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PROIZVODNJA SLOVENSKIH ŽELEZARN V APRILU 
Polnih šest mesecev že traja obdobje odličnih proizvodnih 

rezultatov. V tem obdobju — pol leta, smo proizvedli 104.097 ton suro
vega železa, 405.342 ton surovega jekla in 362.047 ton izdelkov za pro
dajo. Mesečna poprečja so precej nad lanskimi in če bi tako nadalje
vali vse leto, bi morali visoko preseči letošnji letni načrt. 

Letošnja proizvodnja surovega 
železa v mesecu aprilu je za 539 ton 
večja od lanske in zbirno za pribli-

V proizvodnji surovega jekla bi 
dosegli 810.000 ton. Pretekla zima je 
bila tudi za proizvodnjo izredno 
ugodna. V spomladanskih mesecih 
*mo imeli že običajno najboljše us
pehe in v letnih mesecih nastopajo 
vsa leta nazaj težave. Pomanjkanje 
delovne sile in težji delovni pogoji v 
vročih obratih vplivajo na proizvod
ne rezultate. Doseženi rezultati v 
preteklih šestih mesecih z odličnim 
ilelom so pokazali, koliko se da dose-
• i Ker so bili v tem obdobju tudi iz-
redni zastoji zaradi okvar in reduk-
ii j . bi bilo možno doseči celo nekaj 
več v normalnih pogojih. Optimi-
>m. da bomo v letnih mesecih dose

lili enako ugodne rezultate, nas ne 
-iiie zavesti. Seveda pa je naša na

ša, da ustvarimo pogoje, ki nam 
bodo v vsakem letnem času omogo
čili enakomernejše proizvodne uspe
he in tako realizirali letne količine, 
ki nam jih šestmesečno poprečje 
nakazuje kot možne. 

žno 2.700 ton ali za več kot štiri od
stotke. 

Mesečna proizvodnja surovega 
jeklarje za 9.155 ton večja od lanske 
in zbirno za 17.751 ton ali sedem od
stotkov večja, kot je bila lani v prvih 
štirih mesecih. 
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USPEŠNO 
REDNO LETNO 

POPRAVILO 
VALJARNE ŽICE 

Letno veliko popravilo je 
bilo planirano od 1. maja do 
vključno 11. maja s tem. da 
je 1. maj namenjen za hla
jenje peči in rušenje dna v 
peči. 

Same priprave za popra
vilo so trajale že od samega 
zaključka lanskoletnega 
popravila. Mesec dni pred 
pričetkom so vzdrževalci 
naredili opis vseh del za 
vsak agregat posebej. S tem 
so bili vodje posameznih 
grup že seznanjeni z delom 
in tako lahko takoj pristo
pili k pripravi odnosno k 
odpravi še pomanjkljivih 
delov. 

Za popravilo peči je bil 
izdelan poseben mrežni 
program. S tem smo imeli 
natančno določene ure za 
posamezna dela oziroma 
popravila na peči. To delo 
je izva>alo podjetje Vatro-
stalna. S samo izvedbo del 
smo zadovoljni. Ne moremo 
pa biti zadovoljni s časom, 
ki so ga porabili. Z malo 
več volje bi z ozirom na 
obseg del lahko brez večje
ga naprezanja, odnosno z 
normalnim delom prihrani
li 16 ur. 

Po istem postopku je bil 
plan izdelan za ostale. Tako 
se je pričelo popravilo 2. 
maja. Vse grupe, tako vzdr
ževalcev kot valjavcev, so 
se dela lotile zelo resno. 
Vsako jutro ob sedmi uri je 
bila konzultacija glede že 
izvršenih del, kaj je potreb
no še pripraviti in do kdaj 
izvršiti. 

Na osnovi tega, smo 10. 
maja že nekaj agregatov 
hladno testirali. Ostale smo 
testirali 11. maja dopoldan. 
Popoldan pa smo skozi vse 
agregate že spustili normal
no vroč vložek. Tako so 
bile ta dan popoldan^e iz-
valjane prve tone žice. 

Vsem sodelujočim pri re-, 
montu se zahvaljujemo za 
dobro opravljeno delo z 
željo, da bo tudi tekoče 
vzdrževanje na takšni vi
šini, kot je bilo redno po
pravilo. 

Zdravko Črv, obratovodja 

OB JUBILEJU METALURŠKEGA 
INŠTITUTA 

Naš metalurški inštitut te dni slavi 25-letnico svojega obstoja. 
S prirojeno dalekovidnostjo je tovariš Boris Kidrič spoznal, da se 
jugoslovansko železarstvo in barvna metalurgija ne moreta razvijati 
brez specializirane Raziskovalne institucije. Tako je bil z odlokom slo
venske vlade leta 1950 ustanovljen prvi jugoslovanski metalurški 
inštitut. Pri tem je svojo vlogo odigral tudi sedanji član izvršnega 
sveta SR Slovenije prof. dr. inž. Miian Osredkar. 

lezarn leta 1969 pa se je še pospešil. 
Od takrat se že vrši popolna koordi
nacija ter delitev raziskovalnih na
log med raziskovalnimi oddelki v že
lezarnah in metalurškim inštitutom, 
ki je s tem postal osrednja razisko
valna ustanova Slovenskih železarn. 
Podpis samoupravnega sporazuma 
o združevanju v Slovenske železar
ne, je pomenil samo potrditev stanja 
integralne povezanosti raziskovalne 
dejavnosti v železarstvu.. 

Metalurški inštitut je primer ne
posredne prisotnosti združenega de
la v raziskovalni dejavnosti. Poleg 
delitve dela. Slovenske železarne 
združujejo tudi sredstva za razisko
valno dejavnost in to ne le v SR Slo
veniji, ampak tudi na ravni celotne 
jugoslovanske črne metalurgije. Ta
ko integralna povezanost proizvod
nje z metalurškim inštitutom nare
kuje racionalnost v opremljanju in 
zagotovilo, da so tudi sredstva, ka
tera preko sklada Borisa Kidriča pri
speva širša družba, dobro naložena. 
To pa še toliko bolj. ker so ta sred
stva tudi poleg neposrednih koristi, 
katere dobiva industrija, tudi vzgoj
ni pripomočki bodočim metalurškim 
inženirjem. 

V imenu Slovenskih železarn in 
kot predsednik upravnega odbora 
Združenja jugoslovanskih železarn 
delovni skupnosti ob 25-letnem jubi
leju iskreno čestitam in na podlagi 
sprejetih odločitev izjavljam, da 
bomo tudi v prihodnje s sredstvi in 
kadri razvijali raziskovalno dejav
nost. 

Gregor Klančnik 
generalni direktor SŽ 

Kot pobudnik pa je ta inštitut 
spočel, mu bil babica in z njim vred 
se je na novo rodil današnji senior 
slovenske metalurgije prof. inž. Cir i l 
Rekar. Velike so njegove zasluge pri 
razvoju prvega domačega metalur
škega inštituta in v deležih, ki jih je 
v obliki raziskovalnih nalog ta insti
tucija prispevala industriji. Za vse, 
kar je nesebično in požrtvovalno 
dajal, iskrena hvala. 

Na svoji življenjski poti je inštitut 
preživljal dobra in krizna obdobja. 
Z željo, da bi bil bolj neposredno na
vezan na industrijo, je bil leta 1958 
napravljen pomemben korak — 
ustanoviteljske pravice in dolžnosti 
je prevzelo Združenje jugoslovan
skih železarn. S tem se je davno pred 
sedanjo ustavo začel proces nepo
srednega zraščanja znanstveno raz
iskovalne dejavnosti s proizvodno 
ustvarjalnostjo. Pri financiranju te 
dejavnosti je za metalurški inštitut 
ta korak pomenil olajšavo, sočasno 
pa je v delovno skupnost prišla 
»nadloga« — predstavniki proizvod
nje, ki so od raziskovalnih nalog 
pričakovali neposredne proizvodne 
koristi. 

Strah, da bi se pri tem zapostavila 
znanstvena in pedagoška aktivnost 
metalurškega inštituta, ni bil upra
vičen. Proizvodnja se' je zavedala 
pedagoških obveznosti in tudi po
treb po temeljnih raziskavah. Opti
mizirala se je samo struktura, aktiv
nosti inštituta. 

Proces združevanja dela in sred
stev proizvodnje in znanstveno raz
iskovane dejavnosti, se je v metalur
škem inštitutu v Ljubljani zato na
daljeval; z integracijo slovenskih že-

SEJA VSEH TREH ZBOROV 
OBČINSKE SKUPŠČINE JESENICE 

Danes, 22. maja sklicuje predsednik Teodor Krcuzer deveto sejo 
družbenopolitičnega zbora t prihodnji četrtek, 29. maja pa predsedni
ka Boris Bregant in Franc Žerjav deveto sejo zbora združenega dela in 
zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine Jesenice. Seja 
družbenopolitičnega zbora je sklicana teden dni prej zaradi nado
mestnih volitev delegata družbenopolitičnega zbora skupščine SRS. 
Vsi trije zbori imajo poleg potrditve zapisnika zadnje seje in delegat
skih vprašanj, na dnevnem redu naslednja skupna vprašanja: 

( N « i % i l j i n - ; i n i i - n n 2 . s i r . l 

• « 

Tovariš TITO! Tvoja življenjska pot je 
pot porajanja, nastanka in rasti samo
upravne socialistične Jugoslavije. Zato je 
edina želja jeseniškega železarja ob tvo

jem rojstnem dnevu, da bi skladnja tvoje 
življenjske poti in izgradnje samoupravne 
socialistične Jugoslavije trajala še mnogo 
let. 

t 

POBRATENJE Z VALJEVOM 
V četrtek, 15. maja se je tričlanska delegacija skupščine občine 

Jesenice — podpredsednik skupščine Janko Burnik, predsednik 
komisije za medobčinsko sodelovanje in sodelovanje z zamejstvom 
pri skupščini Joža Vari in predsednica občinske konference SZDL 
Jesenice Mara Taler - udeležila seje vseh treh zborov občinske skup
ščine Valjeva. V prvem, slavnostnem delu, so na seji proslavili 
tridesetletnico zmage nad fašizmom in s spontanim aplavzom delega
tov vseh treh zborov sprejeli odlok o pobratenju med občino Valjevo 
in občino Jesenice. Delegacijo jeseniške občine je prisrčno pozdravil 
predsednik skupščine Valjevo Sreten Jankovič , o pomenu pobratenja 
pa je govoril podpredsednik skupščine inž. Mirčetič, pozdrave naše 
občine pa je izrekel Janko Burnik. Oba govora v nadaljevanju v celoti 
objavljamo. 

povezanosti občanov Valjeva s pre
gnanimi brati iz Slovenije v težkih 
časih okupacije in fašističnega teror
ja ter resničnega občutenja, da je 

»Izhajajoč iz zgodovinskega spo
znanja o skupnosti narodov in na
rodnosti SFR Jugoslavije, potrjene 
v narodnoosvobodilni vojni in socia
listični revoluciji, posebno v usodni 

UGOTOVITVE IN STALIŠČA SINDIKATA 
ŽELEZARNE 0 GOSPODARJENJU 

V četrtek, 15. maja je bila sej 
zacije sindikata Železarne. Člani : 
pozornosti gospodarjenju v prv 
spregovoril predsednik komisije 
zarne, Franc Mlakar. 

Izvršni odbor sindikata.ugotavlja, 
da je kljub dobrim rezultatom še 
vedno veliko pomanjkljivosti, pred
vsem : 

— delovna disciplina v Železarni 
je na vseh ravneh problematična, 

— v posameznih strokovnih služ
bah je treba nujno' organizirati eno
ten delovni čas (v strokovnih služ
bah imamo več različnih delovnih 
časov, s čimer pa ne prispevamo k 
izboljšanju delovne discipline), 

— prek samoupravnih delovnih 
skupin je treba informirati kolektiv 
o programu varčevanja. Programi so 
pripravljeni in je zato treba pospe
šiti informiranje celotnega kolek
tiva, 

— več pozornosti kot doslej je 
treba posvetiti inovacijski dejavno
sti v Železarni. Izvršni odbor sindi
kata Železarne ugotavlja, da je ino
vacijska dejavnost v porastu, vendar 

Valjevo je les, evprut' moderno m a nfeslo. titiiirliilo isto /ioni olju /most litri preti •'! I leti 

a izvršnega odbora osnovne organi-
izvršnega odbora so posvetili največ 
em četrtletju. O tem je uvodoma 
za gospodarjenje pri TK ZKS Žele-

novatorji in racionalizatorji poleg 
stimulacije potrebujejo še večjo mo
ralno spodbudo in podporo, 

— SEOP je treba opozoriti na 
uvajanje novega sistema nagraje
vanja in napredovanja na delovnem 
mestu. 

Tudi sedanje oblike stimulacije 
tečejo zadnje mesece skladno s skle
pi samoupravnih organov in naj bi 
ob polletju startali že z novimi. 

— izvršni odbor sindikata Žele
zarne ugotavlja, da je investicijska 
dejavnost — izgradnja v okviru 
sprejetega programa, toda strokovne 
službe naj posredujejo informacijo, 
če bo zagotovljen vložek za nove 
naprave. 

Izvršni odbor sindikata Železarne 
meni, da v kolikor bi omenjeni pro
blematiki posvetili več pozornosti, bi 
bili rezultati pri'izpolnjevanju pro
izvodnih nalog še boljši. 

Na četrtkovi seji so sprejeli na^ 
slednja dopolnila k programu, ki je 
bil sprejet na volilni konferenci: 

PREDLOG ZAKLJUČKOV 
ODNOSNO DOPOLNILO 

K PROGRAMU 
Komisija za zaključke 21. volilne 

seje konference sindikata železarne 
-Jesenice v sestavi: Franc Kobentar, 
Danijel Črv in Pavel Lotrič je pre
gledala zapisnik te konference in 
analizirala poročila in razprave ter 
ugotovila naslednje: 

Konferenca je bila tako organiza
cijsko kot vsebinsko dobro priprav
ljena. V uvodnem poročilu je bilo 

'Nilllilljr\.llli<- na ci str.) 



SEJA VSEH TREH ZBOROV 
OBČINSKE SKUPŠČINE JESENICE 

(nadaljevanje s 1. strani) 

IMENOVANJA 
RAVNATELJEV 

Na podlagi ustreznih soglasij, ko-
nisija za volitve in imenovanja, na 
Dodlagi sklepa seje, predlaga za ime
novanje naslednjih vodstvenih 
lavcev: 

— za ravnatelja TOZD osnovna 
šola Kranjska gora — Joža GAZ-
VODA; 

— za ravnateljico TOZD osnovna 
šola Tone Čufar Jesenice — Iliko 
ŠMID-

— za ravnatelja TOZD osnovna 
šola Žirovnica — Marjana J E M C A ; 

— za ravnatelja TOZD osnovna 
šola Koroška Bela — Antona F A J -
F A K J A r 

— za ravnateljico TOZD posebna 
osnovna šola Jesenice — Jelo L E -
ŠTAN; 

— za ravnatelja TOZD glasbena 
šola Jesenice - Janka PRIBOŠI-
ČA; 

— za direktorja TOZD delavska 
univerza Jesenice — Mihaela ČEN
ČA, za določen čas, za dobo enega 
leta, ker nima zahtevane višješolske 
izobrazbe. 

SAMOUPRAVNI SPORAZUM 
IN STATUT OBČINSKE 

SKUPNOSTI OTROŠKEGA 
VARSTVA 

Med prvimi v SR Sloveniji je bila 
v občini ustanovljena skupnost so
cialnega varstva. Samoupravni spo
razum o ustanovitvi, so že potrdile 
oziroma verificirale skupščine usta
noviteljic: skupnost otroškega var
stva, konferenca delegacij pokojnin
skega in invalidskega zavarovanja, 
enota skupnosti za zaposlovanje m 
stanovanjska skupnost. Samouprav
ni sporazum in statut je na prvi seji 
obravnavala in sprejela tudi skup
ščina skupnosti socialnega varstva. 
Oba dokumenta pa pričneta veljati, 
ko ju potrdi skupščina jjbčine ozi
roma vsi trije zbori. 

Samoupravni sporazum določa 
naloge občinske skupnosti, ki so v 
oblikovanju politike celovitega raz
voja in financiranja socialnega var
stva ter samoupravljanje v občinski 
skupnosti in pristojnosti posamez
nih samoupravnih organov (zbora 
uporabnikov, zbora izvajalcev in iz
vršnega odbora). Statut skupnosti 
pa pristojnosti in delokrog še bolj 
natančno precizira. 

DELO INŠPEKCIJSKIH SLUŽB 
OBČINSKE SKUPŠČINE 

Svoja poročila o delu v letu 1974 
vsem trem zborom predlagajo: 

Kmetijska inšpekcija, ki je v 
letu 1974 opravila 58 pregledov. Pri 
svojem delu je zabeležila naslednje 
ugotovitve in probleme: 

— Vedno večja je površina tistih 
zemljišč — travnikov in košenjc, ki 
zaradi oddaljenosti in neekonomič-
nosti proizvodnje ostajajo neobde
lana in se zaraščajo. (Robe Kranjska 
gora. Pristava — Javorniški rovt, 
pašniki nad vasjo Podkoren); Temu 
problemu bo potrebno v okviru 
novih predpisov o kmetijskih zemlji
ščih posvetiti vso pozornost. 

— Po ugotovitvah centra za 
umetno osemenjevanje goveje 
živine so se začeli pojavljati zakotni 
plemenjaki in nekontrolirano pripu-
ščanje plemenic (vasi Rateče, Pod
koren, Dovje, Javorniški rovt). Po
trebno bo poostriti kontrolo. 

— Kakovost semena, reproduk
cijskega materiala, krmil in umetnih 
gnojil je odgovarjala predpisanim 
normam. Zaradi prodaje semena s 
pretečenim rokom trajanja po poslo
valnicah kmetijske zadruge bo po
trebna večkratna kontrola. 

— Pri sanaciji in škropljenju sad
nega drevja pri zasebnih kmetoval
cih, se je izkazalo, da je bilo škrop
ljenje pretežno opravljeno v novih 
nasadih. Večjo pozornost bo potre
bno posvetiti čiščenju in poseku 
starega sadnega drevja, ker je vir 
sadnih bolezni in škodljivcev. Proti 
koloradskemu hrošču in krompirjevi 
plesni je bilo zatiranje uspešno na 
celotnem območju. Kemična sred
stva so bila na razpolago pravo
časno. Obveščanje o pojavu bolezni 
se mora v prihodnje izboljšati preko 
kmetijske pospeševalne službe. S 
sredstvi, ki se zbirajo iz premije za 
mleko je K Z K Kranj TOZD 
kooperacija Radovljica opremila in 
usposobila mlečne zbiralnice v 
Ratečah, v Podkorenu in na 
Dovjem, za zbiralnico v Smokuču pa 
se še išče primerna lokacija. 

S strani kmetijske inšpekcije je bil 
izdan predlog sodnikuza prekrške za 
zasebno gostinko MEŽEK Vilino, 
Rodine zaradi prekrška glede na do
ločbe 30. in 39. člena zakona o vinu. 
Po ugotovitvah analize vino ni bilo 
sposobno za promet. Iz prometa je 

bilo izločeno vse seme s pretečenim 
rokom trajanja (24 kg). Drugih 
sankcij kmetijska inšpekcija ni izva
jala. 

Tržna inšpekcija je v letu 1974 v 
512 gospodarskih enotah opravila 
380 kontrolnih pregledov. Razen 
tega je bilo v gospodinjstvih, ki od
dajajo turistične sobe, postranskih 

• obrtnikih, skupaj s komisijskimi in 
informativnimi ogledi, opravljeno 
880 pregledov, poleg tega pa še 123 
informativnih pregledov. 

Zaradi kršitve predpisov s področ
ja blagovnega prometa, kontrole 
cen, obrti, jugoslovanskih standar
dov, kakovosti blaga in gostinstva, 
je bilo v letu 1974 vloženih 30 pred
logov, javnemu tožilstvu je vloženih 
osem predlogov. Do sedaj je sodišče 
obravnavalo en predlog in T P To
bak Ljubljana kaznovalo z denarno 
kaznijo 30.000,00 din. Od 21 predlo
ženih predlogov sodniku za prekrške, 
je bilo doslej rešenih deset. Pri tem 
je bilo izrečene denarne kazni za 
podjetja 39.000,00 in za zasebne 
obrtnike 6.350,00 din (Emona Ljub
ljana, H P Gorenjka Jesenice, T P P 
Zarja Jesenice — TOZD Delikatesa 
in zasebni obrtniki). Zaradi kršitve 
dobrih poslovnih običajev je bilo pri 
častnem razsodišču gospodarske 
zbornice SRS predloženo v obrav
navo T P Rožca. 

