž e n e g a dela ali č e se ukvarja s samo
stojno dejavnostjo, ima pravico do nadomestila za 
izgubljen osebni dohodek, oziroma do nadomestila oseb
nega dohodka zaradi odsotnosti z dela v primeru šport
nih priprav ali u d e l e ž b e na tekmovanjih. 

Nadomestilo za izgubljen osebni dohodek i zp lača 
vrhunskemu Špor tn iku š p o r t n a organizacija, č e nado-
mesi ilo ni prejel v svoji delovni organizaciji. 

Š p o r t n a organizacija i zp lača vrhunskemu Športn iku 
nadomestilo za izgubljen osebni dohodek, na'podlagi 
ustreznega dokazila, da vrhunski š p o r t n i k ni nadome
stila ž e prejel v organizaciji z d r u ž e n e g a dela, kjer je 
zaposlen, 

Ce organizacija z d r u ž e n e g a dela i z p l a č a vrhun
skemu š p o r t n i k u nižji osebni dohodek od dohodka, ki bi 
g« š p o r t n i k dosegel, č e ne bi bil odsoten od dela, mu to 
razliko povrne š p o r t n a organizacija. 

Vrhunskemu Športn iku , ki se ukvarja s samostojno 
dejavnostjo, se nadomestilo za izgubljeni dohodek 
i z p l a č a v znesku, ki ustreza nadomestilu vrhunskega 
Š p o r t n i k a iste strokovne kvalifikacije, stalno zaposle
nemu v organizaciji z d r u ž e n e g a dela 

0 NOVI HOKEJSKI SEZONI 
Po končani hokejski sezoni, ki 

jo ne štejemo med najbolj uspešne 
v zgodovini jeseniškega hokeja, smo 
že na pragu nove in na začetku kon-
dicijskih priprav, ki so stekle hkrati 
za obe moštvi. 

Upravni odbor hokejskega dru
štva se je znašel v novih okoliščinah, 
ki so rezultat novega statusa vrhun
skih športnikov - amaterjev SFRJ , 
ki ureja medsebojne odnose ter raz
vršča športne panoge in igralce v 
različne kategorije... H D Jesenice 
je v novi sezoni v težjem finančnem 
in materialnem položaju. Financira
nje realno zaostaja za potrebami, 
medlem ko se patronat Železarne 
omejuje na najnujnejše obveznosti, 
ki so samoupravno določene. Zate
gadelj se je upravni odbor odločil, da 
priredi tombolo, da bi se tako izbolj
šal položaj društva. 

Pred novo sezono so bili organizi
rani širši sestanki z igralci vseli mo
štev, na katerih je upravni odbor 
pojasnil nov položaj in izvajanje 
obveznosti, ki ga narekuje status 
vrhunskih športnikov — amaterjev. 
Udeležba je bila razveseljiva, če je 
bilo navzočih od 110 registriranih 
igralcev (brez hokejske šole) 87 igral
cev. Na sestankih smo govorili o 
nekaterih negativnih pojavih v pre
tekli sezoni, zlasti o disciplini, o mo
rali športnika in vzgoji mladih igral
cev in o liku športnika — hokejista. 
Upravni odbor bo dosledno vztrajal 
na sprejetih stališčih in tudi do
sledno izvajal sklepe izrednega obč
nega zbora. Osnovno načelo je: do
ber hokejist — vzoren učenec in 
delavec. 

Zal nam v pretekli sezoni še ni 
uspelo uresničiti naša gesla, ker 
imamo opraviti z nekaterimi igralci, 
ki so zatajili klubske barve, pozabili 
na srčnost in borbenost ter v os
predje postavljali le lastne interese, 
pozabljali pa na svoje dolžnosti. 
Značilno za tak odnos je pri nekate
rih igralcih prvega moštva, ki še niso 
prišli do spoznanja, da se v sociali
stičnih družbenih odnosih, spremi
nja tudi človek. Verjetno bo najtež
je odpraviti staro miselnost in nava
de, ki se postavljajo v ospredje, kot 
primarno vprašanje, zlasti ma
terialne narave, ne pa kako bolje 
trenirati in igrati. 

Tehnično poročilo, ki ga je pripra
vil odbor s trenerji in z analitikom 
tehničnega odbora, nam pove, kak
šni so bili rezultati in odnosi posa
meznih igralcev v pretekli sezoni. 
Neresne letne priprave in tudi tre
ningi so bili vzrok, da se je poslovil 
ruski trener, pa tudi trener Trebušak 
se je znašel v nezavidnem položaju, 
tako da je zaradi tega najavil svoj 
odstop. Torej resnica ni v tem, da 
Jeseničani ne marajo sovjetskega 
hokeja, kot je objavil pod senzacio
nalnim naslovom Nedeljski dnevnik. 
Če bi bilo to res kar piše, bi se Jese
ničani odrekli napredku in cilju, ki 
ga vidimo v kvaliteti in dosežkih 
sovjetskega hokeja. Dejstvo je, da 
nismo moralno dorasli zahtevam 
sovjetskega hokeja, ki zahteva cele
ga človeka in njegovo najboljšo 
psiho-fizično pripravljenost. 

Mislim, da smo imeli zagotovljeni' 
osnovne pogoje, ki so bili v izredno 
plačanih dopustih, da so lahko igral
ci trenirali dvakrat dnevno, poleg 
hranarine in nagrajevanja po uspe
hu. Razen tega smo imeli sovjetske
ga trenerja, strokovnjaka in pedago
ga, ki je želel vnesti v naš hokej 
sistematično delo in vzgojo po vzoru 
sovjetske hokejske šole. Za nekatere 
je bil vprašljiv njegov pristop, ker 
niso videli v njem tiste avtoritete 
kot so pričakovali, da bo z »bičem 
in mečem« vpeljal red in disciplino, 
ki se je podirala že nekaj let pri 
igralcih prvega moštva. Manjkala pa 
je tudi večja prisotnost in aktivnost 
članov upravnega odbora ter širina 
pri delu in načrtna vzgoja. Odpor 
in odnos do mladih igralcev je bil 
tudi ovira na poti k uspehu. Zadnja 
leta so bila vsa ta vprašanja v senci 
sporov in afer. 

Mislim, da ni slučajno, da so od
povedali nekateri ključni igralci, ki 
so doživljali, krizo, v primerjavi s 
predzadnjo sezono, kar velja pred
vsem za bivši prvi napad, zabeležen 
pa je vzpon mladega napada, ki je 
po danih golili prevzel vodstvo v pre
tekli sezoni. Strokovno je namreč 
dokazano, da so doživljali krizo in 
spreminjali formo prav tisti igralci, 
ki niso bili dovolj kondicijsko pri
pravljeni ali pa, da niso bili dovolj 
resni in zavzeti v letnih pripravah 
ter disciplinirani na treningih in 

tekmah. Pohvalili je treba vzpon in 
napredek prvega in mladinskega 
moštva H K Kranjske gore, zlasti 
nekaterih mladincev, ki so igrali pri 
obeh moštvih ter odigrali 55 tekem, 
medtem ko je prvo moštvo odigralo 
MH tekem v pretekli sezoni. Pionirska 
moštva H K Jesenice in H K Kranj
ske gorel sta odigrali nekaj več te
kem kot v pretekli sezoni. Zlasti je 
pomembno vključevanje pionirjev v 
mednarodna srečanja. Letos so 
prvič nastopili in zmagali na medna
rodnem turnirju v Zahodni Nemčiji. 
Uspeh pionirjev v letošnji spzoni ni 
bil zadovoljiv, ker smo pri sestavi 
obeh moštev zamudili priložnost, da 
bi sestavili najboljšega, ki bi se 
lahko potegoval za najvišji naslov. 

Hokejsko šolo je obiskovalo 60 
cicibanov in pionirjev, ki so ob za
ključku hokejske sezone položili 
izpit. Izpit je polagalo 46 učencev 
rojenih leta 1961 do 1966. Hokejska 
šola programsko še ni najboljše or
ganizirana, zlasti učni program, ki 
ni bil dovolj strokovno in teoretično 
pripravljen. Zasnove sodobne hokej
ske šole je pripravil sovjetski trener, 
ki je imel v svoji trenerski karieri 
dragocene izkušnje. Zategadelj bo 
potrebno hokejski šoli v prihodnji 
sezoni posvetili še več pozornosti, 
kajti vzgoja mladih hokejistov po
meni prihodnost jeseniškega hokeja. 

Pred nami je nova hokejska sezo
na, ki se začenja s kondicijskimi tre
ningi za vsa moštva. Obisk je razve
seljiv, če odštejemo nekatere igralce 
prvega moštva, ki niso doumeli, da 
po starem ne gre več. Od letnih pri
prav bo odvisna selekcija igralcev za 
domača moštva in igralcev, ki 
pridejo v izbor kol kandidati za 
reprezentanco in olimpijske igre. 

Pričakujemo, da bo letošnja 
sezona bolj pestra, ker smo uspeli 
pripraviti več prijateljskih in med
narodnih tekem, ki so sestavni del 
priprav za zimsko sezono. 

S pomočjo čehoslovaškega trener
ja Vlastimila Hubnika želimo dvig
niti kvaliteto in ugled jeseniškega 
hokeja ter ustvariti zaupanja med 
privrženci tega lepega in dinami
čnega športa. Upamo, da nam bodo 
gledalci pri tem pomagali. Od igral
cev pa pričakujemo, da bodo z'bor
beno in srčno igro dokazali svojo 
pravo kvaliteto, ter tako tudi pri
pomogli k dvigu jugoslovanskega 
hokeja. . B. -E. 

Pionirsko moštvo H K Jesenice, 
kije na turnirju v Grefrathu 
osvojili) prvo mesto 
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S SRCEM IN TRDNO V0LJO ZAPISAN HOKEJU 

Silvo Poljanšek 

SREČANJE S S I L V O M 
POLJANŠKOM, 23 -LETNIM 

N A P A D A L C E M J E S E N I C 
Četrtkov veter je bil, ko sva se srečala 

na dogovorjenem zmenku. Lahko bi ga 
imenoval kar spomladanski klepet o zim
skem športu. Podmežakljo, kjer sva preple
tala misli, je bil topel pomladni večer. 

Silvo Poljanšek je bil tokrat moj sobe-
^ednik. Triindvajset let mu je in je tre
nutno eden izmed stebrov jeseniškega ho
keja, vztrajno pa se prebija tudi v sam vrh 
jugoslovanskega hokeja. Najprej še nekaj 
osebnih podatkov o njem. Rojen je bil 
2!). decembra 1951 na Jesenicah. Po kon
čani osnovni šoli se je odločil, da bo postal 
strojni tehnik in zastavljeni cilj je tudi 
uresničil. Sedaj je zaposlen v naši železarni 
na sektorju novogradenj, poleg tega pa 
izredno študira na višji ekonomski komer
cialni šoli. 

P R V I H O K E J S K I K O R A K I 
Z D V A N A J S T I M L E T O M 

Dom v Kurji vasi je tako kot mnogim, 
njegovim predhodnikom »usodno« vplival 
na malega Silva, da se je zapisal hokeju. 
Zvedavo, s polno mero otroške razposaje
nosti, je s prijatelji oprezal, kaj se pravza
prav dogaja na tisti beli ploskvi. Vsak dan 
je hodil mimo hokejskega igrišča in vedno 
se je kaj dogajalo. Ni še dopolnil trinajst 
-let, ko je že stal na drsalkah s hokejsko 
palico v rokah. 

»To je bilo v sezoni 1963/64,« se danes 
spominja Silvo. »Takrat je bil jeseniški 
hokej na višku in mnogo mladincev si je 
želelo, da bi postali igralci. V tej sezoni je 
hokejski klub na Jesenicah organiziral 
hokejsko šolo. Ker sem se tudi sam takrat 
odločil, da bom igral hokej, sem se seveda 
vpisal v to šolo. Tako sem se prvič srečal 
z načinom hokejske igre, s pravili in seveda 
z veščinami. Hokejsko šolo je vodil češki 
trener Pleticha. To je bil človek, ki je znal 
delati z mladimi.« 

V isti sezoni je Silvo Poljanšek odigral 
prve hokejske tekme v pionorskem moštvu, 
naslednje leto se je že »prebil« do mladin
skega moštva. V letih 1968-1970 je igral 
v članskem moštvu Kranjske gore, v sezoni 
1970/1971 pa je postal član prvega moštva 
Jesenic in član državne hokejske repre
zentance, kar je še danes. 

Na vprašanje, kako so ga starejši igralci 
kot mladega in obetavnega igralca sprejeli 
v svojo sredino, Silvo danes pove: 

»Ko sem se ,selil' iz mladinskega moštva 
v člansko moštvo Kranjske gore, praktično 
nisem opazil nobenih bistvenih sprememb. 
Trener Dušan Brun je med igralci znal 
ustvariti takšno harmonijo, da do nespora
zumov med starejšimi in novimi igralci 
skoraj da ni prišlo. Na vsak način mi je bolj 
ostal v spominu prehod k članom prvega 
moštva. Do sebe sem čutil veliko odgovor
nost, kajti na koncu koncev igrati v prvem 
moštvu niso mačje solze.« 

P R V O SREČANJE Z O L I M P I J O 
Naneslo je, da je Silvo Poljanšek prvo 

tekmo v članskem moštvu odigral z ekipo 
ljubljanske Olimpije. 

»Bil sem rezervni igralec in sem se šele 
v drugi tretjini vključil v igro. Ne vem, 
kako so bili zadovoljni moji soigralci, v 
glavnem sem bil sam prepričan, da s pri
kazano igro nisem preveč blestel.« 

Od te prve tekme z Olimpijo je sedaj že 
več kot pet let. Silvo Poljanšek je iz leta 
v leto izpopolnjeval hokejske veščine, iz 
tekme v tekmo si je nabiral novih izkušenj, 
tako da danes, po mnenju številnih, sodi 
v vrsto najboljših hokejistov. 

Silvo, kakšna je bila pot med najboljše? 
»Najprej te moram popraviti, in sicer to 

ni res, da sem med najboljšimi, sem namreč 
povprečen igralec, ki jih trenutno ima jese
niško moštvo in hokejska reprezentanca. 
Kako se doseže nek nivo, naj si bo v športu 
ali kjerkoli drugje, je na dlani. Uspehov in 
rezultatov ni brez trdega dela. Tako je tudi 
pri hokeju. Talent ni vse. Glavno vlogo 
tukaj igra volja do treningov, športno srce; 
to je tisto, kar naredi hokejista. Nihče še ni 
uspel, ki je mislil, da poleg talenta ne po
trebuje ničesar več. Povedati moram še, da 
je pomembno za dobrega hokejista čimveč 
nastopov v reprezentanci, kjer si pridobiš -
izredno veliko znanja. Srečanja v držav
nem prvenstvu pri nas niso kvalitetna in 
zato tukaj ni pričakovati pravega uspeha.« 

Naj tukaj zapišem, kar Silvu Poljanšku 
nisem povedal osebno ob najinem pogo
voru. Skromnost je lepa čednost pravijo in 
on jo nosi v srcu, prav tako kakor vse 
zgoraj navedene trditve. S trdim delom je 
postal hokejist, kajti hokejska arena zahte
va celega Človeka, ki je pripravljen tudi 
marsikaj žrtvovati. 

V R H U N E C 
PRI S E D E M I N D V A J S E T I H L E T I H 
Kdaj hokejist v svoji karieri doseže 

vrhunec? 
»Po mojem mnenju je to okrog sedem

indvajsetega leta. Hokej je namreč izredno 
težek šport, zato je skrajna točka zmoglji
vosti pomaknjena za nekaj let naprej v pri
merjavi z drugimi športi. To je v veliki meri 
tudi odvisno od pogojev za trening oziroma 
v kakšni sredini igra hokejist.« 

O popularnosti hokeja na Jesenicah ni 
potrebno izgubljati besed. Seveda pa so 
vzporedno s tem popularni tudi igralci. 
Silvo, kako se recimo ti počutiš v tej vlogi? 

»Po eni strani, če sem čisto odkrit, mi to 
godi. Tukaj pa so prisotni, v mislih imam 
popularnost, tudi trenutki, ko bi želel biti 
popolnoma nepoznan. Najlepši primer za 
to so porazi našega moštva. V športu je pri 
nas pač še vedno tako, tudi pri hokeju, da 
po neuspehu skoraj s prsti kažejo na posa
meznike, češ, poglejte tale ga je pa najbolj 
,pekel' na tekmi. Takšni trenutki so težki, 
boleči, počutiš se, kot da si razstavljeni 
predmet, kjer te pač lahko po mili volji 
ocenjujejo, predvsem pa seveda kritizi
rajo.« 

Med ljudmi se pogostokrat širijo govo
rice o velikih zasluških hokejistov, po drugi 
strani pa je neki hokejist izjavil, da noben 
hokejski igralec ni presegl cenzusa za pri
javo davkov. Kakšna je torej resnica okrog 
zaslužkov oziroma dohodkov hokejistov? 

D O H O D K I H O K E J I S T O V 
NISO T A J N I 

»Najprej moram reči to, da hokejisti 
nimajo nobenih izrednih zaslužkov, o ka
terih res med ljudmi krožijo najrazličnejše 
inačice. Naši zaslužki so urejeni s pravil
nikom in ta pravilnik natančno določa, 
kakšno je plačilo za določeno izvršeno delo. 
O tem je bilo tudi nekaj pisanja v sloven
skem tedniku ITD, kjer pa ni bilo 
natančno definirano o zaslužkih hokeji
stov. Poudariti moram, da dohodki hoke
jistov niso tajnost. Vsakomur je dana mož
nost, da izve, koliko zasluži hokejist. Prav
zaprav tukaj po mojem mnenju ne moremo 
govoriti o takšnem načinu plačevanja ozi
roma nagrajevanja, kot je to recimo na 
delovnem mestu v Železarni. Tam narediš 
osem ur in ža izvršeno delo prejme.š plačilo. 
Pri nas hokejistih pa je to drugače. Naš 
delavnik je deljen. Treningi so dvakrat na 
dan in zato je treba dvakrat zdoma. Ze 
tukaj je veliko izgubljenega časa, potem pa 
so v glavni sezoni še številni nastopi, poto
vanja, priprave pred tekmami in še vrsto 
drugih podrobnosti. Seveda vse to na lastni 
koži najbolj občuti tisti, ki je prizadeven in 
marljiv. Seveda pa so žal tudi takšni, ki 
treningov ne jemljejo dovolj resno, prav ob 
njih pa se najbolj spotikajo ljudje in potem 
nastajajo najrazličnejše govorice.« 

H O K E J I S T J E ZA M A R S I K A J 
P R I K R A J Š A N 

»Poleg tega ljudje ne vidijo, da je hoke
jist med sezono prikrajšan za številne 
stvari. Tukaj je razvedrilo, ki ga med se
zono praktično nima. Obtežen je s psihič
nim pritiskom pred pomembnimi tekmami, 
zanj po deseti uri zvečer ni priporočljivo, 
da se giblje zunaj, ker potrebuje določen 
počitek. Potem skoraj da nima prostega 
sobotnega večera ali nedelje, da bi odšel 
recimo v kino, v gledališče ali na izlet.« 

Z mojim sobesednikom sva zatem po
govor usmerila k še vedno aktualni debati 
o ruskem trenerju Afanasijevu. Sodeč po 
njegovih zadnjih izjavah pred odhodom 
z Jesenic, ruski trener ni bil zadovoljen 
z razmerami v hokeju. Zanimalo me je, 
kakšen vtis je trener Afanasijev naredil na 
Silva Poljanska. 