V mandatnem postopku je bilo ta
koj na mestu izterjanih 26 denarnih 
kazni v znesku 1.920,00 din. V lan
skem letu je bilo izdanih 40 odločb 
(22 v trgovini, 11 v družbenem go
stinstvu, štiri v zasebnem gostinstvu 
in ena v zasebnem obrtništvu), ki se 
nanašajo na prepoved opravljanja 
blagovnega prometa in ureditev po
slovnih prostorov. 

Izdani sta bili dve odločbi za od
vzem pozitivne razlike v ceni, in si
cer 5.755,50 din V T Živila Kranj, 
poslovalnica Kranjska gora in 
7.693,60 T T G Ljubljana - kolo
dvorska restavracija Jesenice. Nobe
nega od predlaganih primerov do se
daj sodišče še ni rešilo. 

Odločbo o začasni prepovedi obra
tovanja, ker lastnika nista imela 
obrtnih dovoljenj, sta prejela Avgu
ština Prešeren — Blejska Dobrava 
in Miro Ipavec — Žirovnica. V sode
lovanju s sanitarno inšpekcijo pa so 
bile izdane odločbe p začasni pre
povedi obratovanja gostilnam: 
Amalije Noč — Vrba, Marjana De-
beljaka — Kidričeva 37, Jesenice, 
Joža Detela — Kranjska gora in H P 
Gorenjka Jesenice za restavracijo 
Pikova dama. 

V letu 1974 je bilo iz prometa v 
trgovini in gostinstvu izločenih 
1.044,60 litrov vina v vrednosti 
20.650,05 din, 188,70 litrov alkohol
nih pijač v vrednosti 7.700,40 din, 
234,9 litrov brezalkoholnih pijač v 
vrednosti 4.363,35 din, 1.182,01 kg 
raznih živil v vrednosti 16.391,52 din, 
3.065 zavojčkov po 20 cigaret tobač
nih izdelkov v vrednosti 10.187,60 
din in 93 kosov raznega tehničnega 
blaga v vrednosti 34.027,60 din. 
Skupna vrednost vsega izločenega 
blaga je znašala 91.441,42 dinarjev. 
Večje količine so bile izločene v: 
P I K Belje, enota Kranjska gora, 
hotel Alpina Kranjska gora, koči v 
Krmi PD Javornik, Istra vino — 
eksport Reka, prodajalna Jesenice, 
Titova 97, T P Tobak Ljubljana, 
skladišče Jesenice in Alpe Adria 
Ljubljana, gostišče Pri mlinu Kranj
ska gora. 

Inšpekcija ugotavlja, da na trži
šču v lanskem letu ni bilo večjih mo
tenj, razen v času podražitev, ko je 
zmanjkalo posameznih artiklov. V 
gostinstvu ugotavljajo, da cene ne
kontrolirano rastejo in da je bila po
trebna prekategorizacija turističnih 
sob, ker niso ustrezale kategorijam. 
Na področju obrti ugotavljajo dolo
čeno stagnacijo in upadanje ter 
močan pojav »šušmarjenja«. 

V lanskem letu je bilo v primer
javi z letom nazaj izdano večje šte
vilo odločb, ki se nanašajo na uredi
tev poslovnih prostorov, ker OZD 
premalo vlagajo v svoje poslovne 
prostore oziroma poslovalnice. Gle
de kvalitete blaga v prometu, kakor 
tudi gostinskih in' obrtnih storitev, 
je viden napredek. 

Delo sanitarne inšpekcije ob
činske skupščine Jesenice je bilo v 
letu 1974 poleg splošnih obveznih 
rednih kontrol, usmerjeno predvsem 
na področje preprečevanja in zati
ranja nalezljivih bolezni, nadzorstva 
nad živili, higiensko ureditvijo ob-_ 
jektov prehrambene stroke in komu
nalne higiene. 

Na področju preprečevanja in za
tiranja nalezljivih bolezni, je bilo 
lani opravljenih 216 pregledov, štiri 
organizacije združenega dela in 46 
oseb je bilo prijavljenih sodniku za 
prekrške, zaradi kršenja predpisov 
o preprečevanju in zatiranju nalez
ljivih bolezni. 

Na območju občine je 299 objek
tov za proizvodnjo in promet z živili. 
Opravljenih je bilo 343 inšpekcijskih 
pregledov in izdano sedem odločb za 
odpravo pomanjkljivosti higienske

ga značaja, v osmih primerih pa je 
bila prepovedana- uporaba prosto
rov. Pri pregledu higienske neopo
rečnosti živil so bila v 317 primerih 
ugotovljena oporečna živila. Iz pro
meta je bilo izločeno oziroma uni
čeno 479,8 kg živil in 1.592,5 litra 
pijač, v skupni vrednosti 59.945,60 
dinarjev. Zaradi poteka roka traja
nja je bilo izločeno iz prometa za 
11.940,40 din cigaret. Skupaj je bilo 
izdanih 31 odločb, pet OZD pa je 
bilo prijavljenih okrožnemu javne
mu . tožilcu zaradi gospodarskega 
prestopka. 

Posebno pozornost je komisija po
svetila izboljšanju odvoza smeti. 
Osem oseb je bilo prijavljenih sod
niku za prekrške, zaradi nepravil
nega odlaganja smeti. Opravljenih je 
bilo 14 pregledov vodovodnih objek
tov in izdani dve odločbi za odpravo 
pomanjkljivosti. Od 31 vzorcev pitne 
vode poslane v analizo, je bilo 13 pri
merov oporečnih. Nadzorovali so 
tudi higieno kopališča, kjer se pre
malo pazi na higieno kopalnih kadi. 
Opravljenih je bilo tudi 26 pregledov 
v vzgojno izobraževalnih ustanovah 
in izdane štiri odločbe za odpravo 
pomanjkljivosti. V nekaterih šolah 
so ugotovili neustrezno razsvetljavo 
v razredih. 

Inšpekcija je opravljala tudi pre
ventivni nadzor nad gradnjo. Od 
skupno 45 socialno zdravstvenih ob
jektov v občini so pregledali deset 
objektov večjega.pomena in v dveh 
primerih ugotovili higienske po
manjkljivosti. Na področju turizma 
je bilo od skupno 730 objektov, pre
gledanih 729 in izdane štiri odločbe 
za odpravo pomanjkljivosti. Od skup
no 39 komunalnih objektov (čistilne 
naprave, kanalizacije in podobno), 
je bilo pregledanih 18, kjer ni bilo 
ugotovljeno pomanjkljivosti, razen 
deponije smeti, ki predstavlja stalen 
problem zaradi neustrezne lokacije. 
V 208 objektih industrije in obrti je 
bilo skupno opravljenih 142 pregle
dov, v treh primerih pa je bila iz
dana odločba za odpravo pomanj
kljivosti. 

Veter inarska inšpekc i ja je 
opravljala kontrolo, preventivo in 
evidenco na področju živalskih kuž
nih bolezni, kontrolo in nadzorstvo 
nad prometom z živalmi, živili, živil
skimi proizvodi in kontrolo objek
tov, ki so^pod veterinarskim nadzor
stvom. 

Za p o ž a r n o varstvo deluje v ob
čini 13 gasilskih društev, ki so včla
njeni-^ občinsko gasilsko zvezo in 
poklicna ter reševalna četa železar
ne Jesenice. V lanskem letu je bilo 
zabeleženih 35 požarov (1973 — 21) 
in to največ zaradi malomarnosti — 
17, elektrike — 4, otroške igre — 5 
itd. Požari so v letu 1974 povzročili 
za 553.680,00 din škode. Brez ma
terialne škode pa je bilo 11 požarov 
(1973 — 4). Med omenjenimi požari 
je bilo osem gozdnih, od katerih so 
jih pet povzročili otroci. 

Poklicna gasilska in reševalna 
enota Železarne je v lanskem letu 
intervenirala pri 27 požarih, gasilske 
enote pri gasilskih društvih trikrat, 
oboji skupaj sedemkrat, brez inter
vencije pa je bilo pri enem požaru. 

Vzroke požarov, ki so tehnične 
narave, preprečujejo s preventivnimi 
pregledi, upravnimi ukrepi, strokov
nimi seminarji ter lokacijskimi ko
misijami in komisijami za tehnične 
preglede ter z izdajanjem soglasij za 
izdajo lokacijskega, gradbenega in 
uporabnega dovoljenja. 

Opravljenih je bilo 29 požarnovar
nostnih pregledov in 246 kontrolnih 
pregledov ter 178 tehničnih pregle
dov in sedem lokacijskih pregledov, 
ki j ih s pooblastilom oddelka za no
tranje zadeve občinske skupščine 
izvaja poklicna in reševalna enota 
železarne Jesenice. 

U r b a n i s t i č n a i n gradbena in
špekci ja je delovala na področju 
pregledov stanja in vsebine sprejete 
oziroma veljavne urbanistične doku
mentacije, s katero se ureja območje 
občine in je osnova za izdajo lokacij
skih dovoljenj. V obdobju 1967 do 
1974 je bilo sprejetih 21 zazidalnih 
načrtov in izdelanih osem skupin
skih ' lokacijskih dokumentacij. Po 
urbanističnem programu občine, 24 
predpisanih urbanističnih redov še 
ni izdelanih. Sprejet in veljaven je 
odlok o zavarovanju Male Pišnice 
pri Kranjski gori in gorske skupine 
Martuljek. Veljavnih odlokov o 
splošni prepovedi gradnje ni. Tre
nutno je v gradnji 444 objektov, od 
tega 73 v družbenem sektorju in 371 
v privatnem sektorju. 

Na terenu je inšpekcija izvršila 32 
kontrolnih obhodov in so bila pre
gledana zlasti naselja: območje do
line Vrat, Tamarja in Završnice 
z Zelenico. Na teh pregledih je bilo 
ugotovljenih 63 nedovoljenih gra-
danj stanovanjskih hiš (5), vikendov 
(18), adaptacij (12), garaž (14) in 
drugih objektov (14). Izdanih je bilo 
41. odločb o ustavitvi del, od tega je 
ena družbena gradnja. Vendar pa 
ugotovljeno število nedovoljenih 
gradenj še ni dokončno in je število 
takih objektov znatno večje. 

Z urbanističnimi in zazidalnimi 
načrti se ureja okrog 11 odstotkov 
območja občine (neizdelan je še ur
banistični načrt Jesenic, ali 36 % te
ritorija, kjer je gradnja pogosta), z 
urbanističnimi redi, ki pa še niso iz-

ČESTITKA DIREKTORIU SEKTORJA TKR 
MARINU GABROVŠKU 

V torek, 20. maja. je dopol
nil 50 let življenja, od tega 
skoraj polovico na delovnih 
mestih v naši železarni, direk
tor sektorja tehnične kontrole 
in raziskav dr. inž. MARIN 
GABROVŠEK. Pol in četrt 
stoletja, to so jubileji, ki v ne
kem smislu za nekatere pome
nijo prelomnico v življenju in 
delovni dobi. kar pa z ozirom 
na življenjsko moč in delovno 
zagnanost, za našega jubilan
ta ne bi mogli trditi. Razisko
valno delo, ki mu je v zadnjem 
času posvetil največ svojega 
bogatega znanja in izkušenj 
ter življenjskih sil. ljudem nje
govega kova daje življenjsko 
moč. Kajti vsak nov dosežek, 
vsak nov korak v svet znanosti 
in tehnike jim daje novih 
spodbud in novih sil, ki pome
nijo kljubovanje staranju, po
menijo večno mladost, ker 
vedno rojevajo nekaj novega, 
nekaj neznanega, ker s svojim 
umom in znanjem stojijo v 
mladostni dobi nečesa novega, 
neznanega. Tak je in tako živ
ljenje živi tudi Marin Gabrov-
šek. petdesetletni mladenič na 
področju raziskav. 

Pred petdesetimi leti, 20. 
maja, se je rodil v Celju. Po 
osvoboditvi, julija 1951 je di
plomiral na oddelku za mon-
tanistiko tehnične fakultete v 
Ljubljani. Še isto leto se je za
poslil kot redni asistent na 
katedri za metalografijo, gru
pi za montanistiko v Ljublja
ni, leto kasneje pa je v naši 
železarni prevzel dolžnost šefa 
metalurškega oddelka OTK. 
Po tem, ko je bil eno leto na 
specializaciji v Franciji, mu je 
bila leta 1961 v Železarni za
upana naloga, da organizira 

raziskovalno delo. Njegova 
povezanost s proizvodnjo ter 
stalno strokovno izpopolnje
vanje sta mu omogočala na
daljnji razvoj na področju 
raziskav in eksperimentalne
ga dela. V tej svoji strokovni 
zagnanosti je bil aprila 1963 
promoviran za doktorja teh
ničnih ved na fakulteti za pri-
rodne vede in tehnologijo ljub
ljanske univerze. Januarja 
1968 je bit imenovan za šefa, 
1. julija 1969 pa za direktorja 
sektorja tehnične kontrole in 
raziskav Železarne. 

To so običajni podatki, ki 
jih zapišemo za tiste, ki jubi
lanta s te strani manj pozna
jo. Mnogo bolj ga namreč po
znamo tako v Železarni, ka
kor v slovenski in jugoslovan
ski črni metalurgiji kot pro
dornega raziskovalca na pod
ročju metalurške tehnologije. 
S svojim osebnim raziskoval
nim delom je bil usmerjen v iz
delavo konstrukcijskih in fino-
zrnatih mokrolegiranih jekel 
s povišano mejo plastičnosti 
ter specialnih jekel nasploh. 

Dinamo pločevina in tra-
kfivi, finozrnata in mokrolegi-
rana konstrukcijska jekla, 
ogljikova in nerjaveča avto
matska jekla, številne oplašče-
ne elektrode in dodajni ma
teriali za avtomatsko varjenje, 
jekla za patentirano žico, jek
la za matice in vijake ter šte
vilni specialni materiali se 
vežejo z njegovim osebnim 
raziskovalnim delom ali Um
skim delom, ki ga je usmerjal 
ali vodil. 

Zapis o jubilantu — petde-
setletniku Marinu Gabrovšku 
pa ne bo popoln, če ne ome
nimo tudi njegovih priznanj, 
ki jih je prejel. Za svoje dota-
kratno delo je bil leta 1965 od
likovan z ordenom za vojne 
zasluge s srebnim mečem. Ju
lija 1972 mu je bila podeljena 
zlata plaketa Brodarskog in
stituta v Zagrebu za njegov 
izjemen doprinos pri razvoju 
novih materialov za vojno 
mornarico. Kot prvi pa je av

gusta 197:1 prejel Lambert 
Pantzovo nagrado v Železarni 
za izredne uspehe na področju 
metalurške tehnologije v Žele
zarni. 

Naj sklenemo ta zapis z 
iskreno čestitko in najlepšimi 
željami ob njegovem življenj
skem jubileju. 

delani, pa okrog 89 % območja. Ce 
upoštevamo, da je večina tega teri
torija neinteresantnega za gradnjo, 
ostane še vedno 36 7 teritorija pod 
urbanističnim redom, kjer se gradi. 
V teh primerih se lokacijske odločit
ve — od primera do primera — spre
jemajo po presoji in sklepu lokacij
ske komisije, kar je problematično, 
razen tega pa je" postopek dolgotra
jen. Izven organizirane gradnje (za
zidalnega načrta) se po podatkih re
ferenta za urbanizem pojavlja in 
rešuje štiri petine lokacijskih zadev. 

Gradbena inšpekcija ugotavlja, da 
projektantske organizacije ne upo
števajo dovolj predpisov pri iz
delavi investicijskih tehničnih do
kumentacij. Razen tega je pomanj
kljiva uporaba jugoslovanskih stan
dardov in tehničnih pogojev za iz
vajanje objektov. Težava pri sprem
ljanju oziroma izvajanju veljavnih 
predpisov pri gradnji, je v tem, da so 
nekatera določila zelo nejasna, kar 
otežkoča kontrolo. 

DELO SVETA ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO 

V CESTNEM PROMETU 
Svet deluje s štirimi komisijami, 

in sicer: 
Komisija za prometno vzgojo v 

vzgojno varstvenih zavodih in os
novnih šolah dela po sprejetem pro
gramu dela. Na šolah za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu odgo
varjajo mentorji, prometna vzgoja 
pa se v glavnem izvaja v prometnih 
krožkih, ki pa še zdaleč ne zajemajo 
vseh otrok. Dogovor o uvedbi pro
metne vzgoje v redni učni program 
se prepočasi izvaja. 

Kako je potrebna prometna vzgo
ja otrok, k ižejo naslednji podatki: 
v letu 1973 je bilo 17 prometnih ne
sreč, v katerih so bili udeleženi otro
ci, v teh je bilo pet hudo in devet 
lažje poškodovanih. V letu 1974 je 
bilo 13 nesreč z enim mrtvim, tremi 
hudo ranjenimi in tremi lažje poško-
dovanirhi. 

Komisija za prometno vzgojo na 
srednjih in strokovnih šolah ima te
žave pri svojem delu, ker je pri vod
stvih šol premalo razumevanja, pa 
tudi člani sveta, ki so za to področje 
odgovorni, so premalo aktivni. Naj
bolj, čeprav.še ne dovolj, je promet
na vzgoja uveljavljena na železar

skem izobraževalnem centru, kjer je 
v krožek zajetih 120 učencev ozi
roma dijakov. 

Komisija za varnost prometa je 
izdelala elaborat o cestno prometni 
problematiki na področju občine 
Jesenice in predlagala posege za več
jo varnost udeležencev v prometu. 
Zal je bil le manjši del tega tudi 
uresničen. 

Koordinacijska komisija koordi
nira delo in nudi vsestransko pomoč 
posameznim komisijam. Komisija je 
razen občinskega tekmovanja Kaj 
veš o prometu, ki je bil zaradi-sla-
bega vremena preložen v letošnjo 
pomlad, izvedla vse sprejete naloge. 

Komisija za priznanja in nagrade 
je obravnavala poslane predloge za 
plaketo »vzorni voznik« ter za zlato, 
srebrno in bronasto značko sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem pro
metu. 

Iz statističnega poročila, ki je pri
loženo poročilu sveta, je razvidno, 
da je bilo na območju občine v lan
skem letu 568 prometnih nesreč (73 
— 576), od tega deset s smrtnim izi
dom (73 — 9), 49 je bilo huje poško
dovanih (73 - 60) in 90 lažje (73 -
91). Materialne škode je bilo 
2,591.900 din (v letu 1973 -
2,318.300 din). V 568 nesrečah je bilo 
udeleženih 1.016 koristnikov cest. 
Največ nesreč je bilo zaradi nepri
merne hitrosti — 22,3 %, prekratke 
varnostne razdalje — 17,2 %, nepra
vilnega" srečanja — 13,0 %, izsiljeva
nja prednosti — 12,8 %, nenadne 
spremembe smeri vožnje — 7,4 % itd. 
Še vedno, kljub strožjim ukrepom pa 
je bila še vedno vinjenost v 6,8 % 
primerih vzrok nesreče. 

Na območju občine je bilo v lan
skem letu skupaj 5.375 motornih 
vozil (73 — 4.929) in od tega največ 
osebnih avtomobilov — 4.152 (1973 
— 3.680). Voznikov motornih vozil 
je bilo v lanskem letu v občini 7.111, 
leto preje pa 6.209. V lanskem letu je 
bilo za opravljanje izpitov za voz
nike motornih vozil prijavljenih 
2.848 kandidatov, uspešno je izpite 
opravilo 884 kandidatov, od tega 
prvič 573, s ponavljalnim izpitom pa 
še 311. V letu 1974 je tako uspešno 
opravilo izpit za voznika motornih 
vozil 31 % prijavljenih, v letu 1973 
pa 35 %. 

(Nadaljevanje na 7. strani) 
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PROIZVODNJA SLOVENSKIH ŽELEZARN V APRILU 
(Nadaljevanje s 1. strani^ 

Za prodajo je bilo v. aprilu izdelano 
4.958 ton več kot v lanskem aprilu in 
zbirno 22.955 ton odnošno deset od
stotkov več kot v enakem obdobju 
lani. 

Proizvodni rezultati v aprilu so 
za surovo železo in jeklo nad popreč
nimi rezultati doseženimi v zadnjih 
šestiti mesecih, količina proizvodov 
za prodajo pa le malenkost zaostaja 
za mesečnim poprečjem. 

Mesečna proizvodnja surovega 
železa je bila v obeh železarnah nad 
načrtovano in je na Jesenicah izvr
šena s 101 odstotkom in v Štorah s 
109 odstotki. Skupno je mesečni 
načrt izvršen s 103 odstotki in zbirno 
za -p r v e štiri mesece s 101 odstotkom. 
Železarna Štore -je aprila prodala 
več surovega železa, kot naj bi zne
slo mesečno poprečje, zato se je 
zaostanek prodaje zmanjšal za okoli 
300 ton. Letos so prodali že okoli 
2.500 ton ton surovega železa več, 
kot v enakem obdobju lani. 

Proizvodnja surovega jekla je 
zopet med najvišjirru' mesečnimi 
količinami sploh, v železarni Štore 
pa z 8.016 tonami doslej največja. 
Mesečni načrt je izvršen v vseh treh 
železarnah in sicer: na Jesenicah 102 
odstotka, na Ravnah 107 odstotkov, 
v Štorah z 117 odstotki in skupno za 
železarne 103 odstotke. Proizvodnja 
SM in elektro jekla je nad načrtova -
no količino. Zbirno je načrt proiz
vodnje surovega jekla presežen za 
tri odstotke in so se za dosego akcij
skega načrta 800.000 ton, izgledi še 
izboljšali. 

Za blagovno proizvodnjo železarn 
smo v zadnjem času kar malo razva
jeni, saj je bila pogosto nad 60.000 
ton. V aprilu to sicer ni doseženo, 
vendar pa z 59.808 tonami tudi dosti 
ne zaostajamo. Zopet je proizvodnja 
blaga za prodajo večja, kot bi 
znašala ob normalnem izplenu za 
proizvedeno količino jekla. Stvar pa 
ni tako kritična, ker je železarna 
Štore dobro oskrbljena s polizdelki 
za manjkajoči vložek valjam. 

Mesečni načrt blagovne proizvod
nje je izvršila železarna Jesenice s 
101 odstotki, železarna Ravne ni 
izvršila načrtovano proizvodnjo 
blaga za prodajo, železarna Štore je 
pa presegla mesečni načrt za 3.000 
ton ali 24 odstotkov. Skupno so vse 
tri železarne izvršile mesečni načrt 
blagovne proizvodnje s 105 odstotki. 
V izvrševanju zbirnega načrta za šti
ri mesece, so vse tri s proizvodnjo 
blaga za prodajo kar dobro nad pla
niranimi količinami, prednjači pa 
železarna Štore, ki je za 15 odstot
kov nad planom. Skupina izvršitev 
znaša 105 odstotkov, kar pomeni 
12.000 ton več proizvodov, kot smo 
načrtovali. 

V mesecu aprilu, kljub dobremu 
skupnemu rezultatu, zopet nastaja
lo po eni strani zaostanki, po drugi 
pa večja proizvodnja posameznih 
proizvodov, kot znaša načrt za posa
mezne mesece. Napačno bi bilo, da 
bi z analizo posameznega meseca 
spremljali izvrševanje blagovne pro
izvodnje, saj železarne prilagajajo 
proizvodnjo predvsem svojim last
nim potrebam vložka za nadaljno 
predelavo. Po štirih mesecih pa 
vidimo, da imamo zaostanke: pri 
valjanem palicastem jeklu v železar
ni Ravne za pet odstotkov, pri pro
daji valjane žice v železarni Jesenice 
za 15 odstotkov, pri prodaji srednje 
in tanke pločevine na Jesenicah za 
tri odstotke. Procentualno večji 
zaostanek je pri prodaji toplo valje-
nih trakov, ker nimajo naročil, 
količinsko pa to ne predstavlja po-
nembne postavke. Pri prodaji vleče
ne žice zaostajajo na Jesenicah za 
pet odstotkov, na Ravnah pa za 34 
odstotkov. Količinsko ta zaostanek 
na Ravnah pomeni samo 41 ton. 

Vsi drugi zaostanki so pri finalni 
proizvodnji, kjer se' je pri nekaterih 
izdelkih stanje v aprilu popravilo, 
kot na primer stroji in strojni deli v 
železarni Ravne, kjer je bila izvrši
tev 117 odstotkov, drugod pa se je 
velo izdatno poslabšalo. Pomirjajo
ča je ugotovitev, da je pri vseh iz
delkih finalizacije, letošnja proiz
vodnja v prvih štirih mesecih bistve
no večja od lanskoletne v enakem 
obdobju, razen pri pneumatskih 
strojih in orodjih v železarni Ravne. 

Že prejšnji mesec sem opozoril, da 
so vsi predelovalci izvršili in presegli 
mesečni načrt proizvodnje. Tudi v 
aprilu so vse delovne organizacije 
presegle mesečni načrt blagovne 
proizvodnje in sicer: Plamen Kropa 
za tri odstotke, Tovil Ljubljana za 
14 odstotkov, Veriga Lesce za osem 
odstotkov in Žična Celje za 13 od
stotkov. Skupaj znaša za predeloval
ce mesečna izvršitev blagovne pro
izvodnje 109 odstotkov. Izvršitev 
načrta za štiri mesece znaša 102 
odstotka. Letošnja zbirna proizvod
nja je pa celo za 12 odstotkov večja, 
kot v enakem obdobju lani. 

Skupno je taki) tudi rezultat izvr
šitve blagovne proizvodnje v mesecu 
aprilu za združeno podjetje zelo 
Ugoden. Proizvodnja je sicer za 
okoli 1.400 ton manjša, kot je bila 
meseca marca,, vendar znaša mese
čna izvršitev 107 odstotkov in zbirni 
načrt izvi-S.ujemo z 105 odstotki. 

Pri izvrševanju načrta izvoza je 
situacija manj razveseljiva. Mesečni . 
načrt sta izvršili samo dve delovni 
organizaciji in sicer Plamen Kropa 
in Veriga Lesce. Zbirni načrt izvoza 
pa izvršujejo samo v železarni 
Ravne. 

Načrtovano mesečno _ realizacijo 
vrednosti prodaje so dosegle vse de
lovne organizacije. Žična Celje je 
praktično na planu, ostali so jo 
visoko presegli. Zbirno je realizacija 
pod načrtovalno samo še pri Verigi 
Lesce za dva odstotka in nekaj več 
pri Žični Celje. 

Pri medsebojnih dobavah je vred
no omeniti, da je železarna Ravne 
dobavila že letno načrtovano količi
no in da je tudi posameznim delov
nim organizacijam dobavila daleč 
več, kot je bilo predvideno za štiri 
mesece. 

Dobave iz železarne Store. ne 
gredo po načrtu, ker tudi v aprilu 
nista obratovali proga profila 300 
in 250 zaradi elektro okvare in do
bavljajo samo proizvode proge pro
fila 550. 

Dosežena dobra proizvodnja in 
poslovni uspehi so sdraz dobrega 
dela in tega, da hujših problemov ni 
bilo, ki bi povzročili večje izpade 
proizvodnje. Brez težav seveda ne 
gre. Občasno je močno skopnela 
zaloga starega železa in jeklarne so 
vlagale vse, kar je bilo pač na razpo
lago in ne ravno primerne kvalitete. 
Težave z nečistim vložkom, kar pov
zroči potem izvenprogramsko proiz
vodnjo, so itak redno prisotne. 
Kadar je malo starega železa, se 
težavam sploh ni mogoče postaviti 
po robu. Delovne organizacije v svo
jih poročilih vedno bolj pogosto na
vajajo, da v posameznih proizvodnih 
obratih, predvsem tam, kjer so težki 
delovni pogoji, manjka delovne sile. 
Sedaj prihaja letni čas, čas dopustov 
in stanje se bo še poslabšalo. 
Upajmo, da bo možno vsaj približno 
obdržati nivo proizvodnje zadnjih 
šest do sedem mesecev in da ne bo 
napričakovanih večjih težav, ki bi to 
preprečile. 

Milan Marolt 

NAJVIŠJA NOVATORSKA 
ODŠKODNINA 

Potrebe po kakovostni patentirani žici so na domačem kakor tudi 
na zunanjem trgu vedno večje. V obratih hladne predelave, v ž icami 
Železarne, v zadnjih letih niso več mogli kriti vedno večjih naročil in 
želja kupcev. Proizvodne kapacitete so bile zastarele, iztrošene in ne
zadostne. 

Tim žičarskih in energetskih stro
kovnjakov: Janez Komel obratovod-
ja. žičarne, Anton Kelvišar, Leon 
Ravnik, Leon Mesaric in Avrelij 
Ravnik je začel razmišljati kako v 
patentirnici žičarne povečati kapa
citete na Felind A in B pečeh. Ta 
problem je v vsesplošno zadovolj
stvo z najmanjšimi sredstvi uspešno 
rešil Avrelij Ravnik asistent ener
getskega gospodarstva. Novo tehno-

OBVESTILO 
VSEM, 

KI PREJEMAJO 
ŽELEZARJA 

PO POŠTI 
Na vsakih toliko let mo

ramo v celoti obnoviti in 
strojno razmnožiti naslove 
prejemnikov Železarja po 
pošti. Ker je to skoraj 3.000 
naslovov, se je lahko zgodi
lo, da je bil kakšen naslov 
izpuščen ali zamenjan. Pro
simo vse, ki prejemajo Žele
zarja po pošti in ga v 
zadnjem času niso prejeli, 
da to sporočijo po telefonu 
ali z dopisnico na uredni
štvo Železarja, SŽ — Žele
zarna Jesenice. 

Hkrati se oproščamo ne
katerim zunanjim prejem
nikom glasila, ki niso pre
jeli zadnje številke, ker smo 
zaradi okvare tiskarskega 
stroja prejeli 400 izvodov^ 
manj. Uredništvo 

logijo priprave patentirane žice za 
vlečenje, s katero so povečali sto
rilnost na žičarskih strojih, pa so 
uvedli ostali avtorji tehnične izbolj
šave štev. 2138. Kolektivno delo je 
dalo že pri prvih poizkusih razvese
ljive in spodbudne dosežke. Za 
nevtralizacijo in kot nosilec maziva 
pri pripravi žice so uporabili, 
namesto apnenega mleka, raztopino 
boraksa v vodi. 

Z doseženimi uspehi, ki so trajali 
več let so bili zadovoljni vsi žičarski 
strokovnjaki, prav tako pa tudi 
kupci in potrošniki patentirane žice. 

Avtorji tehničnih izboljšav štev. 
2138 in 2139 so že v preteklem letu 
(1973) v prvem letu normalnega 
obratovanja po novem tehnološkem 
postopku, povečali proizvodnjo ka
kovostne patentirane žice na 
Vaughn žičarskih strojih 5/6 in 6/7 
za 17 do 19 odstotkov, kar izkazuje 
preko 1.500.000 din prihrankov. Na 
osnovi izračuna prihrankov je bila 
avtorjem priznana triletna renta. Za 
prvo leto uporabe so avtorji prejeli v 
letu 1974 17.300 din odškodnine. 

Avtorji obeh tehničnih izboljšav 
so sestavili izračun koristi in pri
hrankov, ki izvirajo iz novega tehno
loškega postopka tudi za druga leta 
(1974) . Računovodske in ekonomske 
službe so potrdile njihove izračuna
ne prihranke in koristi. Skupni čisti 
ustvarjeni prihranek v letu 1974 pre
sega 3.800.000 din. To je uspeh, kate
rega v železarni Jesenice še ni dose
gel noben iznajditelj, novator ali 
avtor izboljševalnega predloga. 

Na osnovi tega povečanega do
hodka so službe izračunale višino 
druge rente, ki znaša 41.613 din. Vsa
koletno rento si pet ^vtorjev deli 
kakor so sodelovali pri uvedbi nove 
tehnologije izdelave kvalitetne pa
tentirane žice. 

Gradbišče nove hladne valjarne skozi pomladansko cvetje 

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

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE 
V ŽELEZARNI 

D A T U M 

P O N E D E L J E K 
T O R E K - 27. 5. 
S R E D A - 28. 5. 
ČETRTEK - 29. 5 
P E T E K - 30. 5. 
SOBOTA - 31.5. 
N E D E L J A - 1.6. 

D N E V N I : 

26.5. R E K A R V I N K O 
E N I K O V A N D A 
KRAPEŽ B E R T I 
MARKEŽ V A L E N T I N 
S E K L O C A P E T E R 
A R H JOŽE 
B A K DUŠAN 

Telefon dežurnega za vzdrževanje v Železarni je: 
vezni telefon: 

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa , 

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

NOČNI: 

R O T A R V I N K O -
KOVAČ J A N E Z 
P E T E R N E L J A N E Z 
R A V N I H A R P E T E R 
S O K L I C J A K A 
S E L J A K V I N K O 
B R U M A T M A R T I N 

41( 

od 14.00 do 18.00 urt 
od 18.00 do 6.00 ure 

pd 6.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

Predaja poslov se izvede v sobi tajništva vzdrževanja št. 5 v upravni 
zgradbi TOZD V E T . 

SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 
V dneh od 26. do 31. maja bodo delale naslednje ambulante: 
Dopoldan: I. in II. obratna ambulanta 
Popoldan: III. in IV. obratna ambulanta 
V soboto, 31. maja. samo dopoldan III. in IV. obratna ambulanta. 

V zobni ambulanti: 
Dopoldan: II. zobna ambulanta 
Popoldan: I. zobna ambulanta 
V soboto. 31. maja, samo dopoldan II. zobna ambulanta. 

Ordinacijski čas dopoldan od 6.30 do 13. ure, popoldan od 13. do 19.30. 
V soboto samo dopoldan od 6.30 do 13. ure. 

PODELJENE ZNAČKE 
PO PRAVILNIKU O PODELJEVANJU DELOVNIH PRIZNANJ 

JE BILO RAZDELJENO NASLEDNJE ŠTEVILO DIPLOM: 

za •) let 
za 10 let 
za 15 let 
za 20 let 
za 25 let 
za 30 let 
skupaj 

153 kom 
183 kom 
169 kom 
211 kom 
172 kom 

25 kom 
diplom TTT 

P O D E L J E N E ZNAČKE 

bronastih 
srebrnih 
zlatih 
skupaj 

183 
211 

419 značk 

D I P L O M E IN Z L A T E ZNAČKE ZA 30-LETNO D E L O V Ž J 
SO P R E J E L I 

Leopold Lomovšek vodstvo talilnic. Alojz Likovič vodstvo valjam. Dragi 
Intihar žicama. Jože Tomažič žičarna, Marjan Soklič profilarna, Jože Globo 
nik žebljarna, Vladimir Smagin strojne delavnice, Ožhi Vister strojne delav 
niče. Anton Burja strojne delavnice, Jože Klinar strojno vzdrževanje, F ram 
Leskovar strojno vzdrževanje. Jože Zidal' strojno vzdrževanje, J o ž e Batagel 
RTA, Jože Poljanec gradbeno vzdrževanje, Jože Pikon strugama valjev, Joži 
Turk elektro toplotna energija. Janez Mur PIV - energija. Ljubo Jerel 
transport. Ljubo Razinger transport. Jože Oman transport, Jože Zupančii 
transport. Jane/. Falelič SEOP, "Uril Tončka FRS, dr. Aleksander Rjazance' 
kadrovski sektor in Jože Novak dipl. inž. prodajni sektor. 

RAZPIS L. PANTZOVE NAGRADE 
ZA LETO 1975 

Odbor za raziskave, izume in novatorstvo pri DS železarne Jesenit 
razpisuje natečaj za podelitev 

L A M B E R T P A N T Z O V E i N A G R A D E Z A L E T O 1975 V VIŠINI 
15.000,00 D I N 

Pravico sodelovanja na tem natečaju ima vsak delavec Železarne pa tu( 
druge osebe izven Železarne, ki so s svojim življenjskim delom na področj 
metalurške dejavnosti, bistveno vplivali na rast podjetja kot celote in s ter 
prispevali k uveljavljanju železarne Jesenice doma in v tujini.'' 

Rok prijave je 30. junij 1975 
Prijave na razpis je treba nasloviti na referat za novatorstvo in raciona 

lizacije pri SEOP železarna Jesenice. Prijavi mora biti priložena ustrezn. 
dokumentacija, na osnovi katere bo posebna komisija ocenila tehnično ii 
ekonomsko koristnost in vrednost prijavljeiu-ga predloga. 

Razpis se ne ponavlja! 
Vse podrobnosti razpisa v zvezi s prijavo lahko posamezni interesent 

dobijo pri referatu za novatorstvo in-racionalizacijo SEOP železarne Jesenice 

Odbor za raziskave, izume in novatorstvo pi 
DS železarne Jesenice predsednik Jaka Soldi. 



Samoupravni organi v preteklem tednu 

TOZD Hladna predelava 

17. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik delavskega sveta TOZD Hladna predelava, Ivan Suš-

nik je 12. maja sklical 17. sejo delavskega sveta. Na seji so obrav
navali poslovni rezultat za I. četrtletje 1975; sprejeli nekatere ugo
tovitvene sklepe, razpravljali o spremembah in dopolnitvah AZ in 
IV programa, potrdili spremembe in dopolnitve poslovnega uspeha za 
leto 1974 ter razpravljali in potrdili predlog za uvedbo novega delov
nega mesta »kadrovik« v žičarni. 

Najprej so pregledali sklepe prejš
nje seje in ugotovili, da so bili vsi 
izvršeni. Nato je direktor TOZD 
Franc Vičar seznanil delavski svet 
z doseženimi poslovnimi rezultati 
v I. četrtletju 1975. 

Člani delavskega sveta so vzeli 
poročilo direktorja na znanje. Me
nili so, da so doseženi rezultati v tem 
obdobju zadovoljivi, saj so vsi obrati 
TOZD Hladne predelave dosegli in 
celo presegli planirane obveznosti, 
razen novega obrata vratnih podbo
jev. Glede tega obrata so bili člani 
delavskega sveta mnenja, da bi bilo 
potrebno hitrejše ukrepanje za od
pravljanje začetnih težav in čim prej 
priti na normalno obratovanje. 

Ker pa je bila v letošnjem druž
benem planu za žičarno predvidena 
tudi metalurška menjava, to je do
bava žice iz SSSR, katere pa do se
daj žicama ni dobila in prav taka so 
predvidevanja do konca leta, so 
člani delavskega sveta menili, da se 
mora v naslednjih poslovnih poroči
lih prikazovati poslovni rezultat ži-
čarne tudi brez upoštevanja meta
lurške menjave. 

Delavski svet je po obravnavi 
sprejel naslednje ugotovitvene skle
pe: 

1. V TOZD Hladna predelava je 
zaposlenih 1.158 delavcev .Ti delavci 
so med 20. 3. in 10. 4. 1975 podpisali 
izjave, da soglašajo s pravicami in 
obveznostmi, ki jih določa samo
upravni sporazum o medsebojnih 
razmerjih in odgovornosti delavcev 
v TOZD Hladna predelava. Izjavo je 
podpisalo 1.036 delavcev, kar je več 
kot dve tretjini oziroma skoraj 90 
odstotkov. 

Na osnovi tega je delavski svet 
sprejel ugotovitveni sklep, da je SA
M O U P R A V N I S P O R A Z U M O 
M E D S E B O J N I H R A Z M E R J I H I N 
ODGOVORNOSTI D E L A V C E V V 
TOZD H L A D N A P R E D E L A V A 
sklenjen. 

2. Na zboru delavcev TOZD 
Hladna predelava so v mesecu aprilu 
samoupravne delovne skupine ob
ravnavale P R E D L O G D E L I T V E 
S K L A D A S K U P N E P O R A B E . 32 
delovnih skupin ali 59 odstotkov je 
imelo pripombe na ta predlog. Ven
dar pa se je za predlagano delitev 
kljub izraženim pripombam odločilo 
858 delavcev ali 74 odstotkov vseh 
delavcev TOZD. 

Na osnovi tega je delavski svet 
sprejel ugotovitveni sklep, da je 
P R E D L O G D E L I T V E S K L A D A 
S K U P N E P O R A B E sprejet s pri
pombo, da se iz postavke »solidar
nost« izloči 50.000 din in se nameni 
za ureditev parka talcev na Koroški 
Beli. 