»Po mojem mnenju je odšel razočaran 
predvsem zato, ker igralci nismo razumeli 
njegovih idej, kar pa je posledica tega, da 
jih nismo mogli osvojiti. Jaz njegovih kva
litet, znanja, v nobenem primeru ne opo
rekam. Pri nas na Jesenicah pa žal ni prišel 
v pravo sredino. Ni znal biti oster, preveč je 
hotel doseči s prepričevanjem, z besedo. To 
smo mi izkoriščali tako, da nismo dovolj 
intenzivno trenirali, pa tudi disciplina na 
treningih ni bila najboljša.« 

K U P V Z R O K O V 
ZA I Z G U B L J E N O P R V E N S T V O 

Polegle so se kritike na račun izgublje
nega prvenstva. Vseeno sem izkoristil pri
ložnost in tudi Silvu zastavil vprašanje, kje 
so vzroki za neuspeh. 

»Na prvem mestu so bile tukaj slabe 
kondicijske priprave v poletnih mesecih. 
Treningi niso bili dobro organizirani, ude
ležba je bila slaba. Potem je bil eden izmed 
vzrokov ta, da smo izgubili pet igralcev 
Felca, Smoleja in Ravnika, zatem pa še 
Koširja in Pipana. To pa je zahtevalo A 
nujno pomladitev moštva, kar pa ni moč " 

• 

izpeljati v (.•nem tednu. M lad i igralci niso 
bili kos zahtevni nalogi. Potem je ob pora
zih z Olimpijo popustila tudi disciplina. 
Med igralci seje začela pojavljati nezainte-
resiranost, slaba volja, kar pa so najbolj 
občutili mladi igralci. Potem je kot vzrok 
vredno navesti še to, da je bilo v pretekli 
sezoni premalo kvalitetnih tekem. Po ves 
teden smo le trenirali za sfiopad z Olimpijo, 
potem pa je prišla tekma, pa nismo bili 
sposobni prikazati željene igre.« 

In kaj pričakuješ od sezone, ki je tako-
rekoč pred vrati? 

»Vse je odvisno od pogojev, ki jih bomo 
imeli igralci, potem je odvisno od sestave 
moštva in ne nazadnje tudi od odnosov 
med moštvom in upravo hokejskega kluba. 
Najprej se morajo popraviti vse napake in 
pomanjkljivosti, ki sem jih navedel. Ob 
resnem in odgovornem delu vseh, ki imajo 
karkoli opraviti z našim hokejem, ne vidim 
zapreke, da se naslov državnih pravkov ne 
bi ponovno vrnil na železarske Jesenice.« 

Kako pa usklajuješ med sezono tre
ninge in prosti čas, zraven pa še izredno 
študiraš? 

»O prostem času praktično v glavni 
sezoni ne morem govoriti. Največ mi ga 
vzame študij, včasih zaradi njega trpijo 
treningi, včasih pa šola. Doslej sem vse 
skupaj kar uspešno usklajeval in upam, da 
bo tudi v prihodnje tako.« 

Se morda poleg hokeja ukvarjaš še 
s kakšnim drugim športom? 

»Če je čas, najraje igrani tenis.« 
O Silvu Poljanšku ste i/, najinega po-

menka prav gotovo izvedeli veliko. Marsi
kaj bi se lahko še pogovorila, pa je čas pri
ganjal oba. 

N J E G O V I H 375 T E K E M 
Da, to je že kar zajetna zbirka odigra

nih tekem za triindvajsetletuega hokejista. 
77 tekem je' Silvo Poljanšek odigral za 
člansko moštvo Kranjske gore, 212 za član
sko moštvo Jesenic, 86-krat pa se je v ho
kejski areni pojavil z grbom državne repre
zentance na prsih. L R. 

STATISTIČNI PODATKI IZ PRETEKLE SEZONE 

Kapetan pionirskega moštva Bojan Raz
pet prejema od župana Grefrathu pokal 
za osvojeno prvo mesto na turnirju 

Kot je navada v H D Jesenice, so tudi 
letos natančno vodili statistiko o vseh 
odigranih tekmah. To nalogo je opravljal 
Anton Dremelj in skupaj z njegovimi ter 
podatki trenerjev posameznih moštev je 
nastalo tehnično poročilo H D Jesenice, iz 
katerega smo povzeli večino podatkov. 

V sezoni 1974/75 je tekmovalo v okviru 
H D Jesenice šest moštev, ki so bila registri
rana v dveh klubih, in sicer H K Jesenice in 
H K Kranjska gora. Oba kluha sta imela po 
eno člansko, eno mladinsko in eno pionir
sko moštvo. Skupno je v vseh šestih mo
štvih nastopilo 110 hokejistov. V sezoni 
1974/75 so vsa moštva odigrala skupno 140 
uradnih tekem, pri tem pa so dosegla 1.133 
zadetkov in jih prejela 632. Povprečno je 
bilo na en(> tekmo doseženih 8,1 golov, pre
jetih pa je bilo 4,5 golov. 

Člansko moštvo Jesenic je v pretekli 
sezoni odigralo skupno 38 tekem, od tega 16 
za državno prvenstvo, pet za jugoslovanski 
pokal, šest za karavanški pokal in enajst 
prijateljskih srečanj. Moštvo je doseglo 18 
zmag, pet neodločenih rezultatov in 15 po
razov. Število danih golov je bilo 220, šte
vilo prejetih pa 176. Moštvo je osvojilo 
drugo mesto v državnem prvenstvu, in 
drugo mesto v tekmovanju za jugoslovan
ski pokal. Trenerja sta bila Jože Trebušak 
in Boris Afanasijev. 

V članskem moštvu Jesenic je igralo 
24 igralcev, ki so na vseh tekmah skupno 
presedeli 388 kazenskih minut ali 10,2 ka
zenskih minut na tekmo. 

Največ golov so dali: Milan Jan (28), 
Edi Hafner (26) in Silvo Poljanšek (25); 
najuspešnejša podajalca sta bila: Edi Haf
ner (41) in Tomaž Košir (37); največkrat 
pa je bil izključen Ivo Jan (48 minut). 

Člansko moštvo Kranjska gora je v pre
tekli sezoni odigralo skupno 35 tekem, od 
tega 24 za državno prvenstvo, eno v tek
movanju za jugoslovanski pokal ter deset 
prijateljskih tekem. Moštvo je doseglo 22 
zmag, en neodločen rezultat, dvanajstkrat 
pa je bilo poraženo. Razmerje med danimi 
in prejetimi goli je bilo 240:142. Ekipa je 
osvojila prvo mesto v skupini B ZHL. V 
kvalifikacijah za vstop v A skupino pa je 
osvojila zadnje, tretje mesto. Trener 
moštva je bil Dušan Brun. 

V moštvu Kranjske gore je igralo 23 
igralcev, ki so bili na vseh tekmah kazno
vani z 278 kazenskimi minutami, ali 8,2 
minute na tekmo. 

Največ golov so dosegli: Peter 
Klemene (109), Bojan Brun (55) in Uroš 
Pavlic (41), najuspešnejši podajalci so bili: 
Bojan Brun (46) ter Peter Klemene in 
Janez Fartek s po tridesetimi podajami, 
najdlje pa je na klopi za kaznovane prese
del Milan Šebjanič (54 minut). 

Mladinsko moštvo Jesenic je v pretekli 
sezoni odigralo skupno 20 tekem, od tega 
16 v državnem prvenstvu, dve za jugoslo
vanski pokal in dve prijateljski tekmi. 
Moštvo je doseglo devet zmag, štiri neod
ločene rezultate, sedemkrat pa je bilo po
raženo. Razmerje golov je bilo 240:113. 
Moštvo je doseglo drugo mesto v državnem 
prvenstvu ter se uvrstilo v polfinalni del 
tekmovanja za jugoslovanski pokal. Trener 
je bil Matko Medja. 

V moštvu je nastopalo 20 igralcev, ki so 
bili kaznovani skupno 145 minut ali 7,6 mi
nute na tekmo. 

Največ golov so dosegli:Zvone Šuvak 
(60), Brane Golja (49) in Bojan Razpet 
(47). Največkrat so podali Brane Golja 
(25), Zvone Šuvak (21) ter Marjan Lah, 
Bojan Razpet in Mustafa Bešič vsi po 
15-krat, največkrat pa je bil izključen Igor 
Pust (40 minut). 

Mladinsko moštvo Kranjske gore je 
v pretekli sezoni odigralo skupno 20 tekem, 
od tega 16 za državno prvenstvo ter štiri za 
jugoslovanski pokal. Moštvo je doseglo 19 

zmag in en neodločen rezultat. Razmerje 
med danimi in prejetimi goli je bilo 253:62. 
Moštvo je osvojilo naslov državnega prva
ka ter prvo mesto v jugoslovanskem po
kalu. Trener moštva je bil Dušan B/un^ 

V moštvu je igralo 21 igralcev, ki so bili 
kaznovani skupno 114 minut, ali ' šest 
minut na tekmo. Ker je v moštvu od 21 
igjalcev devet igralcev nastopalo tudi v 
članskem moštvu Kranjske gore, osem pa 
jih je istočasno igralo tudi v pionirskem 
moštvu Kranjske gore, posebna evidenca 
za vsako moštvo ni vodena, najuspešnejše 
pa smo že omenili, ko smo govorili o član
skem moštvu Kranjske gore. 

Pionirsko moštvo Jesenic je odigralo 16 
tekem, od tega: šest prvenstvenih za repub-. 
liško prvenstvo ter deset prijateljskih. 
Moštvo je doseglo deset zmag, šestkrat pa 
je bilo poraženo. Razmerje golov je bilo 
97:83. V republiškem prvenstvu so pionirji 
Jesenic zasedli tretje mesto, njihov trenete 
pa je bil Matko Medja. 

V moštvu je nastopilo 19 igralcev, med 
njimi pa sta bila tudi dva člana mladin
skega moštva Jesenic. Ekipa si je prislužila 
82 kazenskih minut, ali 5,4 minute na 
tekmo. 

Pionirsko moštvo Kranjske gore je 
odigralo skupno 11 tekem,-od tega: sedeni,. 
za republiško prvenstvo, tri za državno** 
prvenstvo in eno prijateljsko. Moštvo je"" 
doseglo osem zmag, en neodločen rezultat, 
dvakrat pa je bilo poraženo. Razmerje med 
danimi in prejetimi goli pa je bilo 83:56. j 
Moštvo je osvojilo drugo mesto v republi
škem prvenstvu in drugo mesto na držav
nem prvenstvu. Trener je bil igralec prvega,'** 
moštva Jesenic Stanko Eržen. I fei 

V moštvu je igralo 22 igralcev, ki so bili ' 
kaznovani s 40 kazenskimi minutami, a|i 
3,6 minute na tekmo, med njimi pa je bil<ojJ> 
tudi sedem igralcev mladinskega nVOštvja^ 
Kranjske gore. D. ! 

KOŠIRJEV 
BODICEK 

Šele danes se javljam, ker sem šele 
sedaj prišel do sape zaradi pretekle... 
sezone. 

Naslednja sezona bo sigurno bolj
ša, ker bo moštvo zelo pomlajeno, 
ker že na prvem sestanku v zvezi s 
pripravami na novo sezono, ni bilo 
nobenega igralca iz I. moštva. Da se 
igralci prvega moštva niso udeležili 
pohoda »po poteh tovarištva in spo
minov« je krivda v tem, da je treba 
iti peš. 

Če bi se igralci borili s tako vnemo 
proti Olimpiji, kot se proti funkcio
narjem lastnega kluba, ne bi izgubili 
nobene tekme. 

Na svetovnem prvenstvu smo 
Jugoslovani dosegli dovolj velik us
peh, bil bi pa še večji, če ne bi bilo 
italijansko-želodčnih krčev. 

Za nekatere novinarje je največji 
užitek pisati čez jeseniški hokej, 
upam, da jim bomo kmalu vzeli to 
veselje z dobrimi igrami. 

Izgleda, da bo končno le prišel za 
naše hokejiste dovolj sposoben ho
kejski strokovnjak, da bo naše hoke
jiste lahko učil hokej, ne pa da jim 
bo pobiral pake in nosil radensko. 

V S E K A R P I Š E M , P I Š E M Z 
Z E L J O Z A Č I M B O L J Š I U S P E H 
N A Š E G A H O K E J A S E V E D A P A 
T O L E N I Z A » H E C « Vaš Košir 



7. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela in druge 

organizacije, odgovorne za vzdrževanje čistoče na tržnih in 
drugih javnih prodajnih prostorih, športnihigriščih, avtobusnih 
postajališčih, kioskih in trgovinah, so dolžne: 

— skrbeti za čistočo na prostoru, za katerega so zadolžene; 
— poskrbeti za zadostno število košev za odpadke ter jih 

redno vzdrževati; 
— po obratovalnem času ali po končani prireditvi uporab

ljene prostore počistiti. 

8. člen 
Temeljne in druge organizacije združenega dela in druge 

organizacije, ki skrbe za vzdrževanje cestpulic in trgov v na
seljih, so dolžne: 

— na javnih ulicah, trgih, v javnih parkih in na zelenicah 
med stanovanjskimi bloki namestiti koše za odpadke v primer
nih razdaljah in j ih redno vzdrževati; 

— redno vzdrževati in čistiti prometne površine, parke in 
zelenice, za katere so dolžne skrbeti; 

— asfaltirane prometne površine čistiti v poletnem času 
z vodo in mokre pometati v času med 20. in 0.5 uro; 

— v zimskem času takoj po zapadlosti snega očistiti sneg 
z vseh prometnih površin, ulic, trgov, prehodov in pločnikov, 
v skladu s programom čiščenja ter posipati poledenele površine 
z ustreznim posipom. 

9. člen 
Lastniki, uporabniki ali najemniki nepremičnin ob javnih 

cestah so dolžni: 
— čistiti pločnik-hodnik ob svoji ali najeti nepremičnini; 
— odstranjevati takoj s pločnikov-hodnikov, cestnih jar

kov in kanalskih požiralnikov sneg ali naplavine; 
— odstraniti vsakokrat takoj snežni plaz, ki pade s strehe 

stavbe; 
— v zimskem času posuti poledenele pločnike-hodnike 

redno do 5.30 zjutraj, podnevi pa po potrebi tudi večkrat, z 
ustreznim posipom; 

— poskrbeti, da so na hišah in drugih zgradbah ob javnih 
poteh nameščeni žlebovi in snežni ščitniki; 

— odstraniti ali poskrbeti za odstranitev ruševin zgradb, 
ograj in večjih kupov odpadnega materiala. 

10. člen 
Izvajalci, ki so pri opravljanju komunalnih del prekopali 

prometne poti, parke ali druge javne površine, so dolžni takoj 
po opravljenih fazah dela poskrbeti, da se na prekopanih po
vršinah vzpostavi prejšnje stanje. Če izvajalec tega ne stori, 
opravi potrebna dela ustrezna druga organizacija na stroške 
povzročitelja. 

III. VARSTVO MLADINE 

11. člen 
Mladini do 16. leta starosti je prepovedano: 
— zadrževati se v gostinskih prostorih, lokalih ali prire

ditvah, kjer točijo alkoholne pijače, brez spremstva staršev, 
skrbnika ali druge osebe, ki j i je zaupana v varstvo, po 21. uri; 

— obiskovati javne prireditve, kinematografske in gledali
ške predstave, ki so označene kot mladini neprimerne. 

IV. IZOBEŠANJE ZASTAV 

12. člen 
Zastave družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih 

in drugih organizacij se izobešajo na dneve državnih, republi
ških, občinskih in krajevnih praznikov. 

Ob drugih pomembnejših prireditvah ali priložnostih druž
benopolitičnega pomena se izobešajo zastave na splošen poziv 
družbenopolitičnih organizacij, objavljen s sredstvi javnega 
obveščanja. 

Zastave družbenopolitičnih in drugih organizacij ter dru
štev se izobešajo ali nosijo ob jubilejih, javnih prireditvah, po
grebih ali ob drugih priložnostih, pomembnih za organizacije ali 
društva. 

Zastave organizacij združenega dela se smejo neomejeno 
izobešati na njihovih prostorih ali objektih, ob javnih cestah ali 
na drugih javnih prostorih pa le z dovoljenjem oddelka za urba
nizem, gradbene in komunalne zadeve Občinske skupščine 
Jesenice. 

13. člen 
Zastave družbenopolitičnih skupnosti, družbenopolitičnih 

in drugih organizacij in društev se ne smejo izobešati ali nositi 
brez razlogov iz 12. člena tega odloka. 

14. člen 
Organizacije združenega dela in druge samoupravne orga

nizacije ter skupnosti, lastniki in upravljalci zgradb in drugih 
objektov v občini Jesenice so dolžni zagotoviti, da so na dneve 
državnih, republiških, občinskih in krajevnih praznikov ali na 
splošen poziv, objavljen s sredstvi javnega obveščanja, od pred
večera ali zgodnjih jutranjih ur izobešene državne ali repub
liške zastave. 

15. člen 
Zastave je treba odstraniti, ko mine razlog, zaradi katerega 

so bile izobešene. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 
Za kršitve določb tega odloka se v postopku za prekršek 

izrekajo denarne kazni: 
.— za temeljne organizacije združenega dela, organizacije 

združenega dela in druge organizacije — pravne osebe — od 100 
do 5000 din; 

' — za odgovorne osebe pravnih oseb od 20 do 1000 din; 
— za posameznika pa od 20 do 2000 din. 

17. člen 
Miličniki, inšpektorji in druge pooblaščene uradne osebe 

lahko izrečejo in izterjajo od storilca prekrška takoj na mestu 
denarno kazen 100 din za kršitev določb 4. in 6. točke 1. od
stavka, 2., 3., 8. in 13. točke 3. odstavka in 3. točke 4. odstavka 
3. člena ter 1. točke 5. člena tega odloka. 

VI. KONČNE DOLOČBE 

• 18. člen 
Uvedbo postopka o prekršku predlagajo pristojni upravni, 

inšpekcijski organi, postaje milice, javni tožilec ali oškodovanci. 
Občani, organizacije združenega dela, družbene in druge 

organizacije opozorijo pristojne organe, ki morajo ugotoviti 
kršitev in storilca ter obvestiti tistega, ki j ih je opozoril, kako so 
ukrepali! 

19. člen 
Za izvajanje tega odloka skrbijo pristojni upravni organi ' <f 

Občinske skupščine Jesenice. 

- 20. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok 

o javnem redu in miru v občini Jesenice (Uradni vestnik Go
renjske št. 7/68), odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o jav
nem redu in miru v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske 
št. 12/68), odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem 
redu in miru v občini Jesenice (Uradni vestnik Gorenjske št. 
15/70) in odredba o določitvi strnjenih naselij, v katerih je pre
povedano rediti konje, govedo, prašiče, osle, koze, ovce, kunce in 
perutnino na območju občine Jesenice. 

•v 

21. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

vestniku Gorenjske. . A i 

Predsednik občinske skupščine 
Slavko Osredkar, dipl. iur. 

V valjarni profilov 

IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 
MARTINARNA 

Tretja seja osnovne organizacije 
sindikata v martinarni je bila 25. 
aprila. Referent za oddihe je odbor 
osnovne organizacije sindikata se
znanil z razdelitvijo mest za leto
vanje v počitniških domovih. Iz po

ročila je razvidno,, da je za brez
plačno letovanje predlaganih sedem 
članov kolektiva. 

Odbor osnovne organizacije sin
dikata je sodelavcu Stanetu Kelen-
cu odobril denarno pomoč ker že 
dalj časa boluje. 