Poleg tega pa je delavski svet 
sprejel tudi naslednje zaključke zbo
rov delegatov samoupravnih delov
nih skupin: 

— Razprave o združevanju in de
litvi sklada skupne porabe se morajo 
v bodoče začeti prej s tem, da se 
zborom delavcev TOZD posreduje 
politika in načela delitve s splošnimi 
potrebnimi sredstvi. Samoupravne 
delovne skupine bodo tako sodelo

vale in odločale že pri ustvarjanju 
predloga združevanja in delitve 
sklada skupne porabe, ne pa samo 
pri, odločanju o delitvi, ko je vpliv 
samoupravnih delovnih skupin sko
raj neznaten. 

— Službe, ki bodo realizirale le
tošnjo delitev sklada skupne porabe, 
naj zahtevajo, da imajo delavci 
TOZD določene prednosti pri kori
ščenju naprav, za katere Železarna 
prispeva sredstva. 

— Diplome jubilantom dela naj 
v bodoče lastnoročno podpisujejo 
direktorji TOZD, ki naj tudi organi
zirajo svečano podelitev diplom in 
značk. 

3. V okviru zbora delavcev so sa
moupravne delovne skupine obrav
navale tudi P R A V I L N I K O SAMO
U P R A V N E M I N F O R M I R A N J U 
I N K O M U N I C I R A N J U , na kate
rega niso imele pripomb. Na osnovi 
tega je delavski svet ugotovil, da je 
ta pravilnik sprejet. 

4. V juliju 1974 je bil prek Zele-
zarja dan v razpravo samoupravnim 
delovnim skupinam P R E D L O G 
P R A V I L N I K A O K N J I G O V O D 
S T V U . Delovne skupine so ga 
obravnavale in nanj niso imele pri
pomb. Na podlagi tega je delavski 
svet sprejel ugotovitveni sklep, da je 
ta pravilnik sprejet. 

Delavski svet je ponovno obrav
naval program koriščenja sredstev 
amortizacijskih zamenjav in investi

cijskega vzdrževanja, ker je prišlo do 
nekaterih sprememb in dopolnitev. 
Spremembe so naslednje: 

.— v hladni valjarni se vezni apa
rat prenese iz IV ha AZ program. . 

— v žičarni se elektro magnetni 
ventil prenese iz IV na AZ sredstva. 

— v profilarni se naprava za pre
voz iz Ignis hale prenese iz IV na AZ 
program, dodatno pa se vključi tudi 
rekonstrukcija lakirnice, o čemer je 
delavski svet sklepal že v preteklem 
letu 

— v elektrodnem obratu je bil 
varilni usmernik prvotno predviden 
pod IV in se ga prenese na AZ pro
gram. 

— Prav tako se tudi v žebljarni 
usmernik prenese iz IV na AZ pro
gram. 

— V jeklovleku se prenese skla
dišče maziv iz IV na AZ. 

Dodatni predlogi so: 
— Za hladno valjamo žarilni kot

li — potrebna sredstva 700.000 din 
— IV program. 

— Za jeklovlek vezni aparat — 
potrebna sredstva 48.000 din — AZ 
program. 

— Za jeklovlek ureditev skladišča 
toplovaljane žice — potrebna sred
stva 150.000 din — IV program. 

— Za žičarno varilni aparat — 
potrebna sredstva 200.000 din - AZ 
program. 

Antikorozijska zaščita je predvi
dena za lužilnico, elektrodni obrat in 
žebljarno. 

S predlaganimi spremembami in 
dopolnitvami je delavski svet sogla
šal in jih potrdil. 

Nadalje je delavski svet obravna
val pripombe službe družbenega 
knjigovodstva na poslovni uspeh za 
leto 1974 ter se s predlaganimi spre
membami strinjal in j ih potrdil. 

Na koncu seje je delavski svet po
trdil novo delovno mesto »kadrovik« 
za kadrovanje delovodij v žičarni. 

JS 

22. SEJA ODBORA ZA DOHODEK 
IN NAGRAJEVANJE 

Dvaindvajseta seja odbora za dohodek in nagrajevanje je bila 
13. maja. Predsednik Anton Klemene je za sejo predlagal naslednji 
dnevni red: pregled sklepov prejšnje seje, razpravo o doseženem oseb
nem dohodku in doseženem učinku v mesecu aprilu. 

Pri pregledu sklepov prejšnjih sej 
je odbor ugotovil, da so bili v celoti 
izvršeni. 

O doseženem osebnem dohodku 
v mesecu aprilu je poročal' tov. Fa-
letič iz SEOP — oddelek za nagraje : 

vanje. TOZD Hladna predelava je 
v tem mesecu dosegla v primerjavi 

z mesecem marcem nekoliko nižji 
osebni dohodek. To pa v glavnem 
zaradi manjšega števila ur na osebo. 
Razlika med osebnim dohodkom teh 
dveh mesecev je 32 din na osebo ali 
0,99 %. 

Posamezni obrati pa so dosegli na
slednji osebni dohodek: 

marec 
(din/os.) 

april 
(din/os.) razlika 

hladna valjarna 3.417 3.390 — 27 din 
žičarna 3.445 3.386 - 59 din 
profilarna 3.318 3.376 + 58 din 
vratni podboji 2.866 3.047 + 181 din 
jeklovlek 3.218 3.158 - 60 din 
elektrodni obrat 2.856 2.774 - 82 din 
žebljarna 2.957 - 2.970 + 13 din 
vodstvo TOZD 4 .409 4.509 + 100 din 
TOZD Hladna predelava 
v celoti 3.237 3.205 - 32 din 

Gornji osebni dohodek je bil do
sežen pri naslednjem številu ur: 

elektrodni obrat 
žebljarna 

187.8 
185.9 

186.5 
188.7 

marec april 
(ur/os.) (ur/os.) 

vodstvo TOZD 184.0 185.5 
hladna valjarna 192.1 190.7 
žičarna 191.8 190.9 
profilarna 190.1 191.4 
vratni podboji 184.0 184.0 
jeklovlek 186.3 185.5 

TOZD HI. predelava 
skupaj 189.3 188.7 

Dodatek učinka za posamezne 
obrate znaša: 

marec april 

žičarna 
profilarna 
vratni podboji 
jeklovlek 
elektrod, obrat 
žebljarna 

31.42% 
30.45 % 
29.94 % 
33.22 % 
28.91 % 
31.50 % 

29.85 % 
31.97% 
30.69 % 
32.51 % 
27.03 % 
31.59 % 

elektrodni obrat 
žebljarna 

7% 
9% 

6% 
8% 

TOZD H L. predel. 9% 9% 

Operativni program so vsi obrati, 
razen elektrodnega, presegli. Zato je 
bila izvršena korekcija izvrševanja 
operativnega programa le za elek
trodni obrat. 

Odstotek stimulacije za izvršitev 
operativnega programa: 

marec april 
vodstvo TOZD 9% 9% 
hladna valjauna 9% 9% 
žičarna 10% 9% 
profilarna 12% 11 f 
vratni podboji 9% 9% 
jeklovlek 10% 10% 

Odbor je vzel poročilo o osebnem 
dohodku na znanje in potrdil korek
cijo na izvršitev operativnega pro
grama za elektrodni obrat. 

V nadaljevanju je bil odbor sezna
njen tudi z doseženimi premijami. 

Obravnavali so tudi priporočila 
odbora za dohodek pri delavskem 
svetu Železarne in z njimi v celoti 
soglašali. Soglašali so s sklepom, da 
se s 1. 4. 1975 premije množijo s fak
torjem 1,28. Obračun premij s tem 
faktorjem bodo obrati naredili tudi 
za mesec april. 

Na predlog obratovodstva hladne 
valjarne je odbor odobril stimulacij-
ski dodatek nekaterim sodelavcem, 
ki so v obratu zaposleni 20 let. J . S. 

TOZD Talilnice 

13. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik DS TOZD Talilnice Jože Osvald je 29. aprila sklical 13. 

sejo, na kateri so pregledali sklepe prejšnje seje, poslušali poročilo o 
kvaliteti, razvoju naših izdelkov in reklamacijah za leto 1974, sprejeli 
ugotovitvene sklepe in predloge SEO — oddelka za organizacijo dela o 
spremembah normativov v TOZD Talilnice ter poročilo o poslovanju v 
TOZD Talilnice in Železarni, odobrili program sredstev AZ za leto 
1975 in sprejeli popravek zaključnega računa Železarne za leto 1974. 

vodstvo TOZD 
hladna valjarna 

37.00' 
28.68 1 

33.00 % 
29.38 % 

Pri pregledu sklepov so ugotovili, 
da so bili realizirani. Direktor T K R 
Marin Gabrovšek je poročal o kva
liteti, razvoju naših izdelkov in 
reklamacijah za leto 1974. 

Potrdili so "ugotovitvene sklepe o 
skladu skupne porabe in sprejeli 
samoupravni sporazum o medseboj
nih razmerjih in odgovornosti delav
cev v TOZD Talilnice. Delavski svet 
je ugotovil, da je od skupnega števila 
1.-076 delavcev v TOZD Talilnice 
izjave podpisalo 985 delavcev, kar 

23. SEJA ODBORA 
ZA KADRE IN 
MEDSEBOJNA 

RAZMERJA 
Predsednik odbora za kadre in 

medsebojna razmerja TOZD Ta
lilnice Stanko Podobnik je . 12. maja 
sklical 23. sejo, na kateri so ob 
navzočnosti kadrovika pregledali 
sklepe prejšnje seje, razpravljali o 
premestitvah in razporeditvah v 
obratih TOZD Talilnic^ in rešili ne
katere kadrovske probleme. 

Predsednik odbora je poročal, da 
so sklepi prejšnje seje realizirani, 
razen sklepa, ki se nanaša na preme
stitev posameznih delavcev iz obra
ta v obrat odnosno v drugo TOZD 
zaradi pomanjkanja delavcev. 

Odbor je obravnaval predloge po
sameznih obratovodstev za preme
stitve in razporeditve delavcev ter 
vse ugodno rešil. Obravnaval in re
ševal je tudi prispele vloge za po
novni sprejem ter ugodno rešil tudi 
dve odpovedi delovnega razmerja. 

Seznanjeni so bili z vpisom de
lavcev TOZD Talilnice na »Razpis 
za izredni študij«, na katerega se je. 
prijavilo do roka 26 kandidatov iz 
TOZD Talilnic in jih potrdil v so
glasju s posameznimi obratovodstvi. 

Odbor je v zvezi s tem naročil 
kadrovski službi, da naj za vse 
kandidate naredi ustrezno pogodbo, 
iz katere bo razvidna obojestranska 
obveznost, med katero naj bo 
omenjeno, da mora kandidat po us
pešno opravljeni šoli ostati določeno 
delovno dobo na delu v TOZD 
odnosno v Železarni. Pri izbiri pa se 
mora v prvi vrsti upoštevati tiste 
kandidate, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje in so tudi družbeno in poli
tično aktivni in prizadevni. D M 

znaša več kot 2/3 oziroma 91,5 od
stotka. Glede na to so sprejeli ugo
tovitveni sklep, da je samoupravni 
sporazum o medsebojnih razmerjih 
in odgovornosti delavcev v TOŽD 
Talilnice sklenjen. 

Delavski svet je ugotovil, da so de
lavci TOZD Talilnice preko sestan
kov samoupravnih delovnih skupin 
obravnavali predlog pravilnika o 
samoupravnem informiranju in ko
municiranju ter da k predlogu niso 
imeli pripomb. 

Obravnavali so tudi predlog pra
vilnika o knjigovodstvu in ga potrdi
li brez pripomb. 

Normativne spremembe v obratu 
plavž, bddelek kamnolom, v marti-
narni in elektro jeklarni je DS ob-
lavnaval na predlog SEO — oddelka 
za organizacijo dela in jih sprejel z 
veljavnostjo od 1. maja 1975. 

Poslovno poročilo za prvo trome-
sečje je podal direktor TOZD Talil
nice Stanko Čop. DS je zavzel sta
lišča odbora za gospodarstvo TOZD 
Talilnic. Brez pripomb je bilo v 
celoti sprejeto tudi poslovno poroči
lo Železarne za prvo tromesečje. 

Program sredstev iz sklada amor
tizacijskih zamenjav za leto 1975 je 
DS potrdil v predlaganih zneskih. 

Dopolnjen je bil tudi sklep 8. 
seje DS TOZD Talilnic z dne 28. ju
nija 1974, na kateri je bilo za grad
njo garderob v kamnolomu Trebež 
odobreno iz sredstev AZ 600.000,00 
din, da se zaradi povečanja stroško\ 
odobri še dodatno 400.000,00 din iz 
istih sredstev, tako da je skupna 
odobrena vsota za gradnjo garderob 
v kamnolomu Trebež 1,000.000,00 
dinarjev. 

Soglašali so s popravki zaključne
ga računa Železarne za leto 1974 po 
predlogu finančno računovodskega 
sektorja. 

Vsi navzoči so spomin na vse 
padle borce NOV iz TOZD Talilnice, 
počastili z enominutnim molkom. 

D. M . 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

PREGLED SESTANKOV SDS 
V prejšnjem tednu so se samoupravne delovne skupine sestajale 
v okviru zborov delavcev TOZD in so še obravnavale predlog za 
podaljšanje mandata sedanjim samoupravnim organom, samo
upravni sporazum o" merilih za pridobivanje in delitev 
dohodka v barvni in črni metalurgiji ter samoupravni sporazum 
0 izumih in tehničnih izboljšavah v Slovenskih železarnah. 
Delovna skupnost Skupnih služb je še obravnavala predlog 
statuta Skupnih služb. 

. V T O Z D T A L I L N I C E 
je imela sestanek samoupravna delovna skupina jeklolivarna 
1 v obratu livarna. Samoupravna delovna skupina je razprav
ljala tudi o delovni in tehnološki disciplini, zamujanju, pred
časnem odhajanju z delovnega mesta. Vse to ne prispeva k po
večanju storilnosti. Mnenja so, da bo to treba v bodoče od
praviti s samodisciplino. 

V T O Z D H L A D N A P R E D E L A V A 
sta imeli sestanek dve samoupravni delovni skupini. V elektrod
nem obratu sta imeli sestanek: obratovodstvo elektrodnega 
obrata in oplaščevalnica 2. Samoupravni delovni skupini sta ob
ravnavali vprašanja našteta v uvodu. Samoupravna delovna 
skupina oplaščevalnica 2 želi, da se del nadsvetlobe na južni 
strehi prepleska z medlimi barvami, ker j ih sončna svetloba pri 
delu moti. Med pečmi naj se uredi ventilacija. 

V T O Z D V E T 
sta imeli sestanek dve samoupravni delovni skupini. V obratu 
strojne delavnice sta imeli sestanek samoupravni delovni skupi

ni strugarji Jesenice 1 in 2. Samoupravni delovni skupini sta po
leg vprašanj, naštetih v uvodu, še obravnavali: kako je s popra
vilom garderob in sanitarij, zakaj ni tople vode za umivanje, 
kako je z rekonstrukcijo v strojnih delavnicah. 

Samoupravna delovna skupina strugarji Jesenice 1 je po
stavila vprašanje, kaj je z novim načinom nagrajevanja, zakaj 
se ne uresniči. Delavci v strojnih delavnicah so prikrajšani pri 
delitvi osebnega dohodka in zahtevajo, da naj se to čimprej reši. 

D E L O V N A S K U P N O S T S K U P N I H SLUŽB 
Sestanek je imela samoupravna delovna skupina — center 

za obdelavo podatkov. Obravnavala je predlog statuta skupnih 
služb. Na predlog ni imela predlogov in pripomb. 

Analiza o sestankih samoupravnih delovnih skupin je nare
jena na podlagi zapisnikov, ki smo jih prejeli od delovnih skupin 
v tednu od 12. maja do 17. maja tega leta. 

' C E N T E R ZA PROUČEVANJE 
S A M O U P R A V L J A N J A I N 
I N F O R M I R A N J E 
Analizo pripravila: Vlasta VIDIC 

ODGOVOR SDS ADJUSTAŽE 
VALJARNE PROFILOV 

Samoupravna delovna skupina adjustaža valjarne 
profilov 2 je pa sestanku delovne skupine postavila vpra

šanje, kako je z odškodnino v slučaju poškodbe. Na to 
vprašanje je referent za zavarovanje poslal sledečo 
obrazložitev: 

Delavec, ki je zaposlen v Železarni, je zavarovan po 
dveh zavarovalnih policah: 
1. kolektivno nezgodno zavarovanje 
2. civilna odgovornost podjetja 

Po kolektivnem nezgodnem zavarovanju ima delavec, 
ki je zaposlen v Železarni, pravico do odškodnine v treh 
primerih: 
a) naravna smrt 1.000 din 
b) v primeru nezgodne smrti 15.000 din 
c) v primeru 100 % invalidnosti 30.000 din 

Odškodnina pripada zavarovancu ne glede, kje je 
prišlo do nesreče (doma, v hribih itd.) in da nesreča ni 
posledica vinjenosti. 

Po civilni odgovornosti podjetja je delavec, ki je za
poslen v Železarni, zavarovan: 

za smrt v višini 
za 100 % invalidnost 

200.000 din 
400.000 din 

Delavec je zavarovan le pod pogojem, da je za 
nesrečo odgovorna Železarna. Upravičenec oz. njegovi 
svojci morajo napisati odškodninski zahtevek in ga pred
ložiti referentu za zavarovanje. 

CENTER ZA PROUČEVANJE SAMO
UPRAVLJANJA IN INFORMIRANJE 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 
POHODI JESENIŠKE MLADINE 

PO PARTIZANSKIH POTEH 
Letošnji 25. maj, dan mladosti in 

rojstni . dan tovariša Tita, bo 
mladina železarskih Jesenic tako kot 
vsako leto proslavila s tradicional
nimi pohodi po partizanskih poteh. 
S to manifestativno akcijo bo naj
lepše in na najbolj dostojen način 
zaželela tovarišu Titu vse najboljše 
za visok življenjski jubilej, in tako 
njemu kot vsej naši samoupravni so
cialistični družbi dokazala, da tudi v 
njihovih srcih živi spoštovanje do re
volucionarnih tradicij narodnoosvo
bodilne borbe in da so jim borci po
gostokrat Vzorniki pri uresničevanju 
nalog in gradnji lepšega jutri. 

Udeleženci pohodov bodo letos 
razdeljeni v štiri bataljone in tri 
odrede. Cankarjev bataljon sestav
ljali ga bodo člani osnovnih organi
zacij ZSMS Javornik — Koroška 
Bela, Blejska Dobrava, Rateče in 
Žirovnica, bo krenil izpred spome
nika N O B na Javorniku ob 8. uri. V 
bataljonu Viktorja Kejžarja bodo 
študentje, dijaki ŽIC, zdravstvene 
šole, gimnazije in ekonomske sred-

REPUBLIŠKO 
TEKMOVANJE 

MLADIH FIZIKOV 
V soboto, 17. maja, je bilo v pro

storih centra srednjih šol na Jeseni
cah republiško tekmovanje mladih 
fizikov, dijakov srednjih šol. Pokro

vitelja tekmovanja sta bila železarna 
Jesenice in temeljna izobraževalna 
skupnost občine Jesenice. Na tek
movanje je prišlo okoli sto tekmo
valcev iz različnih krajev Slovenije. 
Največ udeležencev je bilo z ljub
ljanskih gimnazij. Jesenice so zasto
pali gimnazijci: Vera Rabzelj, Marta 
Kraševec in Bogdan Bricelj ter 
Andrej Zupan, Franci Arh in Ja"nko 
Cerkovnik iz železarskega izobraže
valne centra. 

Ob 10. uri smo se tekmovalci in 
člani komisije zbrali v telovadnici, 
kjer jih je pozdravil direktor centra 
Bratko Skrlj. Za tem so se tekmo
valci porazdelili po razredih. Ko so 
končali z reševanjem nalog, šo imeli 
kosilo v osnovni šoli Prežihov Vo-
ranc. Po kosilu so si gostje ogledali 
tehnični muzej. 

Ob 16.30 so dijake pogostili v Ka
zini, za tenr pa so bili razglašeni 
rezultati. Za tretji in četrti razred 
niso podelili prve nagrade. Med na
grajenci je največ gimnazijcev iz 
Ljubljane. Tretjo nagrado za drugi 
letnik je dobil tudi Franci Arh, ŽIC 
Jesenice. 