TOZD VALJARNE 
V sredo, 30. aprila je bila prva seja 

komisije za . prošnje in socialna 
vprašanja pri osnovni organizaciji 
sindikata TOZD Valjarne. Komisija 
je obravnavala prošnje za denarno 
pomoč članom sindikata, ki dalj 
časa bolujejo. Denarno pomoč so 
odobrili Olgi Mežnarc iz valjarne 
profilov, Vinku Kržišniku iz adju
staže s t e k e l in Francu Potočniku iz 
valjarne bluming. 

NABAVNI SEKTOR 
V četrtek, 15. maja je bila sedma 

seja osnovne organizacije sindikata 
nabavnega sektorja. Odbor je bil 
informiran o praznovanju 30 letnice 
osvoboditve. Proslave v Ljubljani se 
je udeležilo 12 članov kolektiva. V 
nadaljevanju seje so odobrili denar
no pomoč Blažu Vengarju in Zinki 
Bregantovi, ki dalj časa bolujeta ter 
Jožetu Otoničarju, ki je bil invalid
sko upokojen. 

Dalj časa so razpravljali o pro
blematiki skladišča, predvsem o na-
domestovanju manjkajočih delav
cev, ki so na dopustu ali pa bolujejo. 
Zaradi tega imajo precej težav. To
varniški konferenci osnovnih orga
nizacij sindikata Železarne pred
lagajo, naj bi uvedli nadurno delo, 
ki je potrebno zaradi višje sile. V 
takih primerih ne bi šteli nadurnega 
dela v osebni dohodek za odmero 
otroških dodatkov, delavci pa bi bili 
pripravljeni tudi na nadurno delo. 

SEOP 

Na peti seji osnovne organizacije 
sindikata, ki je bila v aprilu, so 
najprej pregledali opravljeno delo in 
analizirali sklepe sprejete na obč
nem zboru. Naštete so naloge, ki naj 
bi j ih osnovna organizacija sindika
ta opravila v prihodnje. 

Športno in rekreativno delovanje 
naj bo v prihodnje usmerjeno v po
glabljanje medsebojnih odnosov z 
namenom, da bi opravili »zaprtost« 
med oddelki sektorja. Skrbeti bo 
treba za dvig splošne kulturne ravni, 
da bi prenehali z apatičnim odnosom 
do kulturnih prireditev na Jeseni
cah. Upoštevati je treba smernice 
obeh sindikalnih kongresov in pripo
ročila vnašati v vsakodnevno udej-
stvovanje. Izboljšati bo treba odnos 
do dela in gospodarjenja na vseh 
področjih. Prek sindikalne organiza
cije je treba vplivati na delitev 
sredstev, ki j ih ustvarja kolektiv in 
jih skladno s sporazumi odstopa 
samoupravnim interesnim skupno
stim. Nenehno je treba uveljavljati 
težnjo za bolj smotrno porabo teh 
sredstev. Zavzemati se bo treba za 
boljše obveščanje o sprejetih sklepih 
in odločitvah, ki zadevajo organiza
cijo sektorja in operativno izpolnje
vanje nalog. 

Povečati je treba aktivnost članov 
sindikata pri izbiri kandidatov v sa
moupravne organe, ker bomo tako 
vplivali na izboljšanje kadrovske 
strukture teh organov. 

V drugem delu seje so bili člani 
odbora seznanjeni z razporedom 
koristnikov letovanj v obeh počit
niških domovih. Brezplačno leto
vanje na morju so odobrili Francki 
Jelševar in Marinki Ravnik. Zbrali 
so tudi nekaj predlogov za podelitev 
odlikovanj. 

ELEKTRODNI OBRAT 
Peta redna seja osnovne organi

zacije sindikata je bila 15. maja. 
Ker v zimskih mesecih ni bilo 

tekmovanj, so se dogovorili, da bodo 
v maju organizirali tekmovanje v 
kegljanju na asfaltu pri Knaflju 
v Žirovnici. Namesto praktičnih 
nagrad so pripravili prehodni pokal 
za katerega se bodo borile posa
mezne ekipe. 

Odbor osnovne organizacije sin
dikata je razpravljal tudi o orga
nizaciji sindikalnega izleta. Izlet 
v Poreč naj bi organizirali 7. in 8. ju
nija. Člani kolektiva naj bi prispe
vali po 50 dinarjev, svojci, ki niso 
člani osnovne organizacije pa pla
čajo polno ceno 224 dinarjev. 

Na seji je bilo postavljeno vpraša
nje zakaj so dan pred praznikom 
dela v posameznih osnovnih orga
nizacijah sindikata prenehali z 
delom in začeli s" praznovanjem 
nekaj ur prej, kot je bilo dogovor
jeno. Odbor je razpravljal še o neka
terih kadrovskih vprašanjih, o čemer 
so razpravljali že ua sestankih 
samoupravnih delovnih skupin. 

TEHNIČNI FELJTON — TEHNIČNI FELJTON — TEH NIČNI FELJTON — TEHNIČNI FELJTON — TEHNI 

JEKLO V SVETU IN ČASU 
2 

Nadaljevanje 
Diagrama št. 2 in 3 prikazujeta v % delež proizvodnje suro

vega jekla z ozirom na posamezna področja sveta v letih 
1965 — 1974. Pri tem je zanimiv-položaj Zahodne Evrope in 
Severne Amerike na račun Azije. Tu gre seveda predvsem dvig 
proizvodnje na Japonskem in v L R Kitajski. Pr i ostalih po
dročjih je razmerje sledeče: 
, Leto 1965 - % leto 1974 - % 
Južna Amerika 1.8 2.5 
Avstralija 1-2 1.1 
Afrika in Srednji Vzhod 0.9 J J 

Na diagramu št. 4 vidimo gibanje proizvodnje 
surovega jekla od leta 1968 do 1974 v 24 državah, članicah IISI z 
ozirom na proizvodni postopek (članice IISI so železarske 
družbe Zahodne Evrope, Severne in Južne Amerike, Japonske 
in Avstralije, ki so leta 1974 proizvedle skupno 488 milij. ton 
surovega jekla). Diagram kaže padanje proizvodnje S M peči na 
račun kisikovih konvertorjev in električnih peči. Med ostalimi 
postopki je mišljen predvsem Thomasov konvertor, katerega 
proizvodnja tudi pada. 

Proizvodnja grodlja (1973) 
Tabela v nadaljevanju nam kaže, izraženo v milijon tonah 

proizvodnjo, uvoz, izvoz in porabo grodlja v posameznih drža
vah. Pri tem je upoštevan tudi sivi grodelj. Japonska, Francija 
in Sovjetska zveza porabijo za svojo jeklarsko proizvodnjo pri
bližno enkrat več grodlja kot jeklenega odpadka (bolj primeren 
izraz kot staro železo). Uvoz-izvoz se gibljeta okoli dveh odstot
kov proizvodnje. 

Država Proizvodnja Uvoz Izvoz Poraba 
Kanada 
ZDA 
Brazilija 
Mehika 
Belgija/Luksemburg 
Francija 
ZR Nemčija 
Italija 
Nizozemska 
Velika Britanija 
Avstrija 
Finska 
Španija 

9.7 0.6 9.1 
91.5 — 91.9 
5.5 — 5.5 
2.8 — 2.8 

17.8 0.2 — 18.0 
19.8 0.4 - 0.2 20.0 
36.6 0.3 1.2 35.7 
10.0 1.1 — 11.0 
4.7 0.1 0.2 4.6 

16.9 0.1 • . _ 17.0 
3.0 0.2 — . 3.2 
1.4 — 0.1 1.3 
6.3 — 0.1 6.2 

se nadaljuje 



OB 30-LETNICI ZMAGE NAD FAŠIZMOM 

DNEVI PRED 
KONCEM VOJNE Ivan Jan: 

(Iz kronike Kokrškega odreda) 

Okoli treh popoldne so se iz Ra
dovljice začeli bližati križišču blizu 
Begunj močnejši oddelki Vlasovcev, 
ki so se umikali z Nemci. Ko so se 
približali odrednim položajem, zla
sti na križišču ceste Lesce—Begunje 
in Jesenice—Kranj, so se razpore
dili v strelsko vrsto. Tedaj so parti
zani užgali z bližnjih položajev in še 
posebno iz bunkerja. Vlasovci so bili 
zaustavljeni in tudi odbiti. Čez kako 
uro se je v bližini spet pojavila sku
pina ljudi v šoferskih oblekah. To je 
bila ukana, s katero se je sovražni
kova izvidnica hotela zahliniti v od-
redove položaje. A branilci so jo za
čeli obstreljevati dovolj zgodaj. 
Nekaj je bilo ranjenih, ostale pa so 
odkrili in jih nagnali nazaj proti 
Hlebcam. 

Tisti dan je odredno blokado po
skušala prebiti tudi kolona domo
brancev iz Kranja, ki je štela okoli 
100 mož. Očitno so pokazali, da ho
čejo priti do Begunj, vendar so bili 
po obojestranskem obstreljevanju 
odbiti. Morala odredovcev se je 
dvignila še bolj. K temu so pripo
mogli tudi domačini, ki so jim po
magali s hrano in poročanjem. 

Tako je maloštevilni odred uspeš
no prestal prvi dan blokade in se za
držal na prvotnih položajih. 

Tudi zaporniki v graščini so sli
šali streljanje — saj ni bilo daleč — 
in spoznali so, da je to poslednja 
bitka, ki velja njihovemu osvobaja
nju. Upanje in želje so se združile 
v napeto pričakovanje, kajti tudi 
zaporniki so dobro vedeli, da je na 
Gorenjskem veliko sovražnikovih 
enot in da že sama posadka v za
porih ni šibka. 

Drugi bataljon je s komaj zaple
njenima protiletalskima topovoma 
uspešno obstreljeval vsak premik 
Nemcev pod njimi. Še posebno trdo 
pa so držali v šahu posadko v Polj-
čah, kije bila znotraj blokade. To je 
bilo nadvse pomembno, sicer bi bila 
ta posadka zelo nevarna. . _ '__ 

Zato so vzvišene odredove polo
žaje začeli nemci obstreljevati z mi-
nometi iz Poljč. Njihove mine so 
potem vnele cerkvico Sv. Petra. 
Toda to ni zaleglo in odredovci se 
niso umaknili. Pozno popoldne, 3. 
maja. so oddelki II. bataljona zajeli 
dva gestapovca, ki ju je upravnik 
zapoFov poslal v kaznilnico po po
moč proti Bledu. Eden je bil ekonom 
Pertsch, ki pa je s partizani celo 
simpatiziral, drugi pa Fischer. ' 

Medtem pa je III. bataljon zajel 
župana z Brezij, kije bil pri tem tudi 
ranjen. Vsi trije so bili v civilnih 
oblekah. S temi ujetniki si je štab 
odreda pri naslednjih pogajanjih 
precej pomagal. 

Ujetnika sta potem po navodilih 
odrednega štaba Lagerfuhrerju 
Glanzerju napisala prepričljivo pis
mo. Pismo je govorilo o številnih 
partizanskih četah s pretirano na
vedbo oborožitve. Iz pisma naj bi 
Glanzer, ki je bil vsa štiri leta zlo
glasni upravnik begunjske kaznil
nice, tudi zvedel, da sta oba v parti
zanskih rokah Zato sta se morala 
tudi podpisati. 

Zelo važno je bilo tudi, da je pis
mo govorilo o močnem partizan
skem obroču, poleg tega pa opomba, 
da je vsak poskus preboja iz bloka
de nesmiseln in obsojen na žrtve ter 
neuspeh. 

Najpomembnejši pa je bil pono
ven ultimat o brezpogojni kapitula
ciji Z njim so zahtevali, naj takoj 
položijo orožje in da morajo ključe 
zaporov z nedotaknjenimi zaporniki 
izročiti odredu. Tudi to pismo naj bi 
v kaznilnico odnesla Tetka, toda 
prišlo je malce drugače. 

Vmes posežejo novi dogodki 
Borci na položajih so po na~etem 

dnevu, že težko pričakovali večer. 
Poleg napetosti, zaspanosti in utru
jenosti, jih je začela gristi tudi skrb 
zaradi streliva. Začelo jim ga je pri
manjkovati, z vdajo kaznilniške in 
poljske posadke pa še ni bilo nič. 

V vse to je posegel še en dogodek. 
Z njim je bil sicer seznanjen le 

JOŽE ULČAR-MIRO 

odredni štab, vendar je izzval nove 
dvome in odločitve, pomembne za 
vse, posebej še za zapornike. • 

Ponoči s 3. na 4. maj je namreč 
štab odreda od štaba IV. operativne 
cone prejel depešo, ki je govorila 
o splošnem položaju, ter naročala, 
da naj odred takoj z avtomobili 
krene na Koroško in proti Celovcu. 

Tako je prišlo do vprašanja, ali 
naj opuste začeto delo ali ne. 
Odredni štab je na takojšnjem se
stanku razpravljal prav o tem. 

Člani odrednega štaba so spet 
odšli med borce. 

Veliko dela so imeli tudi obvešče
valci, ki so uporabljali pri delu ko
lesa, a tudi parlamentarni napori so 
bili bolj živahni. Tudi to dopoldne 
nemške in ostale kolone niso mogle 
prebiti odredove obrambe. 

Četrtega maja se je zgodilo nekaj-
pomembnega. 

Kokrški odred naj bi po radijski 
zvezi takoj obvestil glavni štab, če 
bodo Nemci spet popravili železni
ški most v Globokem, ki so ga nekaj 
dni prej razbili Titovi letalci. Okoli 
osmih zjutraj je prihitela v štab 
odreda Milka Avsenek, hčerka 
železničarja iz žuvajnice pod Ra
dovljico. Ta je sporočila, da je okoli 
sedmih čez popravljeni most v Glo
bokem že prešel prvi nemški trans
port z SS-ovcL ki se je ustavil v 
Radovljici. Obveščevalci pa so 
sporočili, da bo to moštvo skušalo 
rešiti posadko v Begunjah in v Polj-
čah. To je bila nadvse važna in 
vznemirljiva novica. 

(se nadaljuje) 

L 30 LET SVOBODNI 
Ta samozvana »elita« je 

smatrala pripadnike NOB (in jih še 
smatra!) za neodgovorne tolovajCj 
ki so s svojimi akcijami v času oku
pacije dajali povod za nacistični 
teror nad našim ljudstvom. Močno 
je izkrivljala resnico o našem boju 
in spretno lansirala parolo, naj gre 
pač ta boj v pozabo. Pozabili pa naj 
bi seveda tudi to, kako so se oni 
sami vedli v času največje preiz
kušnje našega naroda. Takemu 
poteku dogodkov je prav gotovo bo
trovala naša neizkušenost, brez
mejno zaupanje v novo oblast in ne 
nazadnje vera v moč naše sociali-

- stiine-ureditve. — 
Borci NOB. vajeni v času vojne 

nenehnih- bojev, odrekanj, največ
krat slabo hranjeni, izpostavljeni 
nečloveškim . preizkušnjam, niso 
imeli posebnih zahtev. Navdušeni so 
bili nad svobodo svoje domovine, 
nad opojnostjo, da so po tolikih letih 
postali svobodni ljudje z osnovnimi 
človeškimi pravicami. Navajeni po
drejati svoje interese interesom 
svojega, pokreta so sicer včasih 
zmedeni, pa vendar brez besed 
sledili zahtevam in ukazom, ki 
cesto niso bili v njihovem interesu, 
pa tudi ne v interesu KPJ in nove 
ljudske oblasti. , 

Tiste prave — naše. Razporejeni 
so bili v službe in dolžnosti, ki naj
večkrat niso bile pomembne. Ključ
ne pozicije pa si je rafinjrano za
drževal sloj ljudi, kije v času oboro
ženega boja, pa tudi po njem dosled
no stal na stranskem tiru. 

Če danes po tridesetih letih na
porov in prizadevanj ZKJ in vseh 
najnaprednejših sil naših narodov, 
da bi dali našemu delavcu tisto 
družbeno pozicijo, ki mu v socializ

mu pripada, smo brez dvoma uspeli. 
21. seja predsedstva ZKJ je dokonč
no prelomila z liberalizmom in 
reakcionarnimi idejami tega časa. 
Za udeležence NOB pa to pomeni, 
da se odpira njihova vizija sociali
stične ureditve zasnovana v štirilet
ni borbi proti nacističnim okupator
jem in socialnim krivicam prejšnjih 
režimov. 

Če so lahko te misli bilanca tride
setih let v svobodi, potem lahko sme
lo trdimo, da borci NOB nimamo 
druge poti, kot je pot ZKJ in da se 
v imenu vseh nas, tistih, ki so ostali 
na bojnih poljih in tistih, ki še ži
vimo, ne bomo odrekli njenemu kon
ceptu. To pa je brez dvoma vizija 
velike bodočnosti za naše delovne 
ljudi v samoupravni, brezrazredni 
socialistični družbi. 

Tisti pa, ki mislijo drugače, naj se 
zavedajo, da smo še pripravljeni na 
neštete juriše v kakršnikoli obliki. 
Vedo naj- tudi, da nikoli ne bomo 
pozabili našega boja. Pa ne šamo ' 
mL Prepričan sem, da čas nima 
moči nad veličino vsega tistega, kar 
smo doprinesli in preživeli v vojni. 
Zato naš boj in naša zmaga ni samo 
naša last, temveč pripada vsem se
danjim in bodočim generacijam na
šega naroda. 

Prehojena pot v preteklih tridese
tih letih, težave, ki smo jih prebro
dili in izkušnje, iz katerih smo izšli, 
pa nam nalagajo dolžnost — da če
prav pozno napovemo brezkompro
misen boj vsem tistim, ki so se v vseh 
teh letih skrivali za okrvavljenimi 
zastavami naše revolucije, z name
nom, da naš boj kompromitirajo in 
mu vzamejo njegovo revolucionarno 
vsebino. 

(Nadaljevanje prihodnjič) 

Aleša je zunaj vasi objela tema Ravnokar je bil še pri Martini 
in še vedno je čutil njen objem, na ustnicah pa rahlo vlago zadnjega 
drhtečega poljuba. N i se mogel vživeti v temno okolico, čeravno je 
bil vsega vajen. Zadrževanje med stenami, ki so lahko že prihodnji 
trenutek postale nevarna kletka, ni imel rad, a ta večer seje v Mar
tinim družbi vsaj za nekaj trenutkov otresel mučnega občutka. 

Poletna noč je bila izredno lepa in mirna, vendar je ni opazil. 
Svetloba in toplota v njem sta bili močnejši. Se vedno so ga sprem
ljale Martinine tihe, proseče besede. Rada bi pobegnila z njim v go
zdove, da bi se umaknila'moreči negotovosti v dolini. Počasi pa se 
mu je toplota spreminjala v tesnobno občutje, ki ga je v njem budil 
njen strah. 

Tema in brzostrelka sta mu hitro pomagali, da je misli zbral v 
poglavitno: nevarnost čaka na vsakem koraku! Prej je odjeknil 
strel! Daleč in en sam, pa vendar . . . 

Ustavil se je in zamižal, da bi se oči hitreje privadile teme, ter 
pocenil. Vrtal je v nejasne gmote pred seboj, posebno tam, kjer sta 
se v temnem, nejasnem pasu stikala nebo in zemlja. Nič se ni prema
knilo, čeprav je čepel tako dolgo, da so mu kolena začela hrometi. 
Zato se je spet zravnal in odpravil dalje. Vas je pustil za seboj v tihi 
in skrivnostni začaranosti. 

Na molčečem nebu so migljali tropi zvezd. Vendar je bilo čutiti 
v temi vse kaj drugega kakor varnost, ki bi si j i človek zaupal. Nad 
dolino je viselo nekakšno pričakovanje, čuden nemir, nekaj nevsak
danjega. 

IVAN JAN 
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Anton Kocjančič 

NA EKSKURZIJO 
V MAKEDONIJO 

Panorama Skopja 

V vročih valjarnah, ki so že po prostoru obširnejše od naših, 
imajo montirano veliko ogrodje bluminga, angleške firme 
Davvv. Na njem lahko valjajo pločevino do širine 3,5 metra. 
Tudi druga vroča valjarna stekel, ki je v drugi hali, je kontinu-
irna Dawyjeva valjarna s sklopom šestih zaporednih ogrodij 
(v času našega obiska je stala — bila je v popravilu). Ogrevajo 
v potisnih pečeh, ki so prirejene na mazutno in plinsko kurjavo. 
Hale v vročih valjarnah so se nam zdele precej temne. Malo je 
nadsvetlobe v strehi. Električna razsvetljava pa je tudi precej 
zatemnjena jn zaprašena. Kar se tiče urejenosti in zaščite, hi 
morda ne škodovalo nekoliko več metle in lopate in še kakšna 
ograja. 

Z E L E Z A R 

Videli pa smo, da si vodstvo, mojstri in delavci zelo priza
devajo, da bi kljub težkočam vseh vrst, uspeli narediti čim več. 
Moramo upoštevati ves njihov trud in to da stoji ta železarna 
na področju, ki se brez tradicij vrašča v zahteve in neizprosen 
ritem življenja težke industrije. Šiba j ih tudi- pomanjkanje 
vložka in velike redukcije električne energije. . . 

V hladni valjarni smo videli nekaj Dawyjevih ogrodij, 
veliko pozornost vseh pa je pritegnilo spet čudovito kontinuirno 
petdelno angleško S I E M A G U N I T E D C O C K E R I L L ogrodje 
za hladno valjanje pločevine, ki je pravkar v poskusnem obra
tovanju. Na velikih tablah s signali in stikali ob vsakem 
ogrodju, so bili poleg fiksnih domačih tudi provizorični angleški 
napisi, ki so jih prilepili monterji, ki spravljajo napravo v pogon 
— dokaz, da imajo s tem »spravljanjem v pogon« kar dovolj 
opraviti in da morajo pri tem dostikrat brskati po montažnih 
načrtih . . . Kar žvižga in sika kadar leti pločevina skozi zadnje 
valje. Ko gledaš, se ti kar sama od sebe vsiljuje misel, kako bo 
čez nekaj let na našem Senzimirju na Beli! 

Šele po ogledu železarne smo se odpeljali v Skopje — v 
glavno mesto Makedonije, ob glavni makedonski reki Vardarju. 

lllllllllUlIllllllllillllllllllllllllllli 

MRTVI NE LAŽEJO 
Med hojo so mu misli spet in spet uhajale k Martini, kije živela 

v hiši na koncu vasi, nekoliko stran od drugih. Sama je stanovala 
zgoraj, v spodnjem, starem delu hiše pa sta prebivala še mož in žena. 
starejša človeka, ki sta j i pomagala na kmetiji. Zadnje leto se je 
vrnil njen starejši brat, pravzaprav polbrat Filip. A ta je bil le malo 
doma, na drugem koncu vasi si je zidal hišo. Zato je Aleš lahko prišel 
k Martini že o prvem mraku. Potem sta šepetala.tako dolgo, da je 
Aleš postajal že nemiren, Martina pa kakor da je pozabila na nevar
nost. N i ga spustila iz rok. Tik pred odhodom, ko sta stala že za vra
ti, seje še tesneje privila k njemu in rekla: 

— S teboj bi šla rada. Saj veš, kako je. 
— Kolikokrat ti bom moral še povedati, da tu lahko še najbolj 

pomagaš. 
Alešov glas je bil prizanesljivo mehak, vendar je zvenel nepopu

stljivo. Motilo ga je čudno nasprotje: taki, kot je Martina so silili k 
partizanom, nekaterih fantov, ki so bili zreli za boj in. bi j ih res 
potrebovali, pa nikakor niso mogli zbezati od doma. Partizanov je 
bilo še malo, komaj za kvas, Nemci pa so se čutili močni gospodarji. 

Dekle se je zresnilo: 
— Hude slutnje imam! Vse se vedno bolj zapleta. 
Govorenja o-slutnjah ni poslušal rad, vendar je verjel, da ne 

govori tjavdan. 
— K o bo pravi čas, se boš že umaknila! je odgodrnjal. 
— Dobro pa brez slutenj, je rekla. Čutim, da je nevarnost blizu. 

T i pa se delaš, kot da tega ne bi vedel. 
Tisti »ti« je bil še posebno poudarjen. Zategnila ga je glasneje, 

in govoril je o njunem trdnem in globokem prijateljstvu, zaradi 
katerega so ju nekateri občudovali, drugi pa jima zavidali. Zahajala 
sta v hribe, čeprav je zaradi dela primanjkovalo časa; ponoči sta 
prebirala knjige, kot bi hotela dohiteti vse tisto, česar nista mogla 
dobiti v šoli; potem pa sta se ure in ure pomenkovala o prebranem. 
Za podeželske razmere sta delala nekaj nenavadnega, celo sramot
nega, prav gotovo pa izzivalnega. Kdor ju n i poznal, ju je imel za 
nekakšna samosvoja iztrganca. Drug v drugem pa sta videla del se
be, del svojega življenja in načrtov. Martinina mladost je bila sicer 
še vsa kipeča, vendar je dekle prekašala svoje vrstnice. Znanje, za 
katerim je posebno željno hlastal Aleš, je polagoma osvajalo tudi 
njo. Nobenega dvoma ni bilo o tem, da hosta živela drug ob drugem. 
Aleš je hodil v tovarno, Martina je delala doma 

Vmes je udarila vojna . . . 
Med hojo si je spet popravil brzostrelko. Oči so vse bolj razloče

vale grmičevje, drevje in skale v temi. N i hodil po poti; tisti strel 
poprej ga je opominjal k previdnosti. 

K o sta z Martino za nekaj trenutkov pozabila na vojno, je tihi 
večer vznemiril strel iz puške. Utihnila sta in razširjenih oči vpraše
vala drug drugega, kaj se je zgodilo. Se bo streljanje ponovilo? A 
počilo je samo enkrat. Le odmevi so se še dolgo lovili med bregovi. 

Kdo ve, komu je bilo namenjeno? Zadnje čase so večeri pogosto 
prinašali boleča presenečenja, zanje pa so zvedeli šele zjutraj. 

Zdaj se mu je še bolj mudilo. 
'Zavil je stran od vasi. Vsi so vedeli, kdo je Aleš. Zaradi drznosti 

— tudi sredi dneva je že karnoval izdajalca, je postal znan partizan 
— obveščevalec, da so Nemci nanj razpisali veliko nagrado: 10.000 
mark! ' 

Temu se je včasih smejal, potepi pa spet bal, da j ih bo nekega 
dne morda kdo le hotel zaslužiti. A takih misli se je hitro otresel. 
kajti spravljale,so ga v slabo voljo. Kaj bi bilo laže, kakor tod okoli 
postavljati zasede. Kako lahko bi ga ujeli. 

Tako torej tole zdaj izgleda — sedaj pomladi leta 1975, po 
potresu, 26. julija 1963 — po dvanajstih letih. 

Zdaj stoje trdne, visoke hiše, lepe ceste in novi mostovi — 
tu pa tam pa še posamezne ali gruče nizkih slabih hiš — po
sebno na obrobju mesta. 

Pa si pokličimo v spomin nekaj številk iz tistih potresnih 
dni: 1.070 mrtvih, 3.300 ranjenih. S hitro pomočjo so rešili iz 
ruševin pet do šest tisoč ljudi in jim s tem rešili življenje. 
Porušenih ali poškodovanih stanovanj, da se v njih ni dalo več 
prebivati, je bilo skoraj 16 tisoč (43 %), močno poškodovanih 
okoli 14 tisoč ali 37 %, medtem, ko je bilo dvatisoč hiš treba 
porušiti zaradi tras novih cest, 90 tisoč ljudem so bila 
stanovanja porušena, sedemdesetim tisočem pa močno poško
dovana. Katastrofa tudi ni prizanesla kulturnim in zgodo
vinskim spomenikom. Od 26 važnih mestnih spomenikov je 
ostal na svojem mestu samo stari kameniti most iz 15. stoletja. 

Tu v Skopju se nam je pridružila Kompasova vodnica — 
mlada, črna skopska študentka ekonomije — domačinka, ki nas 
je potem vodila po Skopju in potem še vso pot do Ohrida in 
nazaj — razlagala in opozarjala na znamenitosti krajev in 
stavb ob poti. Bila je zavedna Makedonka — dobro je poznala 
zgodovino in zemljepis svoje domače zemlje in povedafa, da se 
je za Makedonce začelo svobodno življenje šele leta 1944. — Na 
šaljivo vprašanje nekoga od naših: kako spravi v sklad ekono
mijo in turizem je rekla, da to prav lahko naredi. Ko pa j i je 
eden od naših ekonomistov rekel, da bi giede na enako poklicno 
usmerjenost lahko malo podebatirala o Mar\u, mu je rekla, da 
bi bilo ob tej priložnosti umestneje, če bi se pogovorila o Cirilu 
in Metodu. — Vse je razumela, samo tega ni mogla razumeti, 
kako je mogoče toliko sveta in znamenitosti ogledati v pičlem 
dnevu in pol — za to — je rekla, je treba imeti najmanj štiri dni 
(pa je imela prav).. . To mi je povedala kar sama od sebe, ko 
smo s pokvarjenim avtobusom obtičali na strmi cesti nedaleč od 
prvih zaplat snega, visoko nad Ohridskim jezerom, pod 
prelazom na poti proti Prespanskemu jezeru. 

Ogledali smo si Skopje: močne in trdne stavbe novega 
mesta z moderno arhitekturo, nekaj mostov (zdaj jih je 11 čez 
Vardar). - , , •-

(se nadaljuje) 



O ZAZIDALNEM NAČRTU NA HRUŠICI 
Na seji izvršnega sveta občinske 

skupščine Jesenice, ki je bila 23. 
maja, so najprej razpravljali o samo
upravnem sporazumu in statutu 
občinske skupnosti socialnega var
stva, ki bo združevala samoupravne 
interesne skupnosti socialnega skrb
stva, "otroškega varstva, pokojnin
skega in invalidskega zavarovanja, 
zaposlovanja ter stanovanjske skup
nosti na območju občine. Člani 
izvršnega sveta so mnenja dali že 

pred tem, tako da na seji ni bilo 
nobenih pripomb več. 

Dalj časa so se na seji zadržali ob 
zazidalnem načrtu vzhodnega dela 
Hrušice. Gre za predel med Kopav-
nikom in Hrušico, kjer naj bi na 
zemljišču pod cesto dovolili indivi
dualno gradnjo stanovanjskih hišic. 
V času javne razgrnitve zazidalnega 
načrta, so posamezni lastniki zem
ljišč s Hrušice imeli nekaj pripomb, 
med katerimi večina nasprotuje 

PRIZADEVANJA ZA ČISTOČO MESTA 
Higiena naselij je trajna, neobhodna potreba za življenje v skup

nosti. V večjih naseljih in mestih komunalne organizacije v okviru 
svoje dejavnosti skrbijo za vzdrževanje cest, kanalizacije, odvoz 
smeti, vzdrževanje javnega zelenja, skratka z vrsto del s katerimi je 
poskrbljeno za zdravo življenje v stanovanjih in širši okolici. 

V sestavku bi se omejila samo na obstoječe zelenice, ne čuti pa še ob
veze, da mora zelenico vzpostaviti v 
prvotno stanje. 

Zadnja točka iz programa velja 
hišnim svetom, ki bi morali v svoj 
reden program dela vpeljati kolek
tivno občasno čiščenje okolice. 

Z dobro voljo, s kolektivnim sode
lovanjem se da veliko narediti in bi 
visoko leteče besede ha raznih se
stankih o čistoči okolja postale 
dejstvo in predmet konkretne akcije 
(iz sestavka tovariša S M s Koroške 
Bele v prvomajski številki Zelezar-
ja). T N 

konkretna prizadevanja občinske 
skupščine Jesenice, ki j ih izvaja pre
ko komunalnega podjetja Kovinar 
in dejavnosti komisije za varstvo na
rave pri K S Sava. 

Komunalno podjetje Kovinar 
vzdržuje javno zelenje organizirano 
že nekaj časa, vendar uspehi še niso 
zadovoljivi. N i dovolj, če se vzdržuje 
samo zelenice vzdolž glavne ceste, 
ker k .urejenemu, vzdrževanemu 
izgledu dajejo svoj pečat tudi zeleni
ce desno in levo od glavne ceste, za 
katere pravimo, da so v lasti in 
upravljanju hišnih svetov, ki pa 
zaradi visokih obratovalnih stroškov 
nimajo denarja za vzdrževanje 
zelenic. Kdaj bo možno kaj narediti 
na primestnem območju Javornika 
in Koroške Bele, pa se ne ve. 

Na splošno ugotavljam, da poleg 
rednih vzdrževalnih del, ki se vrstijo 
od pomladanskega čiščenja zelenic, . 
obrezovanja grmovnic, dognojeva
nja, škropljenja, okopavanja, redne 
košnje, vse preveč časa porabimo za 
pobiranje papirja, ki j ih odvržejo 
otroci vseh starosti, tudi odrasli, ker 
ne vidijo ali nočejo videti koške, za 
odpadke. Nikoli se ne jezim, če se 
otroci igrajo na zelenicah, ker nam 
vsem da to misliti, da projektanti, 
investitorji in ostali odgovorni pre
malo mislijo, da otroci poleg hrane 
in vsega ostalega nujnega za življe
nje potrebujejo tudi funkcionalen 
prostor za igro. Nedokončana igri
šča na Tomšičevi cesti, Plavžu, 
stolpnice na Titovi cesti, kjer stojijo 
samo še stebri za gugalnice, nam 
jasno povedo, da preostaja otrokom 
samo še zelenica, ki pa jo kaj kmalu 
uničijo, ker trata neomejene hoje 
vseeno ne prenese. Neodpustljivo 
pa je, da otroci iz objestnosti delajo 
škodo,. trgajo cvetlice, lomijo veje, 
lupijo drevesno skorjo. Tovariš S M 
s Koroške Bele se je v prvomajski 
številki oglasil s podobnimi ugoto
vitvami. Vem, da brez skupnih pri
zadevanj, kjer bi sodelovali vsi, 
otroci, vzgojitelji, starši, družbeno
politične organizacije, proizvodne 
organizacije in komunalno podjetje 
Kovinar, kot strokovno organizirane 
ekipe, ne bomo dosegli cilja, da bo 
naša sredina čista in prijetna. 

Zelo velik del programa posveča 
čistoči okolja tudi gorenjska turisti
čna zveza, hortikulturno društvo in 
letošnji program dela sekcije za 
varstvo okolja pri krajevni skupno
sti Sava, ki bo v sodelovanju z ob
činsko skupščino in komunalnim 
podjetjem Kovinar izvedla več kon
kretnih akcij iz zastavljenega pro
grama: 

V mesecu marcu smo priključili 
na odvoz smeti preko komunalnega 
podjetja Aljaževo ulico in Ukovo, . 
kar naj bi preprečilo odlaganje sme
ti, pepela in drugih odpadkov v 
Ukovo, v maju pa priključujemo na 
organiziran odvoz del Tomšičeve 
in vso Razgledno pot razen treh, 
tovariše F., G. in K . z motivacijo, 
da odvoza ne potrebujejo. Prepriča
ni smo, da bomo sedaj znatno 
zmanjšali onesnaževanje gozda za 
Razgledno potjo. Sekcija za varstvo 
narave pri K S Sava poziva stano
valce Razgledne poti, da po uvedbi 
rednega odvoza samoinciativno 
počistijo oziroma zakopljejo odpad
ke, ki so j ih odložili, ko so mislili, da 
jih nihče ne vidi. 

K S Sava v mesecu maju organizi
ra v sodelovanju s Sob Jesenice in 
komunalnim podjetjem Kovinar od
voz večjega kosovnega materiala, ki 
se je nabral čez leto v kleteh in pod
strešjih po razporedu ulic, ki je bil 
objavljen po radiu in v Zelezarju. 
Akcija bo potekala od 7. do 17. t. m. 
S to akcijo hočemo doseči, da odpad
ki pridejo na smetišče in ne za Savo. 
Akcijo bomo ponovili tudi-v jeseni, 
e bo potrebno. 
Sekcija za varstvo narave želi, da 

bi vse vzgojno izobraževalne ustano
ve od vrtcev do srednjih šol dale v 
svoj reden program delaxnekaj ur, ki 
bi bile posvečene varstvu narave 
najožje okolice. Osnovni šoli z Jese
nic sta že v lanskem letu pokazali 
veliko volje za sodelovanje, vendar 
so akcije odpadle zaradi slabega 
Temena. 

K sodelovanju želimo pritegniti 
'udi SGP Sava, ki ob novogradnjah 

adaptacijah velikokrat uniči že 

temu, da bi najboljše kmetijsko 
zemljišče namenili za gradnjo. 
Enakega mnenja je bila .tudi 
zemljiško kmetijska skupnost Jese
nice. Izvršni svet je bil tako pred 
težko odločitvijo, še toliko bolj 
ker nekateri prebivalci želijo začeti 
z gradnjo. Dogovorili so se, da naj bi 
o zazidalnem načrtu razpravljala 
še komisija za urbanizem, ki naj bi 
tudi razpravljala o tem, ali sprejeti 
tak načrt kot je predložen, ali pa naj 
bi na omenjenem področju dali večji 
poudarek družbeni gradnji. 

Na petkovi seji izvršnega sveta so 
poslušali tudi poročilo o delu geodet
ske uprave v lanskem letu. Zanimi
vih je vsekakor nekaj podatkov. 
Območje geodetske uprave obsega 
37.473,271 ha, kar je tudi površina 
naše občine. Od tega je približno dve 
tretjini uporabne površine. Naša 
občina je razdeljena na 19 katastr
skih občin z 39.000 parcelami. 
Geodetska uprava vzdržuje in ob
navlja 294 katastrskih načrtov in 
kart ter 220 matric načrtov. V letu 
1974 so od skupno 636 naročil 
opravili 507 terenskih meritev, od 
767 zadev v pisarni pa so j ih rešili 
495. Glavni problem, zaradi katerega 
ni bilo mogoče opraviti več, je po
manjkanje kadrov, saj imajo samo 
dva geometra. V poročilu in razpravi 
je bilo poudarjeno, da bo treba 
službo tudi modernizirati z nekate
rimi tehničnimi pripomočki, dogovo
rili pa so se tudi, da se bo geodetska 
uprava preselila v stavbo nasproti 
Kosove graščine, ki so jo odkupili od 
SGP Gorice. T. 

PRIPRAVLJALNA DELA 
ZA IZGRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC 

POTEKAJO PO PROGRAMU 
Da bi tekoče spremljal delo in problematiko ob pričetku del pri 

gradnji mrliških vežic, se je gradbeni odbor 19. maja sestal žena svoji 
šesti seji. 

Najprej so pregledali, kako se ure
sničujejo naloge in sklepi, sprejeti 
na prejšnji seji. Ugotovili so, da so 
bile naloge v večini primerov oprav
ljene. Pri tem so med drugim sprejeli 
tudi dokončne odločitve glede elek-. 
tro in vodovodnih priključkov od-
nosno napeljav do objekta. 