To tekmovanje je poleg obeh 
pokroviteljev denarno podprlo še se
dem . organizacij združenega dela. 
Tekmovalci, k i so že večkrat tekmo
vali na podobnih prireditvah, so se 
pohvalno izrazili o organizaciji tek
movanja. Zatrjevali so, da še nikjer 
ni bilo vse tako lepo pripravljeno in 
da organizacija še nikjer ni bila tako 
odlična. 

Taka tekmovanja so zelo koristna, 
saj se v mladih krepi tekmovalni 
duh, ki spodbuja učenje. 

Bogdan Briceli 

OBVESTILO 

Obč. konferenca ZSMS 
Jesenice obvešča svoje čla
ne, da ima na zalogi emble
me ZSMS in taborniške 
srajce. Dvignete jih lahko 
vsak dan od 7. do 15. ure, na 
sedežu organizacije, Jese
nice, Titova 86. 

nje šole. Bataljon bo ob 10. uri 
krenil izpred doma Viktorja Kej
žarja proti Ukovi. Bataljon VOS 
bodo sestavljali člani osnovnih or
ganizacij ZSMS Plavž, Planina pod 
Golico, Hrušica in Podmežaklja. 
Odhod bataljona bo ob 9. uri izpred 
doma Mirkota Roglja. Člani planin
skih društev naše občine bodo odšli 
na pohod po partizanskih poteh 
vključeni v bataljon Jožeta Gregor
čiča Ježkov odred bodo sestavljali 
učenci osnovne šole Koroška Bela, 
po isti poti pa bodo odšli tudi učenci 
šestih, sedmih in osmih razredov 
šole Prežihov Voranc in Tone Cufar. 
Odhod tega odreda bo ob 10. uri 
izpred spomenika NOB na Javorni
ku. Mladi delavci naše občine bodo 
odšli po partizanskih poteh vklju
čeni v jeseniško-bohinjski odred in 
kokrški odred. Prvi odred bodo. 
sestavljali člani osnovnih organiza
cij ZSMS Gradiš, Zarja, Bolnica, 
Viator, Gorenjka, SGP Sava, že
lezniška postaja, zdravstveni dom, 
Vatrostalna, PTT, P M M , Carina. 
Odhod jeseniško-bohinjskega odreda 
bo ob 7. uri izpred spomenika NOB 
na Belem Polju (ob cesti med Hru-
šico in Mojstrano). Kokrški odred bo 
sestavljen iz članov osnovnih orga
nizacij ZSMS Železarne, Planike, 
Iskre, Športmetala, Rožce, Elima, 
občinske skupščine in Gorenjskih 
oblačil. Odhod tega odreda bo ob 7. 
uri iz Breznice-

Skupaj z mladimi bodo na pot 
odšli tudi preživeli borci NOB in re
zervne vojaške starešine. Vsi odredi 
in bataljoni bodo hodili mimo šte
vilnih spominskih obeležij, obiskali 
bodo grobove padlih junakov, borci 
pa j im bodo med potjo povedali 
marsikateri dogodek iz narodno-

LETOS NA BAKLADI 
1200 UDELEŽENCEV 

V petek, 23. maja zvečer, bo na 
Jesenicah tradicionalna baklada 
mladosti, ki je že več let ena osred
njih prireditev jeseniške mladine v 
mesecu mladosti. Poseben devet
članski pripravljalni odbor, katerega 
vodita Mirko Petač in Rafael 
Soberl, za letos predvideva nov 
rekord in sicer bo na bakladi 
sodelovalo okrog 1.200 članov osnov
nih organizacij ZSMS, članov šport
nih društev, pripadnikov J L A , čla
nov teritorialnih partizanskih enot, 
članov planinskih društev, taborniki 
in drugi. Sodelovali bodo tudi štirje 
pihalni orkestri z Jesenic, Hrušice. 
Lesc in Gorij. 

Baklada se bo začela ob 20. uri in 
sicer bo krenila izpred bolnice. 
Pomikala se bc po Titovi cesti do 
prireditvenega prostora pred gleda
lišče Tone Cufar, kjer bo kulturni 
program, v katerem bodo nastopali 
recitatorji in mladinski pevski zbor 
Blaž Arnič. 

J . R. 

ŠPORTNI NOVICI 
Na sobotnem krosu v Završnici, ki 

ga je organiziral klub jeseniških štu
dentov, je bil med posamezniki 
najboljši Bojan Erjavšek, ekipno pa 
je prvo mesto osvojil klub jeseniških 
študentov. 

Danes bo ob 15. uri na igrišču 
Podmežakljo tekmovanje ekip os
novnih organizacij ZSMS iz delov
nih organizacij naše občine v odboj
ki. Tudi ta športna prireditev sodi v 
okvir praznovanja meseca mladosti. 

J. R. 

osvobodilne borbe. Vse udeležence 
pohodov naj opozorimo, da bodo le
ti ob vsakem vremenu. V primeru 
dežja oziroma nenadne ohladitve 
naj se udeleženci primerno oblečejo. 

Osrednja in hkrati sklepna slove
snost praznovanja meseca mladosti 
pri občinski konferenci ZSMS bo ob 
12. uri na Pristavi v Javorniškem 
rovtu. Najprej bodo na prireditveni 
prostor vkorakali udeleženci do
poldanskih pohodov, zatem pa se bo 
začela slovesnost na kateri bo 
spregovorila sekretarka občinskega 
komiteja ZKS Marija Zupančič-Vi-
čar. Temu bo sledil kulturni 
program, v katerem bo nastopil 
pevski zbor Svoboda II iz Trbovelj. 
Občinska konferenca ZSMS bo na 
tej slovesnosti tudi podelila deset 
priznanj mentorjem in mladim 
družbenopolitičnim delavcem, naj
boljšim športnim ekipam iz različnih 
tekmovanj v mesecu mladosti pa 
bodo podeljeni pokali in priznanja. 

J . R. 

ŠPORTNO 
SREČANJE 
MLADIH Z 

JAVORNIKA 
KOR. BELE IN 

GRANIČARJEV 
V soboto, 17. maja, je bil odigran 

turnir v malem nogometu in košarki 
med OO ZSMS Javornik - Koroška 
Bela, pripadniki J L A karavla Javor-
hiški Rovt in pionirji osnovne šole 
Koroška Bela. 

REZULTATI: 
Nogomet: J L A : OŠ Kor. Bela 

1:1: OŠ Kor. Bela : OO ZSMS Javor-
nik-Kor. Bela 0:4 in J L A : OO ZSMS 
Javornik-Koroška Bela 2:1. 

Košarka: J L A : OŠ Kor. Bela 
30:33; OŠ Kor. Bela : OO ZSMS Ja-
vornik-Kor. Bela 28:33 in OO 
ZSMS : J L A 43:14. 

K uspešni izvedbi turnirja sta pri
pomogla Julij Ulčar in mladinec M i 
ran Mišic kot sodnika ter seveda 
lepo vreme. Mladinci si želimo še več 
takih srečanj. 

MLADI VALJEVCI 
" V JAVORNIŠKEM 

KLUBU 
V teh dneh smo bili mladinci OO 

ZSMS Javornik-Koroška Bela v 
neki meri spet gostitelji mladih iz 
gimnazije Vladimira Iljiča Lenina iz 
Valjeva, saj smo jih povabili v naš 
klubski prostor v kulturnem domu 
na Javorniku, jim priredili ples sku
paj z njihovimi gostitelji. Povabilu 
so se v večini odzvali in tako smo 
pripomogli k še večjemu seznanje
nju mladih iz obeh mest. 
Ob slovesu so se marsikomu orosile 
oči in vsi smo si zaželeli čimprejšnje
ga snidenja. Danko 

PREDLAGANI 
ZA PRIZNANJA 

Osnovna organizacija ZSMS ŽIC 
je na osnovi pogojev, ki so bili razpi
sani in tudi objavljeni v Železarju, 
predlagala za to priznanje dva svoja 
pedagoga. 

Ivica Štrumbelj je bila.predlagana 
za nesebično in požrtvovalno delo z 
mladimi pri vodenju marksističnega 
krožka. Za ta krožek je velika neza-
interesiranost in samo zaradi njene 
nesebične požrtvovalne volje deluje. 

Zvonko Perat je bil predlagan za 
prizadevno mentorsko delo pri OO 
ZSMS ter za delo na ostalih področ
jih delovanja mladine. Novak J . 

Pripravljenost je vedno 
boljšo kakor 

golo pričakovanje... 
T i t o 

VODA V VOJNI 
Pomanjkanje vode — tako kažejo izkušnje — pa lahko zelo 

neugodno vpliva na bojno sposobnost, moralo in zdravje ljudi, otež-
koča higienske ukrepe in ustvarja pogoje ze širjenje nalezljivih 
bolezni, otežkoči uporabo vojne tehnike in protipožarno zaščito, 
skali najnujnejšo gospodarsko dejavnost, otežkoči ali celo onemo
goči radiološko dekontaminacijo itd. Toda. v kateri stopnji se bodo 
manifestirali ti pojavi, bo odvisno od obsega in trajanja pomanj
kanja vode. 

Tudi v najtežjih razmerah je treba pokriti fiziološke potrebe 
ljudi, ki znašajo v zmernih klimatskih razmerah in pri zmernih 
fizičnih naporih 2.5 do .1 litre na dan. medtem ko utegnejo biti ob 
toplih dneh in pri večjih naporih te potrebe dva- do trikrat .večje. 

' Ce te potrebe niso pokrite, pride predvsem do zmanjševanja 
psihotelesne kondieije in bojne morale (če je deficit tekočine v or
ganizmu do 5 rr telesne teže), dalje do skaljenega zdravstvenega 
stanja (če je deficit od (> do 15 rr) in končno do smrti (če je deficit 
v organizmu večji od 15 r , ) . Popolno pomanjkanje vode povzroči 
smrt če/, nekaj dni. Poleg pokrivanja fizioloških potreb pa je nujno 
zagotoviti tudi najosnovnejše količine vode za pripravo hrane in 
druge osnovne higienske ukrepe. 

Onesnaženje je reden pojav v izrednih razmerah in je posledica 
pošk<xlbe vodnih objektov, njihovega neorganiziranega in nestro
kovnega izkoriščanja, nehigieuskega transportiranja in čuvanja 
rezerv vode. opustitve sanitarne zaščite in kontrole voda in vodnih 
objektov, nepravilne dispozicije odpadkov in odplak iz naselij in 
industrijskih objektov itd. V sodobni vojni je treba temu dodati še 
nevarnost pred uporabo kontaminirane vode v primeru uporabe 
jedrskega orožja ali ob diverzijah. Načeloma je mogoča kontamina
cija atmosferskih in površinskih voda, podzemnih pa le, če so vodni 
objekti /.grajeni nehigiensko in če niso zavarovani pred naključnimi 
in namernimi onesnaženji oziroma če so na kraškem terenu. 

Onesnažena voda lahko povzroči epidemije črevesnih bolezni 
(trebušni tifus, paratifus, davka, kolera, nalezljiva zlatenica), med
tem ko kontaminirana voda lahko povzroči množično poškodbo 
z radioaktivnimi snovmi, množične zastrupitve z bojnimi in diver
zantskimi strupi ter epidemije nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo 
biološki agensi. 

Zato se v vojnih razmerah glede oskrbe /. vodo-postavljata dve 
-osnovni nalogi: '. -

— prvič, da se zagotovi zadostna količina vode za razne po
trebe, posebno za pitje, pripravo hrane, osnovno osebno higieno, 
dekontaminacijo, vojno tehniko m vojno proizvodnjo, in 

— drugič, da se zagotovi higiensko neoporečna voda. 
Uspešno izvrševanje teh nalog na določenem območju je 

odvisno od številnih dejavnikov, kot so: 
— bogastvo vode na tem območju, 
— stanje oskrbe z vodo v miru, 
— higienska neoporečnost vode in vodnih objektov, 
— obstoj in stanje potencialnih naravnih virov vode, 
— pripravljenost organov družbenopolitičnih skupnosti, da 

skrbijo za oskrbo z vodo v vojni, 
— stanje sanitetskega nadzorstva in zaščite voda in vodnih 

objektov, 
— razpolagali je s sredstvi in oprema za -pridobivanje, boljšo 

kvaliteto in transport vode. 
Ce analiziramo omenjene dejavnike v okviru naše pripravlje

nosti za oskrbo z vodo v vojni, dobimo sliko, ki ni niti malo rožnata. 

STANJE OSKRBE Z VODO V NAŠI DRŽAVI 
Oskrba z vodo v naši državi kljub precejšnjemu zboljšanju v 

zadnjih 25 letih še ni zadovoljiva. Na to opozarja več dejstev. 
V hribovsko-planinskem, še bolj pa na kraškem območju, vlada 

veliko pomanjkanje vode kljub precejšnjim padavinam in velikim 
akumulacijam v podzemlju teh območij. Specifična poraba vode je 
zelo, majhna, v nekaterih predelih na krasu pa znaša komaj 5 litrov 
dnevno na enega prebivalca. Zato bi ob morebitni vojni oskrba 
prebivalstva in oboroženih sil v teh krajih z vodo pomenila velik 
problem. 

Intenzivne graditve naselij, industrije in turističnih objektov 
pri nas do sedaj ni v zadostni meri spremljala graditev vodovodov 
in.drugih vodnih objektov ustrezne zmogljivosti, zato predstavlja 
v teh krajih redna oskrba z vodo problem tudi v miru. 

Pri nas prav tako ni zadovoljiv niti način oskrbe z vodo. To je 
razvidno iz naslednjih podatkov, ki smo jih dobili ob popisu prebi
valstva SFR-J leta 1971 in ki kažejo, da se pri nas oskrbuje /. vodo iz: 

vodovodov 
vrtanih vodnjakov 
izkopanih vodnjakov 
izvirov in rek 
cistern 
neznanih virov 

prebivalcev 
48,1 ri 
12,7 * 
23,0 % 
9,7 % 
3,0 % 
3,4 % 

m a l a š o l a s a m o u p r a v l j a n j a — m a l a š o l a s a m o u p r a v l j a n j a , — m a l a š o l a s a m o u p r a v l j a n j a — m a l a š o l a s a m o u p r a v l j a n j a — 

Ob petdesetletnici delavskih 
spopadov s fašistično Orjuno 

Z a p i s k i i z o b d o b j a N e o d v i s n e 

d e l a v s k e p a r t i j e J u g o s l a v i j e 

n a J e s e n i c a h ' 

Spomini prve generacije jeseniških 
komunistov 

49 
Saj je ubitemu carju sledil novi car Aleksander 

III., pod njim pa je življenje delavcev in kmetov postalo še 
težje; o Leninu, ki je prav tako kakor Plehanov spoznal, da ,na-
rodniki' ovirajo delavski razred, da bi le-ta lahko začutil svojo 
vodilno vlogo v revolucionarnem boju proti varskem absolu
tizmu, pa ' tudi potrebo po- ustanovitvi samostojne partije 
delavskega razreda; 

— o Leninu, ki je odobraval Plehanovo marksistično kriti
ko .narodniških nazorov' in njihovih trditev, da predstavlja ka
pitalizem v Rusiji .slučajen' pojav in da se v Rusiji ne bo razvi
jal in da zato tudi proletariat v Rusiji ne bo naraščal, kakor je 
narasel v zahodnih industrijskih deželah, torej so bila že ta poj
movanja nazadnjaška, saj naloga pravih revolucionarjev ni bila 

v tem, da bi zadržali razvoj kapitalizma v Rusiji, marveč v tem, 
da se v revolucionarnih prizadevanjih opro na tisto mogočno 
revolucionarno silo, ki jo je porajal v tistem obdobju nagel 
razvoj kapitalističnega podjetništva v Rusiji — na proletariat, 
in da tej sili pomagajo razvijati revolucionarno razredno zavest, 
jo organizirajo in j i pomorejo ustanoviti svojo delavsko partijo; 

— o Leninu, ki je pritrjeval Plebanovi kritiki .narodnikov', 
ki niso hoteli videti v delavskem razredu vodilnega razreda 
revolucije in ki so videli v pojavu proletariata v Rusiji ,svoje 
vrste zgodovinsko nesrečo' in ki so celo pisali o .gnojni rani pro-
letarstva'. mimo tega pa trdili, da bodo uresničili .socializem 
brez proletariata' in smatrali za glavno .revolucionarno silo 
kmete, ki jih je vodila intelegenca, in kmečko sreno". 

— o Leninu, ki je Plehanovo kritiko .narodnikov', ki so 
gradili svoje upe na številčno prevladujoče kmete, namesto na 
maloštevilen proletariat kot na edini razred, ki nosi na svojih 
plečih prihodnost; 

— o Leninu, ki se je učil pri Plehanovu, a je mnogo globje 
kakor Plehanov doumel Marxa in Engelsa in zato kmalu spo
znal tudi vrsto napak, ki jih ni uočil Plehanov ne njegova 
skupina »Osvobojen je dela«; _ . 

— o Leninu, ki je priznaval, da je Plehanov s svojimi lite
rarnimi deli in bojem temeljito spodkopal vpliv narodnikov 
med revolucionarno intelegenco, toda idejno razbitje narodni-
Stva kot sovražnika marksizma je čakalo njega — Lenina, saj 
Plehanov oziroma njegova skupina v »Osvobojenju dela« hi 
upoštevala, da more in mora v toku revolucije proletariat 

iztrgati kmete vodstvu buržoazij-;, jih popeljati za seboj in v 
zvezi z njimi izbojevati zmago nad carizmom; 

— o Leninu, ki je že v svojih študentovskih letih spoznal, 
da tako skupina »Osvobojenje dela« kakor tudi marksistični 
krožki v Rusiji takrat še niso bili praktično povezani z delav
skim gibanjem v deželi in je to obdobje 1884-1894 primerjal 
otroku, razvijajočemu se v materinem telesu, in začetni proces 
porajanja socialne demokracije v Rusiji zato imenoval .proces 
razvoja v materinem telesu'; 

— o Leninu, ki je upravičeno zato dejal, da je skupina 
»Osvobojenje dela« ,samo teoretično osnovala socialno demo
kracijo in je napravila le prvi . korak delavskemu gibanju 
nasproti'; 

— o Leninu, ki je zato sklenil, da si bo prizadeval spojiti 
marksizem v Rusiji z ruskim delavskim gibanjem in tako od
stranil napake, ki jih je delala Plehanova skupina »Osvobojenje 
dela«; 

— o Leninu, ki je že v samarskem marksističnem krožku 
presenečal s svojim poznavanjem marksizma, in prav tako v 
takratni carski prestolnici v Petrogradu, kamor je Lenin leta 
1893 prišel in že s svojimi prvimi nastopi napravljal globok vtis 
na člane tamkajšnjih marksističnih krožkov s svojim 
nenavadno globokim poznavanjem Marxa ter sposobnostjo 
uporabljanja marksizma na ekonomskih in političnih razmerah 
takratnega obdobja, s svojo »Zvezo borbe za osvoboditev de
lavskega razreda«, v katero je povezal okrog dvajset petro-
grajskih marksističnih delavskih krožkov pa je pripravil pot 
ustvaritvi revolucionarne marksistične delavske partije; 



UGOTOVITVE IN STALIŠČA SINDIKATA 
ŽELEZARNE O GOSPODARJENJU 

(Nadaljevanje s 1. strani)" 
kritično obravnavano delo v pretek
losti, vsebovala pa je ludi osnovne 
smernice za delo sindikata v prihod
nje. Tudi razprave na konferenci so 
pokazale, da člani sindikata zavzeto 
pristopajo k razreševanju nerazči
ščenih vprašanj, tako s področja 
samoupravljanja, gospodarjenja, 
družbenega standarda kakor druž
benopolitične vloge sindikata na
sploh. 

Komisija ugotavlja, da je bilo ce
lotno delo seje konference in posa
mezne razprave osredotočeno na 
priloženi program dela konference 
0 0 sindikata železarne Jesenice. 