V sodelovanju s projektantom 
ZUB Bled in predstavnikom podjet
ja Mineral Ljubljana, so ponovno 
razpravljali in tudi dokončno skle
pali o izbiri naravnega kamna za 
kamnoseška dela. Zahtevali so, da 
podjetje Mineral na osnovi sprejetih 
odločitev ponovno dostavi izvajalcu 
del predračun in pogodbo za kamno
seška dela. 

Na seji je bila izrečena potreba 
o začasni postavitvi sanitarij v bli
žini objekta, o čemer naj bi odbor 
dokončno sklepal na prihodnji seji. 
Sklenili so, da investitor, podjetje 
Kovinar, naroči izvedbeni načrt za 
dostopno peš pot- in stopnišče na 
pokopališče, v skladu z zazidalnim 
načrtom. Z ozirom na resnično po
trebo je gradbeni odbor soglašal, da 
se le-to izvede v obsegu I. faze grad
nje mrliških vežic. 

Pred zaključkom seje so pregledali 
tudi vplačila prispevkov za gradnjo 
z ugotovitvijo, da se je število vpla
čil v času od prvega pregleda, t. j . od 
14- 5. do 26. 5. povečalo. 

Tako so do navedenega datuma 
vplačale svoje prispevke še naslednje 
organizacije združenega dela: J U -
G O B A N K A — podružnica Jesenice 
— 400,Q0 din, trgovsko podjetje 
ROŽCA Jesenice - 35.000,00 din, 

komunalni servis Jesenice 18.000,00 
dinarjev, komite občinske konferen
ce ZKS Jesenice - 1.200,00 din, SGP 
SAVA Jesenice - 71.600,00 din, biro 
za urbanizem in stanovanjsko poslo
vanje — 16.800,00 din in socialni 
zavod F. Berglja Jesenice — 
10,400,00 din. 

Od zasebnih obrtnikov so vplačali: 
M I L A N H O M E C - 400,00 din, 
V E R A S V E T I N A - 400,00 din, 
M A R J A N V I S N A R - 2.000,00 din 
in B O G D A N VIŠNAR - 2.400,00 
dinarjev. 

Tako se je stanje vplačila v nave
denem času povečalo za skupno 
157.600,00 din ter znašalo skupno 
stanje vplačil z dne 26.5. 1975 na 
namenskem žiro računu: 1,693.862,70 
dinarjev. 

Vsem vplačnikom prispevka"" za 
gradnjo tako potrebnega objekta 
v naši občini se gradbeni odbor za
hvaljuje. 

Ob zaključku tega poročila smo.se 
dolžni opravičiti tehničnemu biroju 
Jesenice, katerega vplačilo V znesku 
10.000,00 din v našem poročilu 
vplačnikov v Železarju štev. 20 z dne 
22. 5. 1975 zaradi napake pri prepiso
vanju ni bilo objavljeno. ' 

Z namenom, da bi gradbeni odbor 
za izgrandjo mrliških vežic na Blej
ski Dobravi pričeto gradnjo uspešno 
nadaljeval in tudi terminsko izvedel 
I. etapo, prosi vse organizacije zdru
ženega dela, -kakor tudi obrtnike, ki 
prispevkov še niso vplačali, da iste 
nakažejo na žiro račun za Žale štev. 
51530-849-224. C. E. 

OTROKOM BREGA VSAJ MAJHNO IGRIŠČE 
Ne bom napisala nič novega, če 

bom prenesla na papir misli, k i so se 
mi utrnile letos, 9. maja ob 20. uri 
zvečer, ko je zagorel mogočni 
plamen, ki so ga zanetili in pripravili 
otroci iz vasi Breg pri Žirovnici, v 
čast 30-letnice osvoboditve. Mogoče 
bo kdo le prebral moje vrstice. Želim 
prikazati rekreacljskcrživljenje mla
dine v vasi Breg. 

Precej mladine je na Bregu, 
delavske in kmečke. Lani so se jim 
pridružili še otroci družine iz 
Amerike. Pet j ih je. Očka je inženir 
in bo delal dve leti v Železarni. Te 
otroke smo sprejeli vsi prebivalci 
Brega, kot za svoje. Radi so pri nas 
in dobro se počutijo v naši sredini. 
Mislim, da smo vsi Brežani glede 
tega dobro opravili naše poslanstvo, 
saj je cilj vseh pripadnikov naše 
domovine, da krepimo bratstvo in 
enotnost naših narodov in prija
teljstvo z drugimi narodi sveta. 

Otrok je vse več. Radi se igrajo, 
zabavajo. Toda kje!? To vprašanje 
me je spodbudilo k pisanju. 

Na novem delu Brega so prostor, 
kjer so se naši otroci vsaj igrali z 
žogo, razparcelirali. Na starem delu 
so obdelovalne njive in kmečka zem
ljišča. Ostala jim je le še cesta, ki je 
lepa in asfaltirana, vendar samo na 
novem delu Brega. Tu so si nekateri 
našli igrišče, nekateri pa se igrajo 
kar sredi vasi na križišču. Promet 
močno narašča tudi skozi vasi. Prav 

na Bregu so dane vse možnosti, da 
pride do nesreče. Tega se vsi bojimo, 
posebno starši. Lani sem našla s po
močjo moža izhod v sili. Na grad
bišču, kjer zidamo hišo, sva ponudila 
otrokom vsaj malo zabave. Najprej 
smo napravili mizo za namizni tenis, 
sedaj pa še koš za igranje košarke^ 
pa tudi razne igre z žogo se igrajo. 
Zogo smo kupili letos. Otroci so 
navdušeni, toda gradbišče ni igrišče. 
K o mi gradimo, igranje odpade. 
Takrat otroci žalostni izjavljajo: 
>jKo bi imeli vsaj mali košček zemlje, 
kjer bi se lahko v miru in vsi skupaj 
igrali!« 

Mogoče pa bi se na Bregu le lahko 
našel prostor, ki bi bil namenjen 
našim otrokom, kjer j ih ne bi pre
ganjali ne lastniki in ne vozniki. 
Avtobus jih že vozi vsak dan v šolo. 
To je velika pridobitev. V imenu 
otrok se želim zahvaliti vsem, ki so 
kakorkoli pripomogli k temu. Prav 
bi bilo, da bi po 30. letih svobode, 
otroci Brega dobili vsaj majhno 
igrišče. 

Vse to sem premišljevala,, na dan 
zmage zvečer, ko sem opazovala zdaj 
velike plamene, zdaj žareče obraze 
otrok, pa tudi tu pa tam solzo v očeh 
starejših. Vsi smo bili ponosni na 
naše otroke, saj so z veliko dela in 
truda pripravili velik kres v čast 
zmagi slovenskega in jugoslovanskih 
narodov nad fašisti. 

Margareta Ahačič 

Novice iz radovljiške občine 
Osrednja proslava dneva mladosti je bila v soboto, 24. maja, zvečer 

v blejski kinodvorani. Po slavnostnem govoru so podelili pokale, diplome in 
priznanja zmagovitim športnim ekipam, zaslužnim mladim družbenim de
lavcem in mentorjem. V kulturnem programu so nastopili racitatorji iz 
osnovnih organizacij Z S M in vojašnice Bohinjska Bela ter ženski, mladinski 
zbor pod vodstvom Albina Završnika. Sledilo je prijateljsko srečanje mladih 
v hotelu Svoboda na Bledu. 

Na ustanovni seji občinske konference SZDL v torek, 20. 5. so med 
drugim spregovorili tudi o odnosih z zamejskimi Slovenci v luči zadnjih 
dogodkov ob obletnici podpisa državne pogodbe z Avstrijo. S seje so poslali 
R K SZDL Slovenije resolucijo, s katero obsojajo ravnanje avstrijske vlade do 
Jugoslavije ter odločno podpirajo izjavo izvršnega sveta SFRJ in R K SŽDL 
Slovenije o naših odnosih z Avstrijo. 

Prejšnji petek, 23. 5. je bil na obisku v radovljiški občini sekretar zveze 
sindikatov Jugoslavije za industrijo in rudarstvo Andrej Grahor. Z njim so 
bili predsednik RO ZSS lesne industrije Janko Goleš, podpredsednik Branko 
Kozamernik in sekretar Emil Šuštar. V spremstvu predsednika OS ZS Radov
ljica Marjana Vrabca in sodelavcev so si ogledali obrate LIP Bled na Rečici in 
v Bohinjski Bistrici. 

Letošnji finančni načrt občinske konference SZDL Radovljica predvi
deva 638.746 din dohodkov in izdatkov. Za redno dejavnost SZDL je občinska 
skupščina iz svojega proračuna namenila 490.000 din. Občinska konferenca 
SZDL pa bo za delo Medobčinskega sveta SZDL prispevala 25.000 din. 

Za delegata v republiško konferenco SZDL Slovenije so na ustanovni seji 
OK SZDL Radovljica izvolili Draga Rozmana. Za delegate v medobčinski 
svet SZDL Gorenjske so izvolili Franca Jereta, Milko Reš, Draga Rozmana in 
Janeza Varla. 

Komisija za SLO pri občinski konferenci Z K Radovljica je na seji 
v ponedeljek, 26. 5. razpravljala o neposrednih nalogah in konkretnih ukrepih 
v sedanjih pripravah za SLO v občini. 

Častno razsodišče pri občinski konferenci ZK Radovljica je na včerajš
njem zasedanju (28. 5.) obravnavalo pritožbe na izključitev, ki so jih vložili 
nekateri člani ZK. 

Danes popoldan (29. 5.) bo komisija za organiziranost Z K pri občinski 
konferenci ZK obravnavala naloge pri izpolnjevanju vprašalnika C K ZKS 
o izvajanju statuta ZKS v osnovnih organizacijah in vodstvih Z K v občini. 

V nedeljo, 25. 5. dopoldne se je v hotelu Svoboda na Bledu pričela VI. te
matska konferenca ZSM predstavnikov mladine P T T podjetij iz vseh repub
lik in pokrajin Jugoslavije. Konferenca je trajala dva dni. 

Na posvetu predsednikov osnovnih organizacij sindikata vseh osnovnih 
šol v radovljiški občini v ponedeljek, 26.5. so obravnavali predlog samo
upravnega sporazuma o delitvi OD za osnovne šole. Pripombe so poslali 
republiškemu odboru sindikata delavcev vzgoje in izobraževanja, ki j ih bo 
obravnaval na seji 27. in 28. maja v Ljubljani. 

Na podlagi statuta ZSS so tudi v radovljiški občini ustanovili odbor 
sindikata gradbenih delavcev. Ustanovna seja je bila v torek, 27. 5., na kateri 
so potrdili poslovnik in program dela odbora. Za predsednico so izvolili 
Metko Rutar, za podpredsednika Eda Završnika in za delegata v republiški 
odbor Miha Rejca. 

V sejni dvorani občinske skupščine je bila v petek, 23.5. slovesnost 
v počastitev 30-letnice osvoboditve za člane ZRVS. Prebran je bil ukaz 
vrhovnega poveljnika oboroženih sil. maršala Tita o napredovanju 60 re
zervnih starešin v višji čin, nato pa so podelili posebna priznanja ZRVS 
petnajstim, srebrne plakete osmim in bronaste plakete enajstim zaslužnim 
rezervnim starešinam. 

V petek, 23. 5. so na občinski skupščini podpisali dogovor med izvršnim 
svetom OS Radovljica in samoupravnimi skupnostmi za izobraževanje, 
kulturo, telesno kulturo, otroško varstvo in socialno skrbstvo o obračuna
vanju in pobiranju prispevkov, ki jih za 1975. leto podpisnicam plačujejo 
delavci in delodajalci iz zasebnega sektorja. Prispevke pobira in obračunava 
davčna uprava OS Radovljica. 

Na zadnji seji občinskega štaba civilne zaščite so ocenili potek in orga
nizacijo ter izide občinskega tekmovanja oddelkov CZ v prvi pomoči, ki je bilo 
od 15. do 17. maja na Bledu in v Radovljici. Ugotovili so viden napredek, 
zlasti pri nekaterih ekipah iz podjetij pa tudi iz KS , ki so doslej zaostajale 
v znanju za prvimi. Sklenili so, da bodo vse ekipe, ki so na tekmovanju dosegle 
manj kot 100 točk, morale organizirati ponovno dopolnilni pouk in vaje. 

V dvomesečni akciji sindikata tovarne Elan za najbolj urejen in čist 
oddelek in obrat, je v nagradnem ocenjevanju strokovna komisija razglasila 
za najboljši oddelek — lakirnico smučarskega obrata, ki je prejela nagrado 
400 din. Drugo mesto so prisodili strojni delavnici, tretje pa kovinskemu 
oddelku. Akcija je dobro uspela in bistveno pripomogla k izgledu obratov 
in varnosti delavcev. 

V počastitev 30-letnice osvoboditve in rojstnega dne tovariša Tita je bila 
v soboto, 24. 5. zvečer v avli osnovne šole v Lescah svečana prireditev, ki jo je 
pripravila K K SZDL v sodelovanju z vsemi družbenopolitičnimi organiza
cijami in K S . Slavnostni govornik je bil predsednik občinskega odbora ZZB 
NOV Radovljica Janez Strgovšek. V programu pa so se predstavili šolski 
pevci in recitatorji ter ženski pevski zbor Murka iz Lesc. 

S koncertom partizanskih in borbenih pesmi, ki so j ih zapeli otroški zbor 
pod vodstvom Franca Černeta, pionirski zbor pod vodstvom Janeza Pristavca 
in mladinski zbor pod vodstvom Aleksandre Vremšakove, so v petek, 23. maja, 
zvečer počastili dan mladosti tudi v avli osnovne šole A. T. Linhart v Radov
ljici. 

T D Radovljica je v nedeljo, 18. 5. organiziralo skupinski izlet za gospo
dinje, lastnice zasebnih sob na Koroško. V Št. Jakobu in drugih slovenskih 
vaseh v Rožu so si ogledale urejenost in se seznanile s turistično dejavnostjo 
tamkajšnjih slovenskih žena. 

Poslovanje tovarne Iskra Otoče v prvem četrtletju 1975 je bilo dokaj 
uspešno, kar priča podatek, da sO proizvodnjo povečali za 1,7 rt nad plani
ranim obsegom, produktivnost pa za 18 %. Prodali so že vso letošnjo pro
izvodnjo :n velik del lanskoletnih zalog. 

Likovna sekcija K U D Bled je v počastitev dneva mladosti priredila v avli 
osnovne šole v četrtek, 22. 5. razstavo akademskega slikarja Janeza Ravnika. 
Zaradi bolezni ni razstavljal, kot je bilo predvideno, tudi Danijel Fugger 
iz Domžal. Ob otvoritvi je nastopil moški pevski zbor France Marolt iz 
Kranja. 

Vsakoletnega teka po ulicah Radovljice v počastitev dneva mladosti se je 
v petek, 23. 5. udeležilo nad 100 tekmovalcev. V štafeti je zmagala ekipa J L A 
z Bohinjske Bele, med posamezniki pa Milan Kotnik iz Maribora. 

Ti", 

http://smo.se


ČRNA ROKA GROZI, STRAŠI, MORI... 
Jožeta Vidica, avtorja knjige Po sledovih črne roke, ki bo izšla 

15. junija letos, smo kot dolgoletnega sodelavca uredništva Železarja 
in lokalne radijske postaje Jesenice, prosili ob izidu njegove knjige za 
razgovor. 

Letos slavimo- 30 :letnico zmage 
nad fašizmom, zmage dobrega nad 
zlim, pravite nad krivico, resnice 
nad lažjo, svobode nad suženjstvom. 
Boj je bil trd in neizprosen tako za 
partizane v gozdovih, kot za ilegalce 
in aktiviste v mestih in vaseh, kot za 
vse ljudi. 

Poleg okupatorja in plavo-belo-
gardističnih izrodkov, se je nad naše 
tlačeno ljudstvo spravila še skriv
nostna pošast — črna roka, ki je 
brezobzirno pobijala otroke, matere, 
starčke, včasih kar cele družine. 
Črna roka je bila najbolj divja, edin
stvena tajna morilska organizacija, 

ki je v okupirani Evropi delovala 
samo v Sloveniji. 

Za bralce Železarja je Jože Vidic 
takole odgovarjal na zastavljena 
vprašanja: 

.».Kaj je bila črna roka? Kdo so bili 
njeni pobudniki, organizatorji in vo
ditelji, kako je delovala, odkod je 
črpala zločinsko željo in žejo po krvi, 
kdo so bili sploh črnorokci?« 

»Okrog tega vprašanja bi lahko 
začeli razpravo, v kateri bi se križala 
stališča znanih zgodovinarjev in 
dobrih poznavalcev NOB. Vsekakor 
imam dovolj dokazov, da branim 
svoja spoznanja, ki sem jih zapisal v 
knjigi. Predvsem je treba reči tole: 
črne roke ne moremo šteti kot 
nekakšno posebno organizacijo čet-
niških in domobranskih vojaških in 

D E S E T L E T 
M L A D I N S K E G A 

Z B O R A 
B L A Ž A R N I Č 

S koncertom v ponede
ljek, 26. maja v gledališki 
dvorani na Jesenicah, je 
mladinski pevski zbor Blaž 
Arnič praznoval desetlet
nico svojega delovanja. Z 
uspešnim nastopom dekli
škega in mešanega pevske
ga zbora ob sodelovanju 
zbora harmonikarjev glas
bene šole Jesenice in piani
sta Dejana Svetlina, so pod 
vodstvom zborovodje Jan
ka Pribošiča, dostojno za
beležili svoj jubilej. 

Uvodoma je o desetlet
nem delovanju zbora spre
govoril ravnatelj gimnazije 
Bratko Škrlj, ki je poudaril 
izreden pomen aktivnega 
delovanja mladih na po
dročju glasbene kulture. V 
minulih desetih - letih, je 
nadaljeval, je zbor imel 
preko 300 nastopov, -ali 
okrog trideset letno. Z 
ubrano pesmijo je zbor 
obiskal vse okol iške kraje, 
pa tudi preko meja naše re
publike je segla njegova 
pesem, do Karlovca, Vara-
ždina, Premanture in Va-
ljeva. Bogastvo in lepoto 
naše pesmi so ponesli tudi 
preko naših meja na Češko
slovaško. Mladinski zbor je 
stalen gost na vseh šolskih, 
občinskih, republiških ali 
državnih proslavah. Postal 
je tako na Jesenicah, kakor 
tudi daleč izven Jesenic 
pojem za lepo in ubrano 
petje. S svojo izredno de
javnostjo je prav gotovo 
pomemben soustvarjalec 
pevske kulture v naši obči
ni. 

Vsekakor je ob tem jubi
leju potrebno posebej po
udariti izredno zagnano, 
požrtvovalno in vztrajno 
delo pevovodja Janka Pri
bošiča, ravnatelja glasbene 
šole Jesenice, ki vseh deset 
let zbor vodi. Bil je pobud
nik za ustanovitev zbora 
pred desetimi leti in nema
lokrat je bil poleg pevovod-

• ja tudi organizator in men
tor. 