Na osnovi take ugotovitve komi
sija smatra, da bi bilo neracionalno 
pisati" še enkrat zaključke, ki so po
polnoma identični s sprejetim pro
gramom in predlaga, da so zaključki 
konference sprejeti program z dopol
nitvami, ki so jih posamezni raz
pravljavci na konferenci predlagali. 
Dopolnitve sprejetega programa pa 
so na osnovi predlogov razpravljav
cev naslednje: 

Sedmo točko programa, ki govori 
o gospodarjenju in štednji, naj se 
razširi tudi na delovno organizira
nost in delovno disciplino. Doda pa 
se: 

V zadnjem času se opaža, da je 
delovna disciplina pri določenih 
strukturah v stalnem upadanju. K 
temu pripomorejo tudi različni de
lovni časi v Železarni, ki jih je očitno 
preveč. .Predvsem je za stopnjo naše 
družbene zavesti problematičen pre
makljiv delovni čas. Na osnovi za
htev delavcev iz TOZD konferenca 
zahteva, naj se v delovni skupnosti 
Skupne službe uvede enoten delovni 
čas. 

K drugi točki programa dela naj 
se doda: 

Skupaj s tovarniško konferenco 
ZSMS bomo posvetili večjo pozor
nost tudi delu aktivov mladih delav
cev kot tudi metodi dela posameznih 
osnovnih organizacij. 

Zavzemali se bomo za še večjo 
uveljavitev posameznih osnovnih 
organizacij - odnosno sindikata kot 
celote v krajevnih skupnostih. 

Petnajsta točka programa, ki go
vori o informacijski dejavnosti, naj 
se dopolni, da naj center za prouče
vanje in informiranje, najde obliko, 
kako bo v Zelezarju redno obveščal 
o delu posameznih samoupravnih 
delovnih-skupin. Kajti člani so iz
razili zahtevo, da se ta rubrika po
novno uvede v Zelezarju. 

K štirinajsti točki programa, ki 
govori o novatorstvu in racionaliza-
torstvu, naj se doda, da naj se v bo
doče vsi samoupravni akti in spo
razumi, ki so namenjeni za delo no-
vatorjev in racionalizatorjev še kot 
predlog obravnavajo na družbeno
političnih forumih (organizacijah). 
Prav tako naj taka oblika dela osta
ne v praksi tudi za ostale spora
zume. 

Peta točka programa, ki govori 
o razvijanju integracijskih procesov,, 
naj se dopolni s tem, da bomo zahte
vali od strokovnih služb Slovenskih 
železarn, da z večjo odgovornostjo 
in zavzetostjo pripravijo novelirani 
samoupravni sporazum o združeva
nju sredstev in dela v SOZD SZ. 
Ta sporazum naj odraža tisto, kar 
od nas zahteva ustava. 

To so konkretna dopolnila pro
grama dela, ostaja pa nam še vrsto 
nalog, ki izhajajo iz ustave in kon
gresov, ki jih bomo redno vključevali 
v naše delo. 

DELOVNA DOBA -
DOPUSTI IN DELOVNE IZKUŠNJE 

Članki v Zelezarju o napredovanju na delovnem mestu so me 
spodbudili, da se oglašam in povem svoje stal išče do dodatka iz na
slova delovne dobe v Železarni (od zadnjega vstopa) in dodatka na 
delovne izkušnje, ki se bosta v bližnji prihodnosti izplačevala. 

Menim, da je prav, da stalni de
lavci dobijo nagrado za leta, ki so j ih 
prebili na delu v Železarni. Prav bi 
pa tudi bilo, da se sodelavcem, ki so 
bili začasno zaposleni v tujini, pri
znajo, ta leta k skupni delovno dobi, 
iz katere se izračunava letni dopust 
in osnova za vrednotenje delovnih 
izkušenj. 

Prepričan sem, da za opravljanje 
določenih poklicev ni prav nič sla
bega, če si ljudje nabirajo poklicne 
izkušnje na raznih delovnih mestih. 
Na delu v Zelezarni-je že marsikomu 
prišlo prav znanje npr.: tujega je
zika, poznavanje raznih načinov 
dela, poznavanje novih materialov 
itd. 

Po delovnih izkušnjah zatorej ne 
moremo na splošno enačiti sodelav
ca, ki je prebil na delu v inozemstvu 

na primer deset let, s sodelavcem, ki 
ima ravno toliko delovne dobe (ni 
nujno, da v Železarni) kot jo je prvi 
imel pred odhodom na delo v tujino. 

Mogoče sem glede vrednotenja 
delovnih izkušenj preu ranjen, saj 
člen 41 samoupravnega sporazuma 
o delitvi osebnih dohodkov v TOZD 
pravi: 

»Stimulacija za delovne izkušnje 
se veže na delovno dobo v dejan
skem trajanju, brez ozira, kje je bila 
delovna doba pridobljena . . .« 

Ne motim se pa pri seštevku de
lovne dobe za letni dopust. Prav to 
bi pa želel, da bi uredili. 

Zavedati se moramo pa tudi, da je 
za uspešno delo posameznikov med 
drugim važno tudi pravilno vredno
tenje njegovega živega dela. 

-rne 

NOVICE IZ SINDIKALNIH 
ORGANIZACIJ 

PRED ČETRTIM KONGRESOM 
SINDIKATA DELAVCEV 

INDUSTRIJE IN RUDARSTVA 
JUGOSLAVIJE 

V biltenu, ki ga izdaja zvezni 
odbor sindikata delavcev industrije 
in rudarstva Jugoslavije, so objav
ljeni dokumenti, ki jih bo obravna
val 19. in 20. junija v Beogradu če
trti kongres sindikata delavcev indu
strije in rudarstva Jugoslavije. 

Ze na 18. seji zveznega odbora 
sindikata delavcev industrije in ru 
darstva Jugoslavije je bil sprejet po
seben odlok o začetku javne raz
prave o kongresnih dokumentih. Na 
Četrtem kongresu bodo spregovorili 
o nalogah sindikata delavcev indu
strije in rudarstva Jugoslavije v bo
ju za krepitev samoupravnih soci
alističnih odnosov in hitrejši družbe
no ekonomski razvoj. Poleg tega bo 
četrti kongres sprejel statut in akcij
ski program. Na dnevnem redu kon
gresa je še verifikacija članov zvez
nega odbora in delegacije sindikata 
delavcev industrije in rudarstva Ju
goslavije za Svet zveze sindikatov 
Jugoslavije. 

RAČUNSKO FINANČNI 
SEKTOR 

V sredo, 30. aprila, je bila druga 
seja odbora osnovne organizacije 
sindikata na finančno računskem 
sektorju. Na seji so prebrali prvo
majsko pismo in se pogovorili o pra
znovanju 30-letnice osvoboditve. 
Sprejet je bil sklep, da bodo počastili 
letošnje jubilante dela in razdelili 
priznanja. Beseda je tekla še o izle
tu, ki naj bi ga organizirali v mesecu 
maju in si ob tej priliki ogledali že
lezarno Zenica in glavno mesto SR 
Bosne in Hercegovine Sarajevo. 
Referentu za oddihe tov. Urbančevi 
so naročili, da do prihodnje seje 
odbora pripravi predlog stroškov za 
izvedbo ekskurzije. 

Železarski globus 

INDIJA 
Indijska rudarska družba Chow-

gule iz mesta Goa je podpisala z ne
katerimi ameriškimi železarskimi 
družbami sporazum o dobavi žele
zove rude ameriškim železarnam. Po 
tem sporazumu bodo v naslednjih 
dveh letih indijski rudniki dobavili 
milijon ton železove rude letno. 

SLONOKOŠČENA OBALA 
Skupina železarskih družb iz raz

ličnih držav bo v tej afriški državi 
gladila novo železarno. Kot proces 
za proizvodnjo surovega jekla bodo 
uporabljali direktno redukcijo. Zato 
bodo obenem z železarno zgradili 
tudi obrat za proizvodnjo peletov. 
Letna proizvodna zmogljivost nove 
železarne bo 500.000 ton surovega 
jekla. 

IZVAJANJE PROIZVODNEGA PLANA 
Proces izvajanja proizvodnega plana v železarni Jesenice temelji 

na obratnih operativnih pripravah dela, ki na osnovi obstoječih naro
čil in razpoložljivih kapacitet izpolnjujejo, kakor se da, sprejete pro
grame proizvodnje. Povsod pa se čuti premajhna povezanost med eko
nomskim oddelkom, oddelkom za tržišče, nabavnim in prodajnim od
delkom, z operativno pripravo proizvodnje kakor tudi s samo pro
izvodnjo. 

V sodobnem poslovanju pa zaradi 
stalnega tehničnega napredka in 
zaradi vse ostrejše tržne konkuren
ce, taka formacija poslovanja pod
jetja ne ustreza več svojemu name
nu. Zato je treba preiti na tako kon
cepcijo organiziranosti podjetja, ki 
bo lahko zajela vse odločilne činite-
lje in njihov vpliv na rezultate 
poslovanja, da bo proces proizvod
nje lahko potekal po planu. 

Ravno ti številni dejavniki, ki na
stopajo v sodobnem poslovanju pa 
zahtevajo, da za izvrševanje planov 
podjetja uvedemo permanentno 
kontrolo. Ta kontrola naj bi ugotav
ljala odklone od planov proizvodnje, 
kako veliki so, kako so nastali ozi
roma kaj jih je povzročilo. Na 
osnovi tako ugotovljenih vzrokov. 
odklonov pa bi bilo mogoče sprožiti 
ustrezne kolektivne akcije, da bi se 
vsi planirani cilji uresničili. Da bi 
vse te naloge lahko v Železarni 
izvršili pa je potrebno: 

— izdelati tako organizacijsko 
strukturo povezanosti operativnih 
priprav dela, da bo lahko nemoteno 
opravljala svoje naloge; 

— definirati posamezne odgovor
nosti in dolžnosti posameznih služb; 

— izdelati metodologijo planira
nja in izdelovanja planov; 

— izdelati pravilno strukturo in
formiranja kolektiva o delu teh 
služb, kakor tudi o njihovem oprav
ljanju nalog. 

Za uspešno poslovanje Železarne 
je potrebno, da se izdela učinkovit 
sistem kontroliranja tehnološkega 
procesa, ki bi slonel na osnovah 
planov in programov. Naloga per
manentne kontrole proizvodnih pla-

.nov bi bila pravočasno informiranje 
organov upravljanja, kakor tudi 

ostalega kolektiva in opozarjajo na 
odklone v poslovanju in kako te od
praviti ali vsaj zmanjšati. Osnovni 
cilj permanentne kontrole naj bi bil 
kontroliranje uresničevanja planira
nih ciljev, pravočasno informiranje 
in opravljanje revizije postavljenih 
oziroma planiranih ciljev. 

Da bi uspešno uresničevali osnov
ne cilje permanentne kontrole iz
vrševanja planov podjetja, moramo 
v sam kontrolni proces zajeti: 

— vse tiste standarde, ki nam 
predstavljajo zaželene rezultate; 

— vse primerjave uresničevanja 
rezultatov s standardi in informira
nje kolektiva o rezultatih odklonov; 

—_ korektivne akcije samouprav
nih organov v odvisnosti od rezul
tatov odklonov. , 

S permanentno kontrolo naj bi se 
ne zadovoljila samo kontrola rezul
tatov s plani proizvodnje, ampak bi 

• moral posegati tudi v sam tehnolo
ški proces. 

Uresničevanje ciljev podjetja in 
njihovo informiranje je prvi korak 
pri postavljanju standardov za kon
trolo tehnoloških procesov. Osnovni 
cilj Železarne pa naj bi bil izdelava 
takega plana, da se pospeši razvoj in 
produktivnost Železarne v celoti, 
kakor tudi posameznih obratov. 

Uresničitev takih ciljev pa bi bila 
odvisna od: 

— učinkovitosti izkoriščanja raz
položljivih sredstev; 

— uporabe ustreznega postopka 
za izboljšanje poslovanja in izvaja
nja ustreznih akcij; 

— izdelava takega plana, ki zago
tavlja največji pozitivni finančni 
učinek Železarne, kakor tudi posa
meznih obratov. 

H A F N E R 

Stebri nove hladne valjarne (13. 5.) 
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JEKLO V SVETU IN ČASU 
Mednarodni inštitut za železo in jeklo (Inteinacional Iro 

and Steel Institute — 11 SI). ki ima sedež v Bruslju je pred 
kratkim izdal posebno brošuro, v njej so v obliki diagramov in 
tabel zbrani zanimivi podatki s področja železarske industrije 
v svetu. Ker bodo nekateri izmed njih verjetno zanimali tudi 
bralce Zelezarja, jih navajamo skupno s kratkimi komentarji. 

Proizvodnja surovega jekla 
Diagram št. 1 kaže rast svetovne proizvodnje surovega 

jekla od leta 1900 do leta 1974. Isto prikazuje v številkah za 
nekatera leta v tem obdobju tudi spodnja tabela. Iz nje vidimo 
izreden porast proizvodnje v letih po drugi svetovni vojni, pred
vsem pa po letu 1960. V zadnjih 13 letih, to je od leta 1961 (pro
izvodnja 354 milij. ton) do leta 1974 seje proizvodnja podvojila. 
Poprečna rast proizvodnje za nekatera obdobja je bila sledeča: 

1900-19744,1 odstotek 
1950-1974 5,6 odstotka 
1960—1974 5,5 odstotka. 

leto milij. 
ton leto 

milij. 
ton 

1900 37 1950 192 
1905 52 1955 271 
1910 66 1960 346 
1914 65 1965 457 
1920 75 1969 574 
1925 92 1970 • 596 
1930 95 1971 583 
1935 100 1972 630 
1940 142 1973 697 
1945 114 1974 710 

Uto 

Iz spodnje tabele vidimo rang lislo 30 držav z ozirom na 
proizvodnjo surovega jekla v letih 1965 in 1974. Prve štiri države 
so v obeh letih enake s tem. da sta Sovjetska zveza in ZDA 
zamenjali prvo in drilgo mesto. Od petnajstega do desetega 
mesta je precej menjav. Izreden skok v proizvodnji je napravila 
L U Kitajska. Jugoslavija se je v tem obdobju pomaknila s 2ff. 
na 27. mesto in prehitela nas je celo L K Koreja. 

Država 
leto 1965 

milij. 
ton 

leto 1974 
država 

milij 
ton 

1. ZDA 119.0 1. Sovjetska zveza 136.3 
2. Sovjetska zveza '91.0 2. ZDA 132.0 
3. Japonska 41.2 3. Japonska 117.1 
4. ZR Nemčija 36.8 4. ZR Nemčija 53.2 
5. Velika Britanija 27.5 5. Francija 27.0 
6. Francija 19.6 6. Kitajska 27.0 
7. Italija 12.7 7. Italija 23.9 
8. L R Kitajska 12.0 8. Velika Britanija 22.5 
9. Belgija 9.0 9. Belgija 16.2 

10. Kanada 9.1 10. Poljska 14.8 
11. Poljska 9.1 11. Čehoslovaška 13.7 
12. Češkoslovaška ,8.6 12. Kanada 13.6 
13. Indija 6.4 13. Španija 11.5 
14. Avstralija 5.6 14. Romunija i H 15. Švedska 4.7 15. Avstralija 7.6 
16. Luksemburg 4.6 16. Brazilija 7.6 
17. Nemška dem. rep. 4.4 17. Indija 7.0 
18. Španija 3.5 18. Luksemburg 6.4 
19. Romunija 3.4 19. Nemška dem. rep. 6.2 
20. Južno afriška unija 3.3 20. Švedska 6.0 
21. Avstrija 3.2 21. Južno afriška unija 5.S 
22. Nizozemska 3.1 22. Nhozemska 5.8 
23. Brazilija 3.0 23. Mehika 5.1 
24. Madžarska 2.5 24. Avstrija 4.7 
25. Mehika 2.5 25. Madžarska 3.5 
26. Jugoslavija 1.8 26. L R Koreja 3.2 
27. Argentina ' 1.4 27. Jugoslavija 2.8 
28. L R Koreja 1.2 28. Argentina 2.4 
29. Norveška - 0.7 29. Bolgarija 2.3 
30. Venezuela 0.6 30. Južna Koreja 2.0 
Skupno 30 držav 451.7 Skupno 30 držav 696.3 
% svetovne proiz. 98.8 % svetovne proiz. 98.1 

Nml:iljr\ anjf 
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SPOMINSKO 
PODROČJE 

JASENOVAC 
Lepo majsko jutro se je kopalo v soncu; 

rahel iveter je pel svojo pesem v listih topo
lov; vise naokrog so tekli leni potočki in se 
izgubljali v močvirju ali oddajali svoje 
vode y reko Savo ali Uno. Na prospektu 
o Jasenovcu piše: »popotnik, ki prihajaš 
s katerekoli strani sveta, ustavi se na jase-
novškem križišču; pokloni se travam, ki 
rastejo iz kosti sedemstotisočih mož, žena 
in otrbkv potem nadaljuj svojo pot in naj ti 
bo srpčna, na katerokoli stran sveta te 
pelje, i ali za katerimkoli človeškim oprav
kom te vodi. Jasenovac v tebi bo govoril, da 
mi živi moramo braniti nebo nad svojimi 
glavami ter nad glavami svojih otrok; in da 
ne smemo nikdar, nikdar več dovolili, da 
kdorkoli potegne nož sovraštva in zločina; 
da se bomo lahko imenovali ljudje — da se 
prihodnost ne bo sramovala imena — člo
vek! (Horde Radišič) 

Te besede so nas vodile v mestece Jase
novac, ki leži na levi obali Save nasproti 
ustju reke Une, le 10 km od avtoceste Za
greb^ Beograd. Srečanje z Jasenovcem 
pomeni srečanje s Slavonijo. Izredno boga
stvo gozdov in voda, kot so Sava, Una, 
Veliki Strug, Trebež in nešteto malih po
tokov dajo pečat in karakteristiko kraju, 
Še danes se vidi način gradnje v preteklosti 
— zaradi lesnega bogastva se je temu pri
merno razvijalo tudi gradbeništvo. Vendar 
lesena gospodarska in stanovanjska poslop
ja počasi izginjajo in kraj dobiva novo, 
sodobnejšo podobo. / 

: Mestece nima industrije pa tudi ceste 
poplave onemogočajo, tla bi se v večji meri 
razvilo kmetijstvo. Načrtna vodnogospo
darska dela vedno bolj ščitijo to področje, 
vendar bo potrebno še veliko dela, da bo 
izsušeno in plodno zemljišče Bosavine spre
menilo način življenja ljudem v tem kraju, 
ki odhajajo za zaslužkom ven i/, mesta. 

197.1 leta je bil zglajen most Bratslvo-
Enotnosl, ki povezuje tri obale'in se v pre
krasnem loku dviga nad Savo in Uno. 

Že ob prihodu v mesto stoji v parku 
spomenik, ki so ga Jasenovčani poklonili 
spominu 3(57 someščanov (od tega 48 otro
kom), ki se po koncu vojne niso več vrnili 
na svoje domove; njihovi grobovi so ostali 
v taboriščih Jasenovca, Stare Gradiške, 
v Nemčiji, na Poljskem, na Norveškem ter 
v gozdovih po vsej Jugoslaviji. 

Na klopeh okoli spomenika je sedelo 
nekaj starejših meščanov, ki so se tiho po
govarjali ter z ljubeznijo zrli v spomenik, ki 
predstavlja mater z otrokom in na katerem 
so vklesane besede: 

Mrtvi odpirajo oči živim! 2. maj je za 
Jasenovčane nepozaben dan. Ta dan pred 
tridesetimi' leti je bilo konec taborišča 
groze in mučenja, konec enega najstrašnej
ših taborišč v Evropi' in enega največjih 
ustaško-lašističnih taborišč na tleh Jugo
slavije. 

Morda so se starci spomnili, kako so 
pred tridesetimi leti na ta dan zopet začu
tili , da je v deželi pomlad, čas novega živ
ljenja, katero se je 1941. leta, ko je bilo 
taborišče odprto, ustavilo. Kako hitro je 
minilo teh trideset let in kako dolga so bila 
štiri leta, ko je bil dan'enak dnevu in nikjer 
ni bilo videti konca mukam in trpljenju. 

Taborišče je dnevno požiralo tisoče 
ljudi, od katerih se večina ni več vrnila. 
Časopisi so zavajali ljudi z, informacijami, 

da se na tem področju gradi obrambni in 
odvodni sistem, da so v barakah na' Lonj-
skem polju nastanjeni delavci, ki delajo na 
čiščenju 'in poglobitvah rek. Nekaj je bilo 
na tem resnice, vendar so bila dela kmalu 
prekinjena, kajti cilj ustašev v tej coni je 
hil — vršiti popolno mučenje in uničenje 
ujetnikov. 