Mladinskemu pevskemu 
zboru Blaž Arnič ob njego
vi desetletnici in uspešnem 
ponedeljkovem nastopu is
kreno čest i tamo in mu že
limo še veliko uspehov v 
prihodnje. 

policijskih enot. Ime so povzeli po 
tajni organizaciji, ki je pred prvo 
svetovno vojno delovala v okviru 
obveščevalne službe srbske vojske. 
Tudi slovenska črna roka se je izci-
mila iz obveščevalnega urada ko
mande četniške vojske za Slovenijo 
in tajne domobranske obveščevalne 
službe. Pri obeh uradih (četniške in 
domobranske obveščevalne službe), 
so delovale likvidatorske skupine, 
ki so morile pod krinko črne roke. 
Se pravi, tako četniki kot do
mobranci so svoje zločine skrivali za 
tem imenom. Vsi umori črne roke na 
Jesenicah so bili delo plavogardisti-
čne črne roke, glavna likvidatorja pa 
sta bila 25-letni študent tehniške 
fakultete iz Litije Milutin Ludviger 
in Jeseničan Janko Soklič. Ta dva 
sta po nalogu četniške obveščevalne 
službe morila tudi v Kranju, 
Ljubljani, Trstu in drugod. Za 
primer naj povem da je v Logatcu 
morila samo domobranska črna 
roka. V Ljubljani pa je delovala še 
tretja črna roka in to v okviru poli
tične policije domobranstva, ki jo je 
vodil dr. Lovro Hacin.« 

»Ste pri zbiranju gradiva za knjigo 
ugotovili, kdaj so se prvič pojavili 
letaki črne roke?« 

»Doslej je znano, da so se prvič 
pojavili na Jesenicah, 22. decembra 
1943. leta. Tistega večera so črno
rokci Janko Trojar in Janko Soklič, 
oba z Jesenic in Milutin Ludviger 
ubili 28-letnega delavca železarne 
Gustelja Štravsa-Lipeta, zaupnika 
varnostno-obveščevalne službe. 

V naslednjih mesecih so bile Jese
nice preplavljene z letaki črne roke. 
Da bi zamešali sled, so jih črnorokci 
v grozilnih pismih pošiljali sodelav
cem OF pa tudi Nemčurjem in svo
jim sodelavcem. Posebno velik pre
plah so letaki povzročili, ko so črno
rokci v noči med 31. marcem in 1. 
aprilom 1944. leta na Jesenicah 
umorili šest oseb.« 

»Belogardistični pisuni v emigra
ciji trdijo, da niso imeli nobene 
zveze s črno roko. Je črno roko orga
niziral gestapo?« 

»Doslej so vsi pisci o NOB, tudi 
priznani zgodovinarji, prikazovali 
črno roko kot obliko dela gestapa. 
Pod tem vtisom sem tudi jaz začel 
pisati knjigo, posebno še zato, ker je 
bil črnorokec Janko Soklič gestapov-
ski agent. Po" temeljitih raziskavah 
pa sem spoznal, da sem bil na napač
ni.poti. Vse zločine na Gorenjskem 
do maja 1944. leta, je črna roka 
opravila z vednostjo gestapa, toda 
ne na pobudo gestapa, kar stvar bi
stveno menja. Črnorokci so si sami 
izbirali žrtve, kraj in obliko umorov. 
Maja 1944. leta je gestapo prepove
dal delovanje črne roke na Gorenj
skem, ker so nacisti menili, da na 
njihovem ozemlju lahko opravljajo 
policijsko in sodno službo le tovrst
ne nemške organizacije. 

V Ljubljanski pokrajini (Dolenj
ska, Notranjska in Ljubljana) pa ge
stapo sploh ni vedel za delo črnorok-
cev, oziroma je zvedel, ko so bile 
žrtve že mrtve. 

Moritve črne roke so bile sodobna 
oblika srednjeveške inkvizicije, ki je 
pošiljala ljudi na grmado, giljotino 
ali sramotilni steber. Z zločini so ho
teli ustrahovati prebivalstvo in ga s 
silo odtrgati od OF.« 

»Ste imeli težave z zbiranjem gra
diva?« 

»To ni bilo lahko; niti ne enostav
no delo. Črnorokci niso pustili za se
boj nobenih pisanih dokumentov. 
Marsikaj je še zavito v tančico skriv
nosti. Lazil sem po vaseh in mestih, 
po hribih in dolinah sirom po Slove
niji ter poslušal srhljive pripovedi o 
morijah te pošasti. Uporabil sem 
gradivo sodišč, ki so po vojni sodila 
črnorokcem in njihovim sodelavcem. 
Nekaj dokumentov sem našel na in
stitutu za zgodovino delavskega gi
banja v Ljubljani. Vendar je bilo vse 
to zelo skromno. Moral sem zaorati 
v doslej malo znano področje naše 
zgodovine.« 

»Ali je v knjigi prikazan boj var
nostno-obveščevalne službe OF S 
črno roko?« 

»Priznam, tu je slabost moje knji
ge in strokovni recenzor, po poklicu 
profesor zgodovine NOB, je že pred 
meseci, ko je prebral rokopis, sprožil 
močan rafal kritike ravno glede tega 
vprašanja, po izidu knjige pa v zvezi 
s tem lahko še pričakujem kritiko. 
Ta kritika bo verjetno še prišla iz 
dveh različnih strani. Zakaj pravza
prav gre? 

V knjigi je prikazan samo boj jese
niških vosovcev proti črnorokcem in 
je zato razumljivo, da bodo kranjski 
ljubljanski in drugi vosovci užaljeni. 
Omenjeni profesor, recenzor je pred
lagal, naj to poglavje izločim iz knji
ge. Po daljših razpravah je obveljala 
moja zahteva, naj to ostane v knjigrr 

Jeseniški vosovci so bili namreč 
edini v Sloveniji, ki so na domačem 
področju že takoj na začetku razkri
li vse nakane črne roke in jo uspešno 
razbili, da se ni opomogla do konca 
vojne, kar se ni posrečilo vosovcem v 
drugih krajih. Kdor bo skušal zani
kati ta dejstva, bo pač moral 
dokazati svoje oziroma drugačne 
trditve. 

Če bi izločil boj jeseniških vosov
cev proti črni roki iz knjige, bi mlaj
ša generacija lahko napačno sklepa
la, da so bili partizani povsem ne
močni proti zakrinkanim morilcem. 
Jeseniška občina je edina na Go
renjskem, v kateri po zaslugi vo
sovcev in njihovih zaupnikov, vse do 
konca vojne ni "bilo domobranske 
postojanke. To pa je uspeh, ki nekaj 
pove, 

S tem v zvezi bi rekel še tole: Iz 
knjige bodo občani prvič zvedeli, za
kaj in kako je bil likvidiran ta ali oni 
agent. 2e med zbiranjem gradiva so 
mi nekateri svetovali, naj o tem ne 
pišem, ker bodo svojci prizadeti. To
da med zbiranjem gradiva sem spoz
nal, da so tudi sorodniki napačno 
poučeni, zakaj so naši tega ali onega 
obsodili na smrt. To pa ima -spet 
druge slabe posledice. Skoraj povsod 
sorodniki rečejo: naš je bil nedolžen. 
Partizani naj bi torej zaradi napač
nih informacij streljali nedolžne lju
di, to pa je danes poTridesetih letih 
osnovna parola belogardistične emi
gracije. 

Nihče od svojcev ne bo zaradi tega 
ob ugled, ker vsakdo odgovarja le za 
svoja dejanja. Naj se zve resnica, 
zakaj bi se je bali. 

V knjigi je opisano veliko dogod
kov, ki so se med vojno odvijali 
znotraj železarne, zadeva pa obve
ščevalno službo plave garde in 
VOS.« 

»Ali nam lahko še kaj posebnega 
poveste v zvezi s knjigo?« 

»Tiskarna Ljudske pravice je ob
ljubila, da bo knjiga izšla 5. junija 
letos. Knjiga obsega 580 strani in je 
v njej okrog 150 fotografij ter doku
mentov. Polovica _ knjige obravnava 
dogodke v zvezi s črno roko in plavo 
gardo na Gorenjskem, v tem delu pa 
je največ dogodkov opisanih s pod
ročja jeseniške občine. Prvič bo v 

Ž E L E Z A R J I - S L I K A R J I Z R A V E N 
R A Z S T A V L J A J O N A J E S E N I C A H 

Zaradi občutno manjših sredstev za kulturno dejavnost v 
občini Jesenice, bodo nekatere kulturne dejavnosti v občini bolj 
ali manj prizadete. Med te sodi tudi že dvajsetletna kontinuirana 
razstavna dejavnost na Jesenicah, ki je poprečno letno dosegala.z 
razstavami na Jesenicah in izven Jesenic — 24 razstav. Letos, 
kakor vse kaže, bo "ta dejavnost morala biti skoraj za polovico 
skrčena, ker ni potrebnih minimalnih sredstev za pokrivanje mi
nimalnih stroškov, čeprav polovico stroškov pokrivajo Dolikovci 
s svojim prostovoljnim delom pri aranžiranju in podiranju raz
stav ter z drugim delom. D O L I K , likovna sekcija pri D P D Svo
boda Tone Čufar Jesenice, ki je organizator in izvajalec razstav, 
sicer išče izhod iz tega stanja, vendar je vprašanje predvsem 
razumevanja organizacij združenega dela, če bodo ta prizadeva
nja podprli v obliki pokroviteljstev nad posamezno razstavo. 

Peto letošnjo razstavo so odprli v soboto, 24. maja v mali 
dvorani Delavskega doma na Jesenicah. Kratek glasbeni program 
so ob otvoritvi izvajali učenci glasbene šole Jesenice: blok-flav-
tistki Barbara Ulčar in Sonja Rašeta, kitarist Marjan Skubic 
in harmonikar Mirko Omejc. 

To pot se ljubiteljem likovne umetnosti s svojimi stvaritva
mi predstavljajo slikarji — železarji iz železarne Ravne. Razsta
va sodi v okvir vse širših in rednejših kulturnih stikov med delov
nimi organizacijami sestavljene organizacije združenega dela 
Slovenske železarne. Pokrovitelj razstave je sindikat železarne 
Ravne. 

Na Jesenicah se s svojimi likovnimi deli predstavljajo: Šte
fan Bobek, strojni tehnik, Stanislav Bricman, elektrotehnik, 
Franc Johman, skladiščnik modelov, Silvo Kernik, talilec, Alojz 
Potočnik, varilec, Roman Pori, kalilec. Drago Štekl, strugal', 
Matevž Sumah, polkvalificirani kovač in Ivan Večko — Matters-
dorfer, kovinostrugar. Skupaj razstavljajo 30 slik in devet 
železnih skulptur. 

Razstava ravenskih slikarjev bo odprta do vključno 4. junija 
vsak dan od 9. do 12. in od 16. do 19.30 ure. 

— :—j 

knjigi objavljena fotografija šefa vo
hunov pri blejskem gestapu Helmu-
tha Rosu mečka, kakor tudi doslej 
neznani podatki o njegovem delo
vanju. Precej podatkov se nanaša na 
osebnost šefa gestapa na Bledu 
Porstererja. Pa o snovanju plave-
garde na Jesenicah, kar doslej še 
ni nihče opisal. 

Glede na to, da Nedeljski že dva 
meseca objavlja odlomke iz moje 
knjige, je zanimanje za knjigo pre
seglo vsa pričakovanja. Čeprav sem 
podpisal pogodbo za večjo naklado 
kot sta bila.natisa moje knjige Beg z 

morišča, so že vse knjige iz te pogod
be razprodane. Zato smo sedaj pod
pisali novo pogodbo, tako da bo ti
skarna natisnila 80 odstotkov več iz
vodov, kot je bilo po prvotnem na
črtu. 

Delavci Železarne, ki jo bodo 
naročili prek uredništva Železarja, 
jo bodo dobili takoj po natisu. 

Ob tej priliki bi se rad zahvalil 
vsem, ki so mi pomagali z različnimi 
informacijami in podatki pri nasta
janju knjige.« 

Razgovor vodil Joža Vari 

TITOV SKLAD ZA ŠTIPENDIRANJE 
Petindvajsetega maja lani je bil prvič objavljen razpis šti

pendij Titovega sklada v naši republiki. Prav tako kot letos, bi 
lani lahko dobilo štipendijo Titovega sklada 60 mladih delavcev 
za dokvalifikacijo, prekvalifikacijo ali specializacijo in 60 dijakov 
in študentov. Ob letu ugotavljamo, da je bil premajhen odziv. 
V prvem razpisnem roku so bili kandidati predlagani le iz 17 
občin, od tega so organizacije združenega dela, organi družbe
nopolitičnih organizacij in krajevnih skupnosti predlagali med 
37 kandidati le dva delavca, čeprav vemo, da mnogo aktivnih 
mladih družbenopolitičnih delavcev v zelo težkih pogojih šola
nja ob delu, skuša obogatiti svoje znanje. Tudi iz jeseniške 
občine, kljub podaljšanemu razpisu do 15. februarja 1975, ni 
prišel noben predlog ne za delavca, ne za učenca in ne za štu
denta. Zato se je skupna komisija podpisnic samoupravnega 
sporazuma o štipendiranju v jeseniški občini odločila, da objavi 
razpis Titovega sklada za šolsko leto 1975/76 tudi v Železarju. 

SKUPŠČINA T I T O V E G A S K L A D A ZA ŠTIPENDIRA
N J E M L A D I H D E L A V C E V IN O T R O K D E L A V C E V 

R A Z P I S U J E 
za šolsko leto 1975/76 

1. štipendiranje 60 mladih delavcev iz neposredne proizvod
nje in iz drugih organizacij združenega dela, če imajo v njih ti 
delavci enak družbenoekonomski položaj kot delavci v nepo
sredni proizvodnji; 

2. štipendiranje 45 učencev srednjih šol in 15 študentov 
visokošolskih zavodov iz družin delavcev v neposredni proizvod
nji in drugih organizacijah združenega dela, če imajo v njih ti 
delavci enak družbenoekonomski položaj, kot delavci v nepo
sredni proizvodnji. 

Pri odločanju o štipendiranju iz 1. točke bodo upoštevani 
predlogi kandidatov, ki : 

— imajo najmanj črve leti delovnih izkušenj, 
— aktivno delujejo v samoupravnih organih in družbeno

političnih organizacijah, 
— dosegajo v svojem delu nadpovprečne delovne rezultate, 
— so aktivni na področju novatorstva in iznajditeljstva, 
— niso starejši od 30 let. 
Pri odločanju o štipendiranju iz 2. točke bodo upoštevani 

predlogi kandidatov, ki : 
— so vključeni v redno usmerjeno izobraževanje, 
— so aktivni v samoupravnih organih in družbenopolitičnih 

organizacijah, 
— dosegajo v šoli nadpovprečne rezultate, 
— so aktivni v gibanju »Znanost mladini« ali drugih inte

resnih dejavnostih. 
Štipendije iz 1. točke so namenjene za izobraževanje ob delu, 

za dokvalifikacijo, prekvalifikacijo ali specializacijo mladih 
delavcev. 

Štipendije iz 2. točke so namenjene za redno šolanje po 
zakonu statutih vzgojnoizobraževalnih organizacij. 

3. Kandidata za štipendiranje predlagajo samoupravni or
gani ali organi družbenopolitičnih- organizacij v organizacijah 
združenega dela, krajevnih skupnostih in družbenopolitičnih 
skupnostih. 

Predlagatelj mora prijavam kandidatov priložiti: 
— prošnjo za štipendijo na predpisanem obrazcu DZS 1,65, 
— mnenje samoupravnih organov in družbenopolitičnih 

organizacij v organizacijah združenega dela, krajevnih skup
nostih in družbenopolitičnih skupnostih, 

— za učence in študente mnenje vzgojnoizobraževalnega 
zavoda, za učence, ki končujejo osnovno šolo, mnenje mentorja 
organizacije ZSMS. 

— za mlade delavce mnenje kadrovske socialne službe, 
— dokazila o učnem uspehu in potrdilo o šolanju, 
— potrdilo o premoženjskem stanju in številu družinskih 

članov, 
— dokazila o aktivnosti na področju novatorstva iznajdi-

teljstva oz. v interesnih dejavnostih. 
4. Pri štipendiranju bodo imeli prednost kandidati, ki so 

v slabšem materialnem položaju in dosegajo boljši uspeh v šoli. 
5. Predloge zbirajo skupne komisije podpisnic samouprav

nega sporazuma o štipendiranju v občinah stalnega bivališča 
kandidatov za učence in študente oz. v občinah sedeža organi
zacije združenega dela, v kateri dela predlagani kandidat, do 
10/6-1975. 

Predlogi brez zahtevanih dokazil ne bodo obravnavani. 
6. Kandidati bodo o rezultatih obveščeni do 1. julija 1975. 
7. Vse podrobnejše informacije so na razpolago v strokovni 

službi izobraževalne skupnosti Slovenije. 

Prosimo samoupravne organe, družbenopolitične organiza
cije, krajevne skupnosti, družbenopolitične skupnosti ter samo
upravne interesne skupnosti, da predlagajo kandidate, ki ustre
zajo kar največ razpisnim pogojem. Priloge naj vsebujejo čimveč 
konkretnih podatkov o področjih aktivnosti. 

Posebej smo dolžni pojasniti tudi ugodnosti, ki jih Titova 
štipendija nudi delavcem, ki se šolajo ob delu. Štipendija je v vi
šini poprečnega mesečnega dohodka v SRS, delavec pa kljub 
rednemu šolanju ohrani ostale pravice iz dela. 

Štipendistu Titovega sklada niso s štipendijo zagotovljene 
zgolj materialne potrebe, s štipendijo pridobi tudi največje 
možno priznanje za svoje vsestransko uspešno delo in mu hkrati 
nalaga tudi veliko moralno odgovornost. 

Prepričani smo, da so na proletarskih Jesenicah taki mladi 
ljudje. Vse informacije dobite pri referentu za štipendije pri Sob 
Jesenice. Kratek čas, do 10. junija, nas vse obvezuje na takojšnjo 
aktivnost, štipendistu pa omogoča, da bo 1. julija obveščen o re
zultatu. 

Skupna komisija podpisnic 
samoupravnega sporazuma o štipend. 
v občini Jesenice 



Kaj bomo gledali v kinu ŽELEZARSKI 
IZOBRAŽEVALNI CENTER 
IN ŽELEZARNA JESENICE 

RAZPISUJETA 
SPREJEM UČENCEV V ŠOLSKEM 

LETU 1975/1976 
POKLICNA KOVINARSKA, METALURŠKA IN 

ELEKTRO ŠOLA 

Na poklicni šoli se učenci lahko učijo različnih poklicev. Po 
končanem šolanju dobijo absolventi ustrezno zaposlitev v žele-

Vpisali bomo: 
45 učencev za strojne mehanike (strojne ključavničarje) 
10 učencev za ključavničarje varilce, 
5 učencev za orodne ključavničarje, 

20 učencev za strugarje, 
5 učencev za vodovodne instalaterje, 

30 učencev za obratne elektrikarje. 

Vpisni pogoji 
V poklicno šolo vpisujemo učence z uspešno končano osnovno 
šolo. Vpišemo pa tudi učence s popravnim izpitom iz tujega je
zika. Preizkusa znanja za sprejem ni. Ostali vpisni pogoji so: da 
je učenec duševno in telesno zdrav in star največ 18 let. Šolanje 
traja tri leta. 

Ugodnosti šolanja 
Pri izobraževanju so zelo pomembni pogoji, v katerih učenci ži
vijo in delajo. Pri nas so ti pogoji zelo dobri, in sicer: 
— učenci prejemajo mesečno štipendijo po samoupravnem 

dogovoru o štipendiranju, ki jo daje železarna Jesenice in je 
odvisna od .učnega uspeha, 

— učenci iz oddaljenih krajev lahko stanujejo v domu učencev, 
— oskrbnino v domu učencev regresira železarna Jesenice, 
— 'učenci dobijo brezplačno malico, 
— učenci so zdravstveno in nezgodno zavarovani, 
— učenci prejmejo v času šolanja tri delovne obleke. 