Voda, blato, bolezni, podhranjenost, 
pretepanje in klanje je pomenilo smrt 
sedemstot isočem ljudem. Dela na nasipu 
so potekala brez najosnovnejšega orodja — 
lopate ter v<)/.ički za odvoz so bili že pravo 
bogastvo. Obsežna dela na nasipu so pome
nila vsak dan smrt za množico ljudi. Za
veznik ustašev je bil tudi tifus, kajti pitna 
voda, pomešan^ z odplakami iz stranišč je 
opravila svoje. 

V taboriščni amublanti so v nemogočih 
razmerah delali zdravniki-zaporniki, ki 
skoraj niso imeli prilike zdravili, kajti 
ambulante so bile ustanovljene le zaradi 
propagande, drugače pa brez najosnovnejše 
medicinske opreme. Ironija je bila, če je 
tem doktorjem ob velikem prizadevanju 
uspelo koga ozdraviti, da so takega jetnika 
takoj odpeljali in nihče ga nikoli več ni 
videl. 

Koncentracijska taborišča Jasenovac 
so bila sestavljena iz šestih taborišč, ki so 
bila vsa v bližnji okolici Jasenovca. Struk
tura jetnikov je bila raznolika — tako so se 
poleg članov Komunistične partije in ko
munistične mladine Jugoslavije znašli bo
gati Zidje, Hrvati in Srbi, kateri niso stopili 
na stran novemu režimu ne ideološko niti 
111 al erialno. 

Kmalu pa so se v taborišča smrti pomi
kale kolone jetnikov vseh slojev in narod
nosti, največkrat brez razloga in krivde. 

Dnevna kapaciteta taborišča je bila. 
:j()()() do 4000 jetnikov. Da ta številka ni 

• porasla, so skrbeli uslaški krvniki z veliko 
in hitro selekcijo. Odnos števila kvizlingov 
in jetnikov se je dnevno gibal 1:1, kar po
meni en krvnik na enega izneinoglega jet
nika, katerega pa so se bali, da slučajno ne 
bi sodeloval pri ustanovitvi kakšne ilegalne 
organizacije v taborišču. 

Hidrogralški pogoji so onemogočali 
kakršnokoli misel in poskus na beg in samo 
posamezniki so po srečnem naključju našli 
pot v svobodo. Večkrat je prišlo do odpora 
proti nemogočim življenjskim razmeram 
v taboriščih, vendar so bili ti odpori po 
večini posamezni. Poznan je napad žena, 
katerim so odvzeli nemočne otroke, petje 
študentov iz Zagreba, ko so jih'peljali na 
masovno klanje itd. 

Taboriščniki komunisti so se trudili, da 
bi skupno napravili plan za pobeg; skušali 
so najti zvezo z narodnoosvobodilnim gi
banjem ter predvsem poskrbeli, da je dro
bec za drobcem v svet pronicala resnica 
o grozodejstvih v taborišču. 

Sestanki partijske celice so bili prak
tično onemogočeni; skoncentrirani so bili 
le na kratka, neopazna srečanja. Komu
nisti so našli zvezo z antifašisti v Jase
novcu pa tudi železniški vagoni, ki so dnev
no vozili v taborišče, so pomenili važno 
zvezo za oddajanje in prejemanje informa
cij, predvsem Kozarskeniu odredu. 

Ta povezava z zunanjim svetom je 
kmalu obrodila svoj sad. Kozarski odred je 

leta 1942 krenil v akcijo na Jasenovac, ven
dar jim je Sava zaustavila pot in napad je 
propadel. 

Tudi partizanska enota iz Banije je 
poizkusila napasti taboriščne bunkerje, 
vendar je bil odpor premočan in partizani 
so se morali umakniti. Češka brigada »Jan 
Žiška« je brezuspešno krenila v napad na 
taborišče in se je morala z velikimi žrtvami 
umakniti. 

Leta 1944 je partizanska aviacija iz
vedla zračni napad na taborišče s ciljem, da 
se ustvarijo pogoji za spontan odpor jetni
kov. Ta napad pa so ustaši obrnili sebi 
v prid in v opravičilo za še množičnejše 
zločine. Temu dogodku je sledila čistka, 
v taborišču, ki j i skoro ni primere v tem 
času v Jugoslaviji. Po tej čistki pa je v ta
borišču zavladalo zatišje, tako med jetniki, 
kot tudi med vodstvom taborišča, saj so 
bile likvidacije redkejše. 

Bližala se je pomlad 1945. Vsemu svetu 
je postalo jasno, da je fašizem na pragu 
zloma. Med krvniki v taborišču je zavla
dala panika. Hoteli so čim preje zabrisati 
sledove zločina in uničiti vse, kar bi moglo 
pričevati o nečloveškem postopanju v Ja
senovcu. 

Vodja službe za uničevanje sledov je 
nenadoma odpotoval v Zagreb in njegov 
nagli povratek v taborišče je dal slutiti, da 
se približuje konec. 

Ukaz, ki ga je prinesel vodja taboriščne 
uprave iz Zagreba, je bil kratek: »Pred 
odhodom iz Jasenovca je treba likvidirati 
poslednjega jetnika, da ne ostanejo žive 
priče. Prav tako je potrebno uničiti vse 
objekte, da ne ostanejo materialni dokazi 
o zločinih,,« 

Sledile so likvidacije. .Uniform je bi lo, 
v taborišču vedno manj in jetniki v tabori
šču so pripravljali vstajo — čakali so samo 
na primeren trenutek. 

22. aprila 1945 je masami 100 preživelih 
jetnikov krenila v neenak boj. V fizično 
izčrpane ljudi se je vsesala neznana moč in 
želja za osvoboditvijo. Pokol je bil popoln 
— preživelo je le 54 ljudi; v drugem tabo
rišču se je uprlo 170 zapornikov — preži
velo jih je 7. 

2. maja 1945 so osvoboditelji naleteli na 
trupla, ruševine in dim. Taboriščne karto
teke so bile uničene. Komisija za ugotav- ^ 
ljanje zločinov okupatorja in njegovih po-
magačev je prihajala do vedno višjega šte
vila žrtev, katero se je ustavilo na številki 
sedemsto tisoč. Nekaj grobišč še danes ni 
raziskanih, vendar to število neizpodbitno 
odgovarja resnici. 

Delu krvnikov je sodilo ljudsko sodišče, 
velik del pa se jih je izmaknilo roki pravice 
in našli so zatočišče v Zapadni Evrop^ in 
Južni Ameriki. 

Na mestu, kjer«80 nekoč stale barake, je 
prekrasno urejen muzej, kateremu je pri
ključena mala kinodvorana in nekaj sto 
metrov oddaljen spomenik cvet, ki se po
nosno in vitko dviga visoko v nebo. 

Okrog spomenika so nasute visoke go
mile, pod katerimi počivajo žrtve najstraš
nejše vojne človeštva. Ko so 20. aprila pra
znovali 30-letnico osvoboditve Jasenovca, 
je množica ljudi zasula spomenik in gomile 
z venci spomladanskega cvetja. 

Železniški tiri so neme priče, ki so ostale, 
na mestu, kajti za uničenje le-teh je ubež
nikom zmanjkalo časa. 

V grlu me stiska — listam knjigo vtisov. 
1. maja se je 4000 ljudi Zvrstilo'ob vitrinah 
in slikah v muzeju. Veliko učencev iz Srbi
je, Bosne in Hrvatske je svoje majske izjete 
namenilo obisku in ogledu tega kraja. Pre-
sunil me je stavek, ki ga je napisal dijak 
novosadske gimnazije: »prelepa si naša 
domovina in mi mladi obljubljamo, da se 
bomo zate borili in nikomur dovolili, da 
nad tabo dvigne morilski nož!« 

To je spomin in opomin — nikoli več 
Jasenovca, Lepoglave, Sremske Mitrovice, 
Begunj, Urha, Osankarice, Dachaua . . . 

Plačilo je bilo previsoko! 
STV 

KDO IZ MENE POJE: 
LJUDJE, LJUDJE, LJUDJE . . 

Miha Klinar 

PESEM JESENIŠKE 
MLADINE 

Mi smo mladi železarji, 
mi bodočnost smo sveta, 
le v železni svetli zarji 
dan se nov nam prismehlja. 

Ko brnijo črni stroji 
in ko nas obliva znoj, 
ko nas žgejo šaržev soji 
bijemo veliki boj. s 

Bijemo se za življenje, 
zanj nam v žilah polje kri, 
v čas nas žene hrepenenje, 
kjer bo sreča last ljudi. 

Bijemo s z vero v zmago, 
sredi zmed in težkih dni, 
za življenje, ki ga drago 
je plačala naša kri. 

Bijemo se proti zmedam 
in zablodam naših dni, 
prof zlaganosti besedam, 
ki razdvajajo ljudi. 

Naj človeštvo iz časa zmede 
svet ustvari brez meja, 
z delom sled izbriše bede 
in trpljenja in gorja! 

Naj kdor koli vpraša kdo smo 
mu povemo časa klic, 
v novi čas gremo ponosno 
mi mladina z Jesenic. 

Dvajseta številka LISTOV se 
po vsebini nekoliko razlikuje od 
vseh dosedanjih in je z ozirom na 
številne letošnje jubileje bolj 
zgodovinskega značaja. Z vsebi
no sestavkov sega na področje 
rudarske in metalurške tehnolo
gije v srednji vek, v napredno 
delavsko in kulturno gibanje na 
Jesenicah med obema vojnama 
in V obdobje okupacije naše do
movine. Prispevke za zadnje ob
dobje so nam v sodelovanju z 
vodstvi šol poslali učenci vseh 
osnovnih šol v naši občini in si
cer so zapisali spomine o posa
meznih dogodkih po pripovedo
vanju nekdanjih borcev in akti
vistov NOV ter internirancev. Iz 
množice prispelih sestavkov smo 
izbrali 17, čeprav bi večina za
služila objavo. Ker pa to ni mo
goče, ker bi lahko iz vseh nasta
la drobna knjiga, smo pri izboru 

gledali na to, da so zastopane vse 
šole in da vsebina ni preveč so
rodna. 

Uredil kultumo-umetniški klub TONE ČUFAR 

Številka 20 /V Jesenice, 22. maja 1 975 

Pred 40 leti so udeleženci z našega območja s posebnim vlakom potovali na zlet v Celje. 
(Najbolj nagnjen skozi okno je delavski pisatelj in pesnik Tone Čufar) 

VENCELJ PERKO 

OD JUBILEJU ZLETA SVOBOD V CELJU 
Letos,7. julija bo minilo 40 let od zleta 

delavskih kulturnih društev S.v°bod v Ce
lju. Kulturna dejavnost Svobod je temelji
la na Marksovem nauku. Družbene silnice, 
ki so pospeševale ali zavirale revolucionar
no zavest, so se manifestirale tudi v teh 
organizacijah. Zato zlet Svobod v Celju ni 
bil le veličastna delavska kulturna mani
festacija, marveč tudi mogočna politična' 
demonstracija volje revolucionarnih delav
skih množic. Te so brez strahu izražale 
svoje zahteve za politično in socialno svo
bodo, proti vsakemu zatiranju in'izkorišča
nju, proti fašizmu in vojni ter za pravice 
delovnega človeka in za naslonitev Jugo
slavije na progresivne sile. v svetu, pred
vsem na Sovjetsko zvezo. Pod vplivom 
K P J je boj delavskega razreda dobil v tem 
času nove oblike in razsežnosti na podlagi 
predhodnega boja in izkušenj. 

Mnenja sem, da je ta jubilej priložnost 
za bežen prikaz nastanka in razvoja 
marksistične delavske kulturne organizira
nosti in dejavnosti jeseniških železarjev in 
drugih delavcev tega kraja. Tako kot 
danes, smo tudi pred drugo svetovno vojno 
imeli v ožjem jeseniškem revirju dve 
marksistični kulturni organizaciji: Svobo
do oziroma Enakost na Jesenicah in Svo
bodo na Javorniku. 

Čeprav ima delavsko kulturno delova
nje na Javorniku pred drugo svetovno voj
no neko posebno obeležje, ga vendar ne 
moremo obravnavati ločeno od delavskega 
kulturnega in drugega delovanja marksi
stične smeri v jeseniškem revirju, Skupno 
z drugimi delavskimi organizacijami sta 
bili naši kulturni organizaciji samo del 
celotnega delavskega gibanja. 

V tej organski celoti pa sta bili kulturni 
društvi na Jesenicah in Javorniku dve žari
šči enega ognja, kjer se je bistril duh in se 
kovala borbena zavest delavca-proletarca,. 
kjer so riaslj kadri naših organizacij in borci 
ter organizatorji našega boja proti izko
riščanju in za socializem. Ta pot ni bila 
lahka, posebno težki pa so bili začetki 
nastajanja delavske kulturne dejavnost v 
našem kraju. 

Do konca prejšnjega stoletja Jesenice 
niso imele kulturnega društva. Interes 
kapitalističnih gospodarjev in... drugih 
oblastnikov je bil, da delavec ostane čim-
dlje neveden, da se ne zave svojih pravic, 
da ga držijo v pokorščini in ga lahko vse
stransko izkoriščajo. 

Leta1 1897 je bilo ustanovljeno prvo 
kulturno društvo na Jesenicah Katoliško 
prosvetno društvo. Toda tO ni bilo delav
sko društvo, pa tudi miselnosti članstva 
niso oblikovali delavci. V njem so imeli 
odločilni vpliv duhovščina in drugi gospod
je, ki so svoje članstvo vzgajali v slepi 
pokorščini do izkoriščevalskih gospodarjev, 
boga in cesarja: 

Enajst let pozneje je bilo ustanovljeno 
izobraževalno društvo Sava, ki je imelo 
moški in mešani pevski zbor, pozneje pa 
tudi tamburaški in dramski odsek. Društvo 
je bilo ustanovljeno pod pokroviteljstvom 
Kranjske, industrijske družbe. Preko tega 
društva so gospodarji tovarne hoteli prido
biti vpliv pa jeseniško javnost in pozicije v 
občini. Zato so društvo tudi materialno 
podpirali. 

Zavest o potrebi kulturno prosvetne 
dejavnosti se je začela prebijati tudi med 

(Nadaljevanje na 2. str.) 



(Nadaljevanje s 1. strani) 
jeseniSke delavce. Toda kje in kako začeti? 
Ni bilo prostora, ni bilo denarja in niti lju
di, ki bi organizirali to delo. Takrat smo 
imeli na Jesenicah le podružnico sociali
stične sindikalne organizacije Zvezo kovin
skih delavcev. Ta je bila ustanovljena leta 
1906 in je bila zato Se zelo slabotna. Leta 
1911 je bilo v Ljubljani za območje Kranj
ske dežele ustanovljeno delavsko kulturno 
društvo Vzajemnost, ki je postavjlo svoj 
program dela na osnovo znanstvenega 
socializma. Naslednje leto je bilo tako 
društvo ustanovljeno tudi za območje 
Štajerske in Koroške. Sedaj so naši pred
hodniki na Jesenicah dobili možnost, da 
začno delati tudi na kulturnem področju. 

D K D V Z A J E M N O S T 
Ž E L E T A 1912 

S pomočjo Zveze kovinarjev, je bila na 
Jesenicalji marca 1912 ustanovljena po
družnica delavsko kulturnega društva Vza
jemnost, ki je v začetku itnela le knjižnico, 
ki so jo dobili od kovinarjev. Isti dan bi 
morala biti ustanovljena podružnica Vza
jemnost tudi na Koroški Beli, a do tega ni 
prišlo. Toda društvo je oblast že aprila 
1913 Razpustila. Povod za razpust je bilo 
predavanje, ki ga je imel Ivan Cankar o 
zgodovinski povezanosti Slovencev z osta
limi jugoslovanskimi narodi. Povedal je, da 
je naš cilj doseči jugoslovansko republiko, 
da je Avstroogrska eksponent nemškega 
kapitalizma, ne pa država in vzkliknil: 
»Pustimo Avstrijo v njenem lastnem 
dreku.« 

Razpust Vzajemnosti naših pionirjev ni 
prestrašil. Po petih mesecih so klub teža
vam, ki jih je delala oblast, ustanovili novo 
kulturno društvo Svoboda. Slonelo je na 
enakih načelih in si zadalo enake naloge 
kot razpuščena Vzajemnost. V začetku so 
bile obnovljene podružnice samo v delav
skih centrih, in to: v Ljubljani, Šiški, Glin-
cah, Tržiču, Zagorju, Idriji, Liti j i , Kamni
ku in na Jesenicah. 

Prva 'svetovna vojna 1914 — 1918 je 
zavrla začeto delo. Zarodi konca vojne, 
razpada Avstroogrskc, mogočnega vpliva, 
ki ga je imela na delavski razred velika 
oktobrska revolucija v Rusiji, kjer so prvič 
v zgodovini prevzeli oblast v roke delavci in 
kmetje, je tudi naše delovne množice zajel 
revolucionarni val. .Tovariši, ki so se vrača
li domov iz raznih'taborišč, posebno pa to
variši, ki so bili v ruskem ujetništvu in ki so 
doživljali oktobrsko revolucijo ali celo v 
njej sodelovali, so prinesli novega revolu
cionarnega duha med jeseniške delavce. 

o b č n i z b o r 
s v o b o d e j e s e n i c e 

, 1919 
Članstvo v socialističnih delavskih 

organizacijah je začelo hitro naraščati. 
Tudi kulturno društvo Svobodo na Jeseni
cah je zajel ta val. Januarja 1919 je bil 
občni zbor, na katerem si je zadalo društvo 
za eno svojih glavnih nalog, posvečati po
sebno skrb čimširši pritegnitvi mladine v 
društveno delo in za njeno vzgojo i v 
marksističnem duhu.' S tem se je začel o 
novo obdobje za delavsko kulturno življe
nje. Jeseniški delavec je dobil tako kultur
no organizacijo, kot si jo je želel in ki je 
bila resnično njegova. 

V začetku je Svoboda imela le knjižnico 
in pevski zbor. Težave so bile s prostori in v 
pomanjkanju vodstvenega kadra. Prve seje 
Svobode in pevske vaje so bile v meščanski 
šoli na Jesenicah. 

Na večer pred prvim majem 1919 je 
Svoboda priredila socialno dramo, Rudolf 
Golouh iz Ljubljane je govoril o pomenu 
kulture in umetnosti med delavstvom, 
pevski zbor pa je pod vodstvom Ceneta 
Ambrožica pel delavske in revolucionarne 
nesmi. Naslednji dan so združene marksi
stične organizacije organizirale veličastno 
pFoslavo delavskega praznika. Tudi ta del 
proslave je bil povedan s kulturnim pro
gramom, ki sta ga izvajala kovinarska 
godba in pevski zbor. To je bila ena naj
večjih prvomajskih manifestacij med 
obema vojnama na Jesenicah. 

Poleti 1920 sta bila ustanovljena dram
ski in telovadni odsek. Do tega je lahko 
prišlo tudi zato, k,er je Svoboda v tem ^asu 
dobila društvene prostore pri Jelenu na 
Savi, stavbo zanje je odkupila stavbena in 
gostilniška zadruga. Jeseniški kovinar.je s 
tem dobil svoj delavski dom, kjer so se 
dolga leta vzgajali naši borci in kjer je na
stajala naša udarna sila. Društvo je dobilo 
še tamburaški zbor. Oče tega zbora je bil 
naš vztrajni in dosledni borec za delavske 
pravice Franc Ravnik. Dal je pobudo za 
ustanovitev tega zbora, prispeval je težko 
prisluženi denar za nabavo glasbenih in
strumentov in v začetku je imel zbor vaje 
kur v njegovem stanovanju na Javorniku. 

Razkol in vpliv različnih idejnih tokov 
v delavskih političnih strankah ni ostal 
brez odmeva tudi v kulturnem društvu 
Svoboda. Pod temi vplivi so nastajale 
močne težnje, da se formirajo kulturna 
društva po strankarski pripadnosti na ko
muniste in socialdemokrate. Le po zaslugi 
treznejše večine v komunistični stranki do 
raZkola v Svobodi ni prišlo, kot je bilo to v 
nekaterih drugih krajih. 