ŠOLA ZA METALURŠKE DELAVCE 

Na šoli za metalurške delavce se učenci lahko učijo različnih 
metalurških poklicev. Po končanem šolanju je absolventom za
gotovljena zaposlitev v obratih Železarne. 

Vpisali bomo: 
15 učencev za talilce pri plavžu, S M peči in elektro peči, 
15 učencev za valjavce, 
15 učencev za žičarje, 
20 učencev za hladno valjavce. 

Vpisni pogoji 
V šolo za metalurške delavce vpisujemo učence, ki so uspešno 
končali najmanj šest razredov osnovne šole in so izpolnili 
obveznost osnovnega šolanja. Na tej šoli prideš po najkrajši po
ti do poklica, saj traja šolanje samo dve leti. Ostali vpisni pogoji 
so: da je učenec telesno in duševno zdrav in star največ 18 let. 

Ugodnosti šolanja 
Učenci šole za metalurške delavce uživajo enake ugodnosti kot 
učenci poklicne šole. Zato jih preberite, in ker so zelo ugodni, jih 
upoštevajte pri izbiri poklica. 

TEHNIŠKA METALURŠKA IN STROJNA ŠOLA 

Na tehniški šoli izobražujemo učence za metalurške in strojne 
tehnike. Po končanem šolanju se lahko absolventi zaposlijo v 
Železarni in drugih gospodarskih organizacijah ali pa nadaljuje
jo s študijem na ustrezni višji ali visoki šoli. 

Vpisali bomo: 
30 učencev v metalurški oddelek, 
30 učencev v strojni oddelek. 

Vpisni pogoji so: 
— uspešno končana osnovna šola, 
— uspešno opravljen pismeni preizkus znanja iz slovenščine in 

matematike, 
— odlični in prav dobri učenci so oproščeni preizkusa znanja, 
— da je učenec telesno in duševno zdrav, 
— starost največ 18 let. 
Pismeni preizkus znanja iz slovenščine in matematike bo 30.6. 
t. 1. ob 9. uri. Navedenega dne naj pridejo v šolo vsi učenci, ker 
bodo dobili ustrezna navodila. 
Šolanje traja štiri leta. 

Ugodnosti šolanja 
Železarna Jesenice bo štipendirala 20 učencev metalurškega in 5 
učencev strojnega oddelka. Učenci iz oddaljenih krajev lahko 
stanujejo v domu učencev. 

PRIJAVA ZA SPREJEM 

Za sprejem v eno izmed navedenih šol izpolnite prijavo, 
obr. 1,20 kolkovano z 2. — din. Obrazec dobite v knjigar
nah. V prijavi napišite poleg ostalih podatkov še naziv 
šole in poklic, za katerega se želite šolati. K prijavi za 
sprejem priložite: 
— spričevalo o končani osnovni šoli, 
— rojstni list, 
— zdravniško potrdilo. 
Za sprejem v dom učencev napišite posebno prošnjo, obr. 
1,74 in ji priložite: 
— potrdilo o premoženjskem stanju in številu č lanov 

skupnega gospodinjstva, 
— potrdilo o osebnih dohodkih vseh zaposlenih v skup

nem gospodinjstvu. 

Prijave in prošnje za sprejem v šolo in v dom učencev pošljite 
do 28.6. t. 1. na naslov: Železarski izobraževalni center Jesenice, 
64270 Jesenice. V primeru, da bodo ostala razpisana mesta ne
zasedena, bo vpis mogoč do 1.9. 1.1. 
O sprejemu v šolo, dom in pričetku pouka boste pismeno obve
ščeni. 

U Č E N C I 
Možnosti za šolanje so pri nas velike. Izbirate lahko med razli
čnimi poklici, samo odločiti se morate. Zelo pomembno je tudi, 
da se boste po končanem šolanju lahko zaposlili, saj so Jesenice 
znano industrijsko središče. Lahko pa boste s šolanjem nadalje
vali. Pričakujemo vašo prijavo. 

Železarski izobraževalni center 
Železarna Jesenice 

ZVEZA T A B O R N I K O V S L O V E N I J E - Odred Jeklarjev 
Jesenice -

O B V E S T I L O 

Obveščamo člane taborniških organizacij, člane delovnega 
kolektiva železarne Jesenice in druge občane, da bomo leta 1975 
taborili v Karigadorju — Istra, in sicer: 

1. izmena od 6. 7. do 20. 7. 1975, 
2. izmena od 20. 7. do 3. 8. 1975 
3. izmena od 3. 8. do 17. 8. 1975 
Prevoz taborečih bomo organizirali s posebnim avtobusom 

z Jesenic od železniške postaje do tabornega prostora. Odhodi 
avtobusov bodo organizirani 6. 7., 20. 7. in 3. 8. ob 6.30 z Jesenic 
izpred železniš-ke postaje. 

Povratek taborečih bo organiziran prav tako s posebnim 
avtobusom iz Karigadorja do železniške postaje na Jesenicah 
v dneh 20.7., 3.8. in 17.8. 1975 s prihodom na Jesenice ob pri
bližno 20.00 uri navedenih datumov. 

Prevoz plačujejo le tisti, ki ga koristijo, in sicer: 
1. Otroci do 10 let starosti 75,00 din v obe smeri 
2. Ostali taboreči nad 10 let starosti pa 105,00 din v obe 

smeri 
T A B O R N I NA za 14 dni znaša za posameznika: 

1. Otroci do vključno 5 let starosti 
(25,00 din na dan) 

2. Otroci od 5 do 10 let starosti (30,00 din 
na dan) 

3. Šoloobvezna mladina od 10 do 18 let 
(30.00 din na dan) 
Člani organizacije starejši od 18 let 
in brez samostojnega zaslužka (40.00 din) 
Člani organizacije s samostojnim zaslužkom 
in člani delovnih kolektitov, ki materialno 
podpirajo taborniško organizacijo 
na Jesenicah (45,00 din na dan) 
Drugi občani s samostojnim zaslužkom 
(60,00 din na dan) 

350,00 din 

420,00 din 

420,00 din 

560,00 din 

630,00 din 

840.00 din 

Prijave sprejemajo: 
Za 1. in 3. izmeno Marjanca Pančur, Svetinova 19/IV., 

Koroška Bela 
Za 2. izmeno Marija Smrekar, uredništvo Železarja ali 

Fužinsa 9 (pri apnenici v železarni Jesenice). 
Pri prijavi mora prijavljenec vplačati tabornino in prevoz, če 

bo koristil skupinsko organiziran prevoz. 
OPOZORILO: Taborečim predlagamo, da vzamejo s seboj 

trenerko ali kako drugo toplejše oblačilo za večere, potrebno 
količino perila, pribor za osebno higieno, pribor za vzdrževanje 
obleke in obutve: lastniki instrumentov bodo dobrodošli z instru
menti. 

• • • 
SREČANJE V BRESTANICI 

Posavske in zasavske občine pripravljajo srečanje nekdanjih 
izgnancev ob 30 letnici povratka v domovino, ki bo v nedeljo, 
8. junija ob 10. uri na brestaniškem gradu. 

Na proslavi bo sodelovala tudi Zveza socialistične mladine 
Slovenije in Zveza civilnih žrtev vojne. Pripravljen bo pester kul
turni program in poskrbljeno bo tudi za preskrbo. 

Na to srečanje še posebno vabimo vse izgnance, vojne 
ujetnike, zapornike, internirance in ostale, ki se dosedanjih 
srečanj, prirejenih v počastitev 30-letnice osvoboditve taborišč, 
niso mogli udeležiti. 

Posebnega prevoza z Jesenic ne bo, pač pa se bomo vsi ude
leženci poslužili rednega vlaka, ki odpelje z Jesenic ob 
4.58 uri. 

Ta vlak vozi do Dobove in ni potrebno presedanje. 
Komisija za internirance.pri 
občinskem odboru ZZB NOV Jesenice 

• • • 
VSEM INVALIDOM 

Društvo invalidov Jesenice obvešča člane, da organizira dvo
dnevni izlet v Novigrad 14. in 15. junija. Prijave sprejemamo v 
društveni pisarni vsako sredo od 11. do 17. ure, vključno do 
11. junija. 

Društvo invalidov 

• • • 
OBVESTILO 

Vabimo vse člane društev Jesenice, Javornik-Koroška Bela, 
Blejska Dobrava in ostale na sestanek, ki bo v ponedeljek, 2. ju
nija ob 18. uri v društvenih prostorih valilnice na Jesenicah. 

Razprava bo o odkupu zajčjih kožic za tovarno ŠEŠIR 
Škofja Loka. 

Poročevalca bosta Alojz K O M I C in Ivan C E L E S N I K . 
Društvo rejcev malih živali 

Jesenice 

NAROČITE KNJIGO 
»PO SLEDOVIH ČRNE ROKE« 

Kino R A D I O 
31. maja amer. barvni risani film 

D E T E L N A G A J I V C E K , režija 
Walter Lantz, ob 15. uri. 

31. maja in 1. junija angl. barvni 
film O D K U P N I N A , v režiji Casper 
Wrede, v gl. vlogi Sean Connerv, ob 
17. in 19. uri. 

2. in 3. junija amer. barvni film 
D I A M A N T I ZA SVOBODO, v režiji 
Rvan 0'Neal, v gl. vlogi Ryan 
0 ; Neal, ob 17. in 19. uri. 

4. junija amer. barvni film P L A V I 
V O J A K , v režiji Ralph Nelson, v gl. 
vlogi Candice Bergen, ob 17. in , 
19. uri. 

5. junija zaprto! 
6. junija hol. barvni film OPICA 

IN S U P E R OPICA, v režiji Bert 
Haanstra, ob 17. in 19. uri. 

Ustvarjalci filma so prepotovali 
75.000 km — vse dele sveta. Sodelo
vali so najboljši znanstveniki iz 
znanstvenih institutov. Film pripo
ročamo gledalcem vseh starosti. 

7. junija hol. barvni film OPICA 
IN S U P E R OPICA, ob 15. uri. 

7. in 8. junija amer. barvni film 
ŠKORPION, v režiji Michael Win-
•ner, v gl. vlogi Alain Delon, ob 17. in 
19. uri. 

K ino PLAVŽ 
31. maja in 1. junija amer. barvni 

filni D I A M A N T I ZA'SVOBODO, ob 
18. in 20. uri. 

1. junija amer. barvni risani film 
D E T E L N A G A J I V C E K , ob 10. uri. 

2. in 3. junija angl. barvni film 
O D K U P N I N A , ob 18. in 20. uri. 

4. junija zaprto! 
5. junija amer. film P A P I R N A T I 

M E S E C , ob 18. in 20. uri. 
6. junija amer. barvni film PLAVI 

V O J A K , ob 18. in 20. uri. 
7. in 8. junija amer. barvni film 

T O M S A W Y E R , ob 18. in 20. uri. 

K ino K R A N J S K A G O R A 
31. maja amer. barvni film PO

B E G N I L S E M S HUDIČEVEGA 
OTOKA. 

1. junija amer. barvni film PA
P I R N A T I M E S E C . 

4. junija amer. barvni film DIA
M A N T I ZA SVOBODO. 

7. junija angl. barvni film OD
K U P N I N A . 

K ino D O V J E - M O J S T R A N A 
31. maja nem. CS barvni film 

A P A C l . 
1. junija amer. barvni film PO

B E G N I L S E M S HUDIČEVEGA 
OTOKA. 

7. junija amer. barvni film DIA
M A N T I ZA SVOBODO. 

ZAHVALA 

Ob smrti našega dragega moža, 
očeta, starega očeta in strica 

IVANA ŠPECA 

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, prijateljem in znan
cem, ki so nam v težkih trenutkih 
stali ob strani in nam nudili drago
ceno pomoč. Posebno zahvalo iz
rekamo dr. Rojčevi za obiske na 
domu in potrpežljivo zdravljenje. 

Prav tako se lepo zahvaljujemo 
kolektivu ključavničarjev železarne 
Jesenice in vsem za darovane vence, 
izražena ustna ali pismena sožalja, 
vsem, ki ste se poslovili od njega in 
ga obsuli s cvetjem, lastnikom oseb
nih avtomobilov in spremstvo na 
njegovi zadnji poti. 

Vsem in vsakomur posebej še en
krat iskrena hvala. 

ŽALUJOČI: žena Angela, hčer
ki Elica in Vera s sinovoma, 
sinova Ivan in Zvone z druži
nami ter ostalo sorodstvo 

Z A H V A L A 
Sodelavcem iz obrata podbojarne 

se iskreno zahvaljujem za denarno 
pomoč, ki mi je bila med boleznijo 
zelo dobrodošla. 

Julka Oven 

V sredini junija bo izšla že tretja knjiga našega rojaka JOŽETA 
VIDICA pod naslovom PO SLEDOVIH ČRNE ROKE. Tako kot že pri 
obeh sedanjih knjigah, je tudi to pot zavod Borec, pri katerem bo knji
ga izšla, za člane delovnega kolektiva Železarne omogočil plačilo 
knjige v treh obrokih. Da pa bo odplačevanje še bolj enostavno, so 
nam na finančno-računskem sektorju omogočil i obračunavanje pri 
izplačilih mesečnih osebnih dohodkov. Tako boste knjigo, ki stane 
180,00 dinarjev, lahko plačali v treh obrokih po 60,00 dinarjev — 15. 
7., 15. 8. in 15. 9. Založnik in avtor nam zagotavljata, da bomo knjigo 
prejeli predno bo v prodaji. Podrobnosti o knjigi lahko preberete v na-
šem razgovoru z avtorjem. 

Z A H V A L A 
- N A R O Č I L N I C A Sindikalnemu odboru žičarne se 

najlepše zahvaljujem za denarno 
pomoč, ki sem jo prejel v času mo-

Podpisani r . zaposlen v obratu J e S a bolovanja. 
Alojz Žitnik 

, TOZD ' 
delavska številka ^ Z A H V A L A 
NAROČAM KNJIGO JOŽETA VIDICA »PO SLEDOVIH ČRNE ROKE« Kolektivu odpreme obrata valjar-
V VREDNOSTI 180,00 dinarjev. ne 2400 se najlepše zahvaljujem za 

S tem dovoljujem, da se mi trikrat po 60,00 dinarjev obračuna pri d a r i l ° . . k i s e m S a P r e j e l o b o d h o d l ' 
izplačilu mesečnega osebnega dohodka: v P

s ° 0

k

d ° e

J

l a v c e m ž e l i m v e i i k o skupnega 
razumevanja, veliko delovnih uspe-

Datum: Podpis: hov in osebne sreče. 
Sodelavec Anton Debeljak 
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NAROČILNICO ODREŽITE IN JO NAJKASNEJE DO 10. JUNIJA 
POŠLJITE NA NASLOV: SLOVENSKE ŽELEZARNE - ŽELEZARNA 
JESENICE, UREDNIŠTVO ŽELEZARJA. 



Judo 

POKAL MLADOSTI V LJUBLJANO 
V soboto, 24. maja je bil na Jese

nicah turnir mladinskih ekip v judu 
za POKAL MLADOSTI, katerega 
organizator je bila judo sekcija TVD 
Partizan Jesenice, pokrovitelj pa 
TK ZSMS železarne Jesenice. 

V ekipnih bojih je nastopilo osem 
ekip: Ljubljana I in II, Olimpija I in 
II, Šiška, Maribor, Jesenice in 
kombinirana ekipa Olimpije in Jese
nic. 

REZULTATI: Ljubljana I 
Kombinirana ekipa 30:20; Ljubljana 

,11 : Šiška 40:10; Olimpija I : Jese
nice 45:0; Olimpija II : Maribor 
10:18; Ljubljana II : Olimpija II 
17:15; Šiška : Maribor 10:30; Ljub
ljana I : Olimpija I 0:50; Jesenice : 
Kombinirana ekipa 40:3; Ljub
ljana II : Maribor 27:20; Šiška : 
Olimpija II 13:27; Ljubljana I : Je
senice 0:47; Kombinirana ekipa : 
Olimpija I 0:50. 

V finalu sta se potem srečali ekipi 
Olimpije in Ljubljane II, ki sta bili 
še neporaženi. Prepričljivo so zma
gali judoisti Olimpije I s 47:0 in tako 
dokazali, da imajo najboljšo ekipo, 
saj v štirih bojih noben njihov 
tekmovalec ni izgubil niti točke. 
Zmagovalni ekipi je P O K A L M L A 
DOSTI predal predstavnik T K 
ZSMS Železarne Rudi Makra, pa 
tudi drugouvrščena ekipa Ljubljane 
II je prejela pokal. 

Končna uvrstitev: 1. Olimpija I 
145 točk; 2. Ljubljana II 104; 3. Je
senice 87 točk; 4. Maribor 68; 5. 
Olimpija II 52; 6. Šiška 33; 7. Ljub
ljana I 30 in 8. Kombinirana ekipa 
23 točk. 

Turni-, ki je zelo uspel in je tudi 
pokazal vrednost mladinskega juda 
v Sloveniji. Pri delu smo lahko videli 
nekaj mladinskih državnih prvakov, 
prav tako tudi mladinskih prvakov 
Slovenije v judu. 

TELOVADNI 
NASTOP 

Po nekajletnem premoru 
bo v jeseniškem TVD Par
tizan v soboto, 31. maja te
lovadni nastop vseh vrst, 
od mlajših — predšolskih, 
do starejših pionirjev in 
pionirk. 

Dekleta in fantje bodo po
kazali nekaj vaj, ki so se jih 
naučili v zadnjem času. 
Tako bomo lahko videli 
vaje na nožni ponjavi, gre
di, proste vaje in drugo. Na
stopila bo tudi gimnastična 
vrsta deklet, ki jih vodi 
Leon Mesaric. 

Nekajtedenske resne pri
prave vseh vrst nam obeta
jo- lep večer, prepričani pa 
smo. da bo dovolj zanima
nja tudi pri občinstvu. 

-tok 

Rokomet 

ZMAGA 
Rokometaši Jesenic so v soboto. 

24. maja na igrišču za osnovno šolo 
na Jesenicah gostili B ekipo Slovana 
iz Ljubljane. Telimo sta v hladnem 
vremenu pred 50 gledalci dobro 
sodila Bašar in Zupan iz Kranja. 

Za R K Jesenice so igrali: Bol-
težar. Pogačnik 3. Peternel 5. Šubic 
6, Prešeren 4, Pavlic 6. Šporar J. in 
Rebolj 4. Izključitve: Jesenice 18 in 
Slovan B 12 minut. Sedemnietrovke: 
Jesenice 5 (3), Slovan B 5 (4). 

Jeseničani su proti odličnemu 
nasprotniku, čeprav oslabljenemu, 
zaigrali zelo dobro in prikazali eno 
boljših iger v L C R L . Igrali so kom
binirano tako, da so gostujočo ekipo 
večkrat spravili v mat položaj. 

Jeseničani so prvi povedli in 
vodstvo obdržali vse do konca sre
čanja. Prvi polčas se je končal z re
zultatom 13:8 v korist Jesenic. V 
tem delu igre so bili Jeseničani 
veliko boljši v obrambi in napadu od 
gostujoče ekipe. 

V drugem polčasu je bila igra 
enakovredna in za maloštevilne 
gledalce tudi zanimiva. Tekmo so 
zasluženo dobili igralci Jesenic z 
28:24. 

Lestvica po osemnajstih, oziroma 
devetnajstih tekmah v L C R L je 
naslednja: 
Dobova 18 16 1 1 412:340 33 
Brežice 18 11 1 6 484:3111 23 
Krško 18 11 0 7 432:3811 22 
Krka 18 10 1 7 383T3S2 21 
Slovan B 19 10 0 9 4 74:438 20 
Mokerc 18 10 0 8 353:327 20 
Kamnik 18 8 2 8 381:392 18 
Križe 18 6 4 8 298:308 16 
Olimpija 18 7 0 11 396:42(1 14 
Duplje . 18 6 3 10 328:364 13 
Radeče 18 5 2 11 334:390 12 
Jesenice 19 2 2 15 321:451 6 

V soboto, 31. maja bodo Jeseniča
ni odpotovali v Dobovo, kjer se bodo 
pomerili z vodečo ekipo L C R L . 

- t o k 

Tudi jeseniški judoisti so lahko 
zadovoljni. Od treh borb so izgubili 
le eno, s kasnejšim zmagovalcem 
Olimpijo I, drugi dve srečanji pa so 
prepričljivo dobili. Vsako ekipo je 
zastopalo pet tekmovalcev. Za Jese
nice so tako nastopili: Markizeti, 
Polanc, Cebulj, Ravnjak in Anderle. 
V kombinirani ekipi so poleg dveh 
judoistov Olimpije nastopili še trije 
Jeseničani: Stojkovič, Frtin in Vrdo-
l.iak. ki so se dobro borili in pokazali 
veliko znanja, čeprav je ekipa za
sedla zadnje mesto. 

Turnir za P O K A L M L A D O S T I je 
dobro uspel, predvsem po zaslugi 
neumornega Braneta Dvoršaka, tre
nerja jeseniških judoistov in bi 
lahko postal tradicionalen, o čemer 
pa mora razmisliti organizator, judo 
sekcija T V D Partizan Jesenice. 

- t o k 

Nogomet 

J E S E N I C E : ŠENČUR4:2 (z : l ) 
V soboto so jeseniški nogometaši 

odigrali prvenstveno tekmo z mo
št vom~Senču rja in zmagali z rezul
tatom 4:2 (2:1). 

Domačini so takoj na začetku tek
me pričeli oblegati gol gostov in že 
v 25. minuti prišli v vodstvo z golom 
Kupljenika. Samo minuto kasneje je 
Grumerec po samostojnem prodoru 
dosegel tudi drugi gol za domače 
moštvo. Po tem golu so Jeseničani 
popustili, kar so gostje izkoristili in 
v 37. minuti po napaki domače 
obrambe uspeli rezultat znižati na 
2:1. 

Tudi v drugem polčasu so doma
čini začeli silovito napadati in že 
v 47. minuti povišali vodstvo na 3:1. 
Strelec gola je bil Komel iz enajst
metrovke, ki jo je dosodil sodnik 
potem, ko je nekdo izmed gostujočih 
obrambnih igralcev igral z roko v 
svojem kazenskem prostoru. Gostje 
so ponovno uspeli rezultat znižati 
v 68. minuti, prav tako iz enajst
metrovke, katero je sodnik opravi
čeno dosodil zaradi prekrška vratar
ja Vukaliča nad napadalcem gostu
jočega moštva. Ta gol jeseniških 
igralcev ni zmedel, nasprotno, za
igrali so še bolje in v 78. minuti 
z golom Jereba rezultat povišali na 
4:2. 

S to zmago so nogometaši N K 
Jesenice šc nadalje na četrtem me
stu prvenstvene lestvice z istim šte
vilom točk kot moštvo Šenčurja, 
toda s slabšo razliko v danih in pre
jetih golih. 

Za N K Jesenice so nastopili: Vu-
kalič. Radič, Salfirov. Kupljenik, 
Komel. Kovačič. Troha, Kramar 
(Mudronja), Jereb (Sulejmanovič), 
Grumerec in Matkovič. 

J E S E N I C E : B O H I N J 6:1 (3:0) 
V nedeljo je odigralo mladinsko 

moštvo prvenstveno tekmo z mo
štvom Bohinja in zmagalo z rezul
tatom 6:1 (3:6). 

Mladinsko moštvo Jesenic je z iz
datno zmago nad neposrednim tek
mecem v borbi za prvo mesto doka
zalo, da v svoji skupini ni imelo ena
kovrednega tekmeca in da zasluženo 
nosi naslov najboljšega moštva v 
svoji skupini. Moštvo čaka že v ne
deljo, 1. junija, težka preizkušnja, ko 
se bo v finalni tekmi za naslov 
prvaka Gorenjske srečalo z zmago
valcem B skupine, to je moštvom 
L T H iz Škofje Loke. Upajmo, da 
bodo naši fantje tudi na tej tekmi 
zaigrali tako kot znajo in častno 
zastopali barve jeseniškega nogome
ta. 

Naslov prvakov v svoji skupini so 
osvojili naslednji igralci našega mo
štva: Škafar, Majcenovič, Hribar, 
Crnalič. Močnik, Kokošar, Jovičič, 
Čatak. Kramar, Sulejmanovič, Su-
botič. Milošič, Berčič, Jeršin in 
Mlačnik. pod vodstvom trenerja 
moštva Marjana Zurmana in Ljuba 
Radoviča. 

L E S C E : J E S E N I C E 2:2 (2:2) 
V nedeljo so pionirji gostovali v 

Lescah, kjer so odigrali prvenstveno 
tekmo z istoimenskim pionirskim 
moštvom. Po obojestranski lepi in 
zanimivi igri sta se moštvi razšli 
z neodločenim rezultatom, ki tudi 
najbolj ustreza dogodkom na igri
šču. 

Gole za pionirsko moštvo Jesenic 
sta dosegla: Majstorovič in Nedin 
Omanovič. 

V nedeljo. 1. junija, gostuje član
sko moštvo v 'Šenčurju, kjer bo od
igralo prvenstveno tekmo z mo
štvom Britofa. Mladinsko moštvo pa 
bo v Kranju odigralo finalno tekmo 
za naslov prvaka Gorenjske z mo
štvom L T H iz Škofje Loke. Tekma 
bo na stadionu Stanka Mlakarja ob 
9. uri dopoldan. Pionirji igrajo v so
boto, 31. maja, prvenstveno tekmo 
s pionirskim moštvom Bleda. Tekma 
bo ob 17. uri na igrišču v Podme
žakl ji. 

Namizni tenis 

JESENICE : MUROVA 5:1 
Namiznoteniški igralci Jesenic: 

Buh, Vidmar in Legat so v prvem 
kolu tekmovanja za jugoslovanski 
pokal imeli za nasprotnika ekipo 
Save iz Kranja, ki bo prihodnjo se
zono nastopala v prvi republiški ligi. 
Tokrat so Jeseničani zaigrali zelo 
dobro in dvoboj odločili v svojo ko
rist z rezultatom 5:2, tri zmage je 
dosegel Buh, dve pa je prispeval 
Vidmar. S to zmago so se uvrstili 
v drugo kolo. 

Tu pa se' je žreb poigral, in za 
nasprotnika v drugem kolu določil 
ekipo Murove in tako sta se v če
trtek v mini-hali na Murovi pomerili 
dve jeseniški ekipi. 

Dvoboj je bil zelo izenačen, če
prav tega rezultat ne~kaže. bilo je 
precej dobrih partij, kajti tokrat so 
igralci Murove igrali precej bolje kot 
v prejšnjih dvobojih. Igralce Jesenic 
je nekajkrat rešila sreča in pa večja 
zbranost. Dvoboj sam je bil precej 
kvaliteten. 

Z zmago 5:1 se je ekipa Jesenic 
uvrstila v tretje kolo tega tekmo
vanja. Za ekipo Jesenic so nastopili: 
Buh, Vidmar in Legat, za Murov-
čane pa Filipovič, Ravnikar in 
Šranc, ki je edini prinesel točko za 
svojo ekipo. 

R E Z U L T A T I : Ravnikar - Vid
mar 1:2; Šranc : Legat 2:1; Filipovič 
: Buh 0:2; Šranc : Vidmar 1:2; Rav
nikar : Buh 0:2; Filipovič : Legat 
1:2. R. 

Z N A N I H V S E H D V A N A J S T 
F I N A L I S T O V 

Pretekli teden se je končal spo
mladanski del prvenstva Železarne 
v namiznem tenisu. Skupaj je nasto
pilo štiriindvajset ekip iz posamez
nih obratov in oddelkov. Najprej si 
oglejmo rezultate, ki so bili doseženi 
v okviru četrte in pete skupine. 

Če t r ta skupina: strugama valjev 
: RO 1:5; kadrovski : žičarna 5:2; 
žičarna : strugama valjev 5:0; ka
drovski : strugama valjev 5:1; žičar
na : RO 5:1; RO : kadrovski 3:5. 
Vseh šest točk v tej skupini je osvo
jila ekipa kadrovskega sektorja, dru
ga je bila ekipa žičarne s štirimi toč
kami, tretja pa ekipa RO z dvema 
točkama. 

Peta skupina: SEOP : sk. službe 
V E T 0:5; livarna : elektro vzdrže
vanje 5:1; elektro vzdrževanje : sk. 
službe V E T 1:5; sk. službe V E T : 
livarna 5:1; elektro vzdrževanje : 
SEOP 5:4; livarna : SEOP 5:1. V tej 
skupini je bila najboljša ekipa skup
nih služb V E T pred ekipama livarne 
in elektro vzdrževanja. 

Finalni del prvenstva bo v sep
tembru, in sicer je sedaj znanih vseh 
dvanajst finalistov: OTK, valjarna 
žice, R T A , plavž, strojno vzdrževa
nje, valjarna bluming-štekel, ka
drovski sektor, žičarna. skupne služ
be V E T , livarna, hladna valjarna in 
adjustaža stekel. J. R. 

V nedeljo. 25. maja, je bil v Mari
boru v organizaciji sindikata Me
talne Maribor balinarski turnir ob 
dnevu mladosti. Na turnirju je sode
lovalo devet ekip, katere so bile raz
deljene v tri skupine. Zmagovalci 
skupin pa so se v medsebojnih dvo
bojih pomerili, kdo je boljši in kate
remu bo pripadal prehodni pokal. 

Zmagala je ekipa Litostroj Ljub
ljana pred Konstruktorjem Maribor 
in Metalno Maribor. Jeseniška ekipa 
je v postavi Krivec, Dornik, Guča-
nac in Kozamernik izpadla že v 
predtekmovanju. 

V ponedeljek. 26. maja, so bile na 
štirih baliniščih, in to v Lescah, Ra
dovljici. Škofji Loki in Zireh kvalifi
kacije za gorenjskega prvaka — po
sameznika. Jeseniški B K sta zasto
pala Domevšek in Krivec. Domevšek 
je v Lescah zasedel tretje mesto, 
Krivec pa je bil v Škofji Loki prvi in 
se tako uvrstil med štiri tekmovalce, 
ki bodo danes, v četrtek. 29. maja, 
v Kranju v medsebojnih dvobojih 
odločali, kdo bo letošnji gorenjski 
prvak. 

Odbojka 
T E K M O V A N J E 

M L A D I N S K I H E K I P 

V okviru športnih prireditev v me
secu mladosti je bilo v četrtek, 22. 
maja, na igrišču v Podmežaklji tek
movanje mladinskih ekip v odbojki. 
Skupaj je nastopilo pet ekip osnov
nih organizacij ZSMS. in sicer tri 
moške in dve ženski ekipi. Pri mo
ških je bila najboljša ekipa osnovne 
organizacije ZSMS železniška po
staja pred 0 0 ZSMS žičarna in OO 
ZSMS profilarna (obe iz železarne 
Jesenice). Pri ženskah je prvo mesto 
osvojila ekipa OO ZSMS Planika -
obrat Zahreznica. pred Iskro — 
obrat Blejska Dobrava. Obe prvi 
ekipi sta prejeli pokal meseca mla
dosti. «• 

Mali in Veliki Triglav od Staničevega doma. Vrisana smer je smuk Frana 
Mraka, 17. maja 1975. 

• 

Košarka 

J E S E N I C E : M A R L E S (člani) 
82:77 (50:36) 

Jesenice, 24. maja, prvenstvena 
tekma 6. kola 1. S K L - B lige, gledal
cev 300, sodila sta Reberšak (Ljub
ljana) in Dobrovoljc (Vrhnika). 

V tekmi z bivšim članom 1. S K L -
A lige, moštvom Marlesa iz Mari
bora, so Jeseničani prikazali lepo in 
učinkovito igro, posebno v prvem 
polčasu, kar jim je prineslo novi dve 
točki in so trenutno s štirimi zma
gami in dvemi porazi na četrtem 
mestu prvenstvene lestvice. 

Jeseničani so začeli zelo dobro in 
takoj v začetku povedli z 10:2. Gost
je so nato igro umirili in rezultat 
izenačili. To pa je bilo tudi vse, kar 
so pokazali v prvem polčasu, kajti 
zadnjih deset minut so domačini 
uspeli popolnoma nadigrati goste in 
povesti celo z devetnajstimi točkami 
prednosti. 

V drugem polčasu je bila igra bolj 
enakovredna. Razlika se je ves čas 
gibala od 10 — 12 točk. Proti koncu 
tekme pa so gostje poskusili s con
skim presingom presenetiti doma
čine. T i se v začetku niso najbolje 
znašli, kar so gostje izkoristili in 
zmanjšali razliko na pet točk, Jese
ničani so nato igro umirili in tekmi 
mirno pripeljali do konca. 

Proti Marlesu so nastopili: Šmid 
4, Muharemovič 6, Pirih P.. Čampa, 
Vauhnik 20. Lozar 2, Vujačič 22, 
Mišic 4, Pirih D. 18. Bizjak 4, Mihe-
lič. Noč 2. 

K L A D I V A R (ŽIRI) : J E S E N I C E 
(mladinci) 74:47 (38:24) 

Prvenstvena tekma 5. kola II. 
mladinske lige, ljubljansko-gorenj-
ske podzveze, sodila sta Bogataj in 
Urlep (oba Kranj). 

Na težkem gostovanju so mladinci 
prikazali slabo igro, predvsem zaradi 
nezanesljive igre nekaterih ključnih 
igralcev. 

Proti Kladivarju so nastopili: 
Beznik. Novak, Pirih P. 17 (2:1). 
Cetina 5. (2:1) Gorenc, Oblak 6, 

Kegljanje na asfaltu 
T E K M O V A N J E S O D E L A V C E V 
IZ E L E K T R O D N E G A O B R A T A 

V okviru praznovanja dneva mla
dosti in 30-letnice osvoboditve smo 
v elektrodnem obratu organizirali 
tekmovanje v kegljanju na asfaltu, 
ki smo ga izvedli v soboto, 24. maja, 
na kegljišču pri Knafeljnu v Žirov
nici. 

Praktično je bil to pravi četvero-
boj, saj smo tekmovali med seboj 
člani OOS. 0 0 ZSMS, 0 0 Z K ter 
obratovodstva. Trije najboljši posa
mezniki v vsaki osnovni organizaciji 
so sestavljali ekipo. Prva je bila 
ekipa OO ZK in tako osvojila tudi 
prehodni pokal. Z zelo majhno raz
liko j i je sledila OO ZSMS, OOS ter 
ekipa obratovodstva. 

Med posamezniki je bil najboljši 
Stanko Sedlar, v ženski konkurenci 
pa je prvo mesto osvojila Greta 
Šolar. 

Želja nas vseh je bila, da bi se 
podobno pomerili še v drugih šport
nih panogah, kar pa je seveda od
visno od dela vseh treh osnovnih 
organizacij na športnem področju. 

P. 

Ličof 7 (4:1), Gazvoda 8 (4:2), Vari 2 
Surjan 1 (2:1), Berginc 1 (2:1). 

V nedeljo, 1. junija, ob 10. uri bi 
na Jesenicah prvenstvena teknu 
6. kola med Jesenicami in Šenčur 
jem. N . 

J E S E N I C E : R A D O V L J I C A 
(pionirji) 21:29 (3:15) 

Jeseniški pionirji tokrat niso bil 
kos fizično mnogo višjim pionirjen 
iz Radovljice. Poleg vsega pa so 
izredno slabo odigrali prvi del tek 
me, ko so dosegli le tri točke. Bil i -
izredno neprecizni pri metanju ni 
koš in grešili iz najbolj ugodmr 
položajev. 

V drugem delu so z izredno dobi 
presing obrambo sicer spremeni 
položaj na igrišču v svojo korist, -
približali gostom celo na štiri točki 
za večji podvig pa jim je zmanjkal 
moči in preciznosti. 

Koše za Jesenice so dosegli: Miti 
Mlinaric 11, Rakovič 8 in Samardž 
ja 3, nastopili pa so še Miha Mazzii 
in Janko Kržič. bef 

ŠAH 
V četrtek, 22. maja, je bil v šahov 

ski dvorani na Jesenicah občinsk 
mladinski turnir ekip. Udeležilo s. 
ga je sedem ekip ali več kot tridese' 
šahistov. Nastopile so ekipe Žele
zarna I in II, gimnazija I in II, žele 
zarski izobraževalni center, don 
učencev ter osnovna šola iz Ziro\ 
niče. Najbolj izenačena je bila ekipa 
Železarne I, ki je nastopila v postavi 
Jan, Majtan, Bec in Bešlagič. Tesn< 
za njimi je prva ekipa gimnazije, k 
pa je bila premalo izenačena, da h. 
iahko osvojila še višje mesto. Ostalt 
ekipe pa so se enakovredno poteg" 
vale za mesto tik pod vrhom. Zrna 
govalne ekipe so dobile tudi diplome 

H I T R O P O T E Z N I T U R N I R 
OB D N E V U M L A D O S T I 

V petek. 23. maja, pa je bil ravni 
tako v šahovski dvorani na Jeseni
cah priložnostni hitropotezni turnir 
ki se ga je udeležil" štirinajst igral 
cev. Zmagal je mladinec drugokate-
gornik Alojz Zeleznik brez poraza 

R E D N I MESEČNI 
H I T R O P O T E Z N I T U R N I R 

V okviru turnirjev ob dnevu ml a 
dosti, je bil v nedeljo, 25. maja. redu 
mesečni hitropotezni turnir za me 
sec maj. Udeležilo se ga je 16 igral 
cev, zmagal pa je Krajnik pred 
Krničarjem, Poljanškom, Pižičem 
Janom, itd. 

P R I J A T E L J S K O SREČANJE 
Istega dne je bilo tudi prijateljski 

srečanje mladincev iz Škofje Loke in 
Jesenic na osmih deskah. Zmagali se 
Jeseničani z rezultatom 4,5:3,5. Za 
Jesenice so zmagali Zeleznik. Svrzi-
kapa. Rodman in Despot, Golob pa 
je remiziral. 

G O R E N J S K O 
S I N D I K A L N O P R V E N S T V O 

V soboto, 24. maja, je bilo 1 

Tržiču gorenjsko sindikalno prven
stvo, na katerem sta med devetimi 
ekipami nastopili tudi ekipi občin
skega sindikalnega sveta in carinar
nice z Jesenic. Obe ekipi sta bili 
uspešni, saj je ekipa OSS osvojila 
prvo mesto in naslov gorenjske;: 
sindikalnega prvaka, carinarnica pa 
je bila peta. 

TENIS ZA REKREACIJO 
Vse ljubitelje igranja tenisa za rekreacijo in člane teniškega 

kluba Jesenice obveščamo, da sta usposobljena za igranje oba 
igrišča na Mlačicah nad Mojstrano. Možnosti za rekreacijsko 
udejstvovanje članov kolektiva so vsak torek, soboto in nedeljo. 
Vse ostale informacije in pogoje boste lahko prebrali na oglasni 
deski na igrišču. 

Vabljeni! 
Odbor 