Prihod Jeseničanov v Celje 

J U L I J A 1922 S V O B O D A 
T U D I N A J A V O R N I K U 
Julija 1922 je bila ustanovljena podružr 

niča kulturnega društva Svobode na Ja
vorniku. Na ustanovnem občnem zboru je 
govoril o pomenu in delu Svobode delavski 
pisatelj Angelo Cerkvenik. Svoboda na Je
senicah ni mogla v svojem okviru zadovo
ljevati velikih potreb po kulturno-vzgoj-
nem delovanju tovarišev z Javornika in 
Koroške Bele. Mnogo tovarišev z Javor
nika je bilo pred tem vključeno v društve
no dejavnost Svobode na Jesenicah, precej 
tovarišev pa je še po ustanovitvi delovalo 
tam. 

V začetku je imela podružnica na, 
Javorniku tri odseke: knjižnico, tambura
ški zbor in telovadni odsek. Pevski odsek je 
bil ustanovljen šele pozneje, čeprav je bila 
želja društva, da ustanovi čimprej tudi 
pevski zbor. Šele po razkolu v pevskem 
društvu Sava na Jesenicah, iz katerega je 
izstopila večina članov zbora, ki so bili levo 
usmerjeni, so nastale možnosti za sociali
stični pevski zbor. T i pevci so s pevovodjem 
Ambrožičem na čelu in s pomočjo tovarišev 
z Javornika Ustanovili pevsko društvo 
Karel Marx. V to društvo so se vključili 
tudi tovariši z Javornika ,in Dobrave. 
Društvene prostore je imelo društvo v go
stilni Čebular na Javorniku. Pevci so se 
pridno pripravljali na prvi nastop. Še 
preden pa so pripravili prvi koncert, je 
okrajni glavar sporočil, da društvo ni do
voljeno, češ, da so ustanovitelji društva 
sami komunisti. Toda to jim ni vzelo po
guma. Cena Ambrožič in Tone Žagar sta 
potem pripravila vse potrebno za ustano
vitev pevskega zbora pri javorniški Svobo
di. Ta zbor je začel delovati leta 1925 in 
kmalu postal najmočnejši steber družbe
nega delovanja. V svojih vrstah je združe
val in vzgajal ne samo dobre pevce, marveč 
tudi borce in organizatorje, ki šo aktivno 
delovali tudj v drugih delavskih organiza
cijah) Ta pevski zbor je brez potrebnih pri
pomočkov in brez kakršnekoli denarne po
moči, toda s trdim in vztrajnim delom ter 
Vsestransko požrtvovalnostjo svojih čla
nov, zrasel v enega najboljših delavskih 
pevskih zborov. 

Telovadni odsek je moral po šestoja-
nuarski diktaturi prenehati. Takrat je bil 
Sokol podržavljen, vse druge telovadne 
organizacije pa so bile prepovedane. Javor
niški telovadni odsek pa tudi ni imel pro
storov za vaje. Ena večjih težav pri delu 
Svobode Javornik je bila tudi v tem, da ni 
bilo društevnih prostorov. V tem pogledu 
je bilo društvo odvisno le od dobre volje in 
zainteresiranosti nam naklonjenih gostilni
čarjev, ki so dali na razpolago prostore za 
delo društva. Tako je imel pevski odsek 
vaje in se sestajal v gostilni Zvab, na Ko
roški Beli, telovadni odsek pa v gostilni 
Čebular na Javorniku. Šele leta 1932, to je 
po desetih letih obstoja društva, je to 
dobilo prostore pri Koniču, katere je vzela 
v zakup in primerno preuredila stavbena in 
gostinska zadruga. Čeravno tudi ti prostori 
niso povsem ustrezali, je ta pridobitev le 
omogočala široko dejavnost društva. Sedaj 
je lahko postal bolj aktiven tudi dramski 
odsek, ki je prikazal nekaj zelo uspelih 
socialnih dram in zabavnih iger ter z njimi 
gostoval tudi na Jesenicah in drugod. 

P O V E Z A V A 
G O R E N J S K I H S V O B O D 

Delo jeseniške in javorniške Svobode pa 
ni zajemalo samo ožje okolice, temveč je s 
svojo dejavnostjo posegalo na širšp območ
ja. Leta 1928 je bila konferenca gorenjskih 
Svobod, kjer je bil sprejet skupen program 
dela in izvoljen okrožni odbor Svobod za 
Gorenjsko. Sestavljalo ga je po šest tova
rišev iz Svobode Jesenic in ravno toliko z 
Javornika. S sprejetim programom so se 
društva obvezala za enotnost delovanja, za 

obračunavalo pri mezdi. Pri urejanju odno
sov z delavci so imeli mojstri popolnoma 
proste roke, kajti zemljiški gospod se po 
določilih reda v te odnose ni vmešaval. 
Privilegij pravi, da mojstri lahko po svoje 
uredijo glede plačila v denarju, z mero (v 
obliki življenjskih potrebščin) ali s kateri
mikoli stvarmi, kakor je za njih in delavca 
najbolj primerno. 

Rudarski red obravnava tudi tatvino, 
ko pravi, naj nihče mojstrovega orodja 
brez njegove vrednosti in volje ne vzame. 
Čeprav bi se ukradeno orodje že prodalo, 
ga je moral novi lastnik zastonj vrniti, če je 
mojster lahko' potrdil, da je orodje njegovo. 

Glede hazardnih iger po gostilnah red 
določa, da nihče nima pravico igrati na 
lastnino kogarkoli drugega. Smelo se je 
igrati le za toliko denarja, kolikor ga je imel 
igralec pri sebi. Prav tako ni smel nihče 
vzeti od delavca' ali mojstrovega hlapca no-

I beno stvar v zastavo ali pa na zastavljeni 
predmet kaj posoditi. Le rudni mojstri in 
župan pa so imeli pravico, da so prodajali 
in točili pijačo po meri. 

Zemljiški gospod je z določili reda tudi 
zagotovil, da na hribovje nad Jesenicami, 
kjer so imeli rudarski mojstri svoja pota, 
ne bo naselil nobenega novega rovtarja. 
Dva pa, ki sta tam že bila, kakor tudi drugi 
ljudje z Jesenic, pa niso smeli rudnih moj
strov pri njihovem delu z nobeno stvarjo 
ovjrati. • | . 

Na koncu rudarski red ureja še vpraša
nje prodaje in dedovanja lastnine rudnih 
mojstrov. Svoje kovačnice, plavže, domce, 
rudne jame, hiše, vrtove, z vsemi pritikli-
nami, pravicami in koristmi, gozd in rudi-
šče z vsemi užitki, premičninami in nepre
mičninami so imeli pravico brez posredova
nja zemljiškega gospoda prodati, zastaviti, 
v oporoki zapustiti ali pa dati komur so ho
teli. V primeru, da svoje lastnine niso pro
dali ali nikomur v oporoki zapustili, je vse 
imetje pripadalo mojstrovemu nasledniku 

ali sorodniku, bodisi da je bil to moški ali 
ženska. Novi lastnik je prav tako imel 
pravico svobodno razpolagati s pridoblje
nim imetjem. 

Jeseniški rudarski red ureja široko pah
ljačo družbenih odnosov, zato ga lahko 
štejemo med enega najpomembnejših virov 
srednjeveške pravne zgodovine na Sloven
skem. 

V i r i : 

Edini vir, ki nam osvetljuje družbene 
odnose v 14. stoletju na področju Jesenic, 
je jeseniški rudarski red iz leta 1381. Origi
nalni tekst je izgubljen. Danes poznamo 
dva poznejša prepisa tega reda. Enega 
hrani Kreisarhiv v MUnchnu, mikrofilm pa 
je v arhivu tehniškega muzeja Železarne na 
Jesenicah. Drugi prepis istega dokumenta 
pa se nahaja v arhivu dvorne komore na 
Dunaju. Ta prepis je objavljen v knjigi 
Alfonsa Mullnerja: »Geschichte des Eisens 
in Krain, Gorz und Istrien (von der Urzeit 
bis zum Anfange des 19. Jahrunderts) na 
straneh 374 do 380. 1 

Literatura: 

- za rudarsko tehnologijo: 
Nikola Radojčič: Zakon o rudnicima 

despota Štefana Lazareviča Beograd 
1962 ' 

Vladislav. Skarič: Staro rudarsko pravo i 
tehnika, u Srbiji i Bosni, Beograd 19.19 

Vladislav Skarič: Stari turški rukopis o ru
darskim poslovilna i terminologiji, Beo
grad 1936, Srpska kraljevska akademija 
Spomenik L X X I X , s t r . 5-24 

Jože Gašperšič: O tehniki in opremi nek
danjih rudarjev na Jelovici, Kronika, 
časopis za slovensko krajevno zgodo

v i n o , X , 1!»C,Z, si 1. '.) — I'.) 
Gašperšič: Rudarsko poklicno znamenje 

»kladivo in klin« Kronika, X , 1962, str. 
157-163 

Jože Gašperšič: O jelovškern rudarstvu, 
Loški razgledi, VII, 1960 

Jože Gašperšič: O oglarstvu na Jelovici, 
Loški razgledi, VI, 1959 

— za metalurško tehnologijo: 
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Krain, Gor/ und Istrien (von der Urzeit' 
bis zum Anfange des X I X . Jahrunderts, 
Dunaj, Leipzig 1909 

Anton Koblar: Zgodovina železarstva na 
Kranjskem, Letopis Matice slovenske 
za leto 1892, Ljubljana 1892 

Franjo Baš: Slovenska peč v Dnu nad Kro
po, Vodniki Tehniškega muzeja Slove
nije, II, Ljubljana 1954 

Ciril Rekar: Slovenska peč v Kropi, naš 
železarski spomenik, 

Vodniki Tehniškega muzeja Slovenije, II / 
Ljubljana 1954 
Jože Gašperšič: Gorenjsko železarstvo v 

X I V . in X V . stoletju,' Kronika, VII, 1959 
Jože Gašperšič: Vigenjc, Vodnik po zgodo

vinskih žebljarskih kovačnicah v Kam
ni gorici, Kolnici, Kropi in Železnikih, 
Vodnik Tehniškega muzeja Slovenije, 
VII, Ljubljana 1956 

Ivan Mohorič: Dvatisoč let železarstva na 
Gorehjskem I, Ljubljana 19(j9 

— za družbene odnose: 
Sergej Vilfan: Pravna zgodovina Sloven

cev od naselitve do zloma Stare Jugo
slavije, Ljubljana 1961 

Ljudmil Hauptmann:Razvoj družbenih 
razmer v Radovljiškem kotu do krize 
petnajstega stoletja. Zgodovinski časo
pis VI - VII, 1952-1953 

Josip Zontar: Kranjski sodni red za dežel-
ska sodišča iz 1535, Zgodovinski časopis 
V I - V I I , 1952-195.1 
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Najstarejši dokument take vrste na 
Slovenskem je jeseniški rudarski red iz leta 
1381. Rudarjem in fužinarjem na Planini 
pod Golico ga je 24. avgusta 1381. leta po
delil grof Friderik Ortenburški. 

Izvirno besedilo ni znano, poznano pa 
je še bilo v Valvasorjevih časih. Po izumit 
ju rodbine Ortenburžanov, so njihovo po
sest prevzeli Celjski grofje. Zadnji Celjan 
Ulrlk je 10. januarja 1452. leta jeseniškim 
rudarjem in fužinarjem stari red iz 1381. 
leta v celoti potrdil. V obliki prepisa Celj
skih grofov se je ta pravni red ohranil. 

Rudarski red vsebuje določila, s kate
rimi se urejajo imovinska vprašanja, po
ložaj oseb, organizacija obratovanja in ka
zensko pravo. 

Začetek listine govori, kako je prišlo do 
podelitve privilegija jeseniškim rudarjem 
železove rude in njihovim talilcem. Grof 
Friderik Ortenburški naznanja, da je po 
preudarku in po nasvetu svojega sveta ter 
sveta rudnih mojstrov, ki so prebivali na 
rudišču železove rude nad 'vasjo Jesenice 
na Planini, dal zapisati in potrditi to privi-
legijsko pismo. Privilegij je veljal za vse 
rutine mojstre, ki so takrat na tem področ
ju že imeli lastne talilne peči ali kovačnice, 
kakor tudi za vse, ki se bodo tam še naselili. 
Listina namreč govori, da kdor si na novo 
kovačnico ali talilno peč postavi in če tam 
tudi prebiva pridobi vse pravice rudnega 
mojstra. Iste pravice «i je pridobil tudi 
vsak, kdor je kovačnico ali talilno peč v 
celoti ali le tretjino ali četrtino kupil in je 
na Planini pod Golico tudi stanoval. S pro
dajo kovačnice, talilne peči ali njihovih 
delov so te pravice prenehale, ob 
ponovnem nakupu pa so se zopet pridobile. 
Tu lahko že opazimo možnost solastnin-
skih deležev, ki so se pozneje izražali v 
tako imenovanih dnevih kovanja. 

Vsak rudni mojster je zemljiškemu go
spodu moral priseči, da mu bo zvest, da bo 
skrbel za njegove koristi in bo preprečeval 
škodo, da bo pokoren rudniškemu sodniku 
in mojstrom, da bo skupaj z njimi nosil vsa 

i javna bremena ter da bo pomagal s svojim 
nasvetom. Vsak rudni mojster je poleg pri
sege moral plačati dve marki pfenigov 
zemljiškemu gospodu, pol marke rudniške
mu sodniku in eno marko v pušico rudnih 
mojstrov. 

Za uživanje rudišč, pašnikov, planin in 
gozdov so mojstri morali vsako leto 24. ju
nija oddati zemljiškemu gospodu določena 
dajatev. Bil i pa so oproščeni podložniških 

/dajatev, tlake in vseh vrst bremep, s kate
rimi so bili obremenjeni drugi podložniki. 

Poleg bistvenih olajšav pri dajatvah, so 
rudni mojstri imeli tudi pravico, da so 
lahko vsako leto postavili nekoga za svoje
ga rudniškega sodnika (Pergrichter). Izvo
lili so ga rudni mojstri z večino glasov, 
zemljiški gospod pa ga je moral brez ugovo
ra potrditi. Kakor vsak rudni mojster, je 
tudi rudniški sodnik moral priseči zvestobo 
zemljiškemu gospodu. Smel je razsojati o 
vseh stvareh, ki so se nanašale na vas Jese
nice, na rudnik in na delo v njem. Pod nje
govo sodišče so spadali tudi odnosi, ki so 
nastajali v zvezi s pripravljanjem oglja, se
kanjem in klanjem lesa, pridobivanjem 
rude in z delom pri talilnih pečeh in v ko-
vačnicah. V pristojnosti rudniškega sodni
ka je tako bilo vse nižje sodstvo v vseh kra
jevnih zadevah. Zadeve, ki niso bile v zvezi 
z življenjem in delom v rudniku, pri talilni 
peči ali v kovačnici je razsojal deželski sod
nik. 

Pristojnost rudniškega sodnika je bila 
tudi geografsko omejena, na dolino nad 
Savo, na prostor med Jeseniškim potokom 

• in potokom Ukova ter na teritorij ob Savi, 
kjer je neki VVisser zgradil kovačnico. Kar 
se je zgodilo izven omenjenega ozemlja, je 

I obravnaval deželski sodnik. 
V binkoštnem tednu, ko je bilo na Jese

nicah žegnanje, je bila vas Jesenice iz-
«»<>fa i/, kompetence rudniškeea sodnika. 

V žegnanjskih dnevih je na Jesenicah 
sodil deželski sodnik. Za zadeve, ki so se 
nanašale na rudarje, je moraj najprej 
zaslišati rudne mojstre in šele nato izreči 
sodbo. 

Red določa tudi nadomestilo za škodo, 
prizadeto na telesu, časti in premoženju 
rudnega mojstra, njegove šlužinčadi ali 
hiše. Prizadeti mojster je imel pravico, da 
je izbral dva, tri ali štiri ljudi iz gospostva 
kot besednike in razsodnike. Morali so raz
sojati v vasi Jesenice. Zbor mojstrov je 
predlagal višino odškodnine, ki so jo nato 
besedniki dokončno odmerili in sporočili 
sodniku. Globa seje potem razdelila na go
spostvo, sodišče in pušico rudnih mojstrov. 
Stranka, ki je škodo povzročjla, je morala 
sodniku in oškodovancu obljubiti, da se bo 
držala razsodbe in bo škodo povrnila, oba 
pa sta sklenila, da bosta odslej naprej pri
jatelja. 

Globo je moral plačati tudi človek, ki je 
zanetil prepir. 

Prav tako je premoženjski kazni, ki mu 
jo je odmeril sodnik po nasvetu rudnih 
mojstrov, zapadel človek, ki je drugemu 
obrekoval čast. Dokaz za žaljenje je bilo 
lastno priznanje ali pa dve priči. Obrekova- . 
lec je moral svoje dejanje na poseben način 
preklicati, tako, da se je moral tri ure udar
jat i 'po ustih in govoriti: iz ust sem jaz 
govoril, v usta zopet tajim. 

Z globo so bili kaznovani udeleženci 
pretepa ali rabuke, kjer so poleg denarja 
pobrali še orožje. Če pa se je kdo zaradi 
pretepa zatekel k sodišču, ni bil kaznovan. 

Višina denarne kazni je vplivala na nje
no razdelitev. Če je znašala več kot 60 pfe
nigov, je polovica pripadala zemljiškemu 
gospodu, četrtina rudniškemu sodniku, 
prav toliko pa tudi rudnim mojstrom v 
njihovo pušico za njihove potrebe. Če je 
znašala 60 pfenigov ali manj, je v celoti pri
padala sodniku. Navedena so tudi posa
mezna kazniva dejanja s pripadajočo 
globo: za nasilni vdor v hišo 10 mark, za 
metanje kladiva ali kamenja 5 mark, za 
trznenje i. mečem ali potegljaj z nožem 60 
pfenigov, za ohromitev 72 pfenigov, za obo
jestranski prepir ali pretep pa 12 pfenigov. 

Hiše rudnih mojstrov so predstavljale 
azil. Deželski sodnik je'smel zahtevati izro
čitev preganjane osebe le za težje zadeve in 
če mojster ni prevzel odgovornosti na sebe. 
Mojstri so imeli celo pravico preganjani 
osebi skrivaj pomagati, za kar ni ne on, ne 
njegova služinčad odgovarjala pred sodni
kom. Če pa gospodar za pribežnika ni hotel 

jamčiti, potem je moral sodniku odpreti 
hišo da je ubežnika poiskal. 

Če pa je hišni gospodar ponoči nekoga 
zalotil v svoji hiši, ga je lahko s pomočjo 
šlužinčadi izgnal in ni odgovarjal, če so 
nočnemu obiskovalcu prizadeli kakršnokoli 
škodo. 

Privilegij določa, da tistega, ki rudni
škemu sodniku ali rudnim mojstrom ni 
hotel biti pokoren in je" povzročal težave, 
pa so se rudniški sodnik in mojstri pritože
vali na gospostvo ali na deželskega 
sodnika, izroče zemljiškemu gospodu ali 
deželskemu sodniku. Ta mu je izrekel 
sodbo in določil globo, ki se je potem raz
delila med deželskega sodnika, rudniškega 
sodnika in rudne mojstre. 

Vprašanje smrtne kazni je red urejal 
tako, da je določil, da mora rudniški sodnik 
človeka, ki je tako kazen zaslužil, v vasi 
Jesenice izročiti sodniku zemljiškega go
spoda, in sicer le v obleki prepasani s pa
som, to je brez vsake imovine. 

Uboj mojstra so urejali s krvavim de
narjem. Na Jesenicah je z.našal 12 funtov 
mark, nekar je bila oseba, ki je zločin za
grešila varna pred sodnikom. Plačilo 
krvavega denarja pa zločinca ni obvarova
lo pred krvnim maščevanjem sorodnikov 
ubitega, kajti red pravi, da se mora čuvati 
pred svojimi sovražniki. 

Določeno je bilo tudi, da se poleg glob, 
ki jih je odmerilo sodišče, ne sme nalagati 
še drugih denarnih kazni. 

Pred sodiščem je' za rudnega mojstra 
imelo dokazilno moč le od sodišča izdana 
listina ali pa dva rudna mojstra kot priči. ' 

V jeseniškem rudarskem redu je tudi 
nekaj določil, ki se nanašajo na delavce. 
Delavci pri volitvah rudniškega sodnika ni
so sodelovali, a so mu vseeno bili podrejeni. 

Za zadeve, ki so se nanašale na delo, na 
mojstrovo hišo, denar, kovačnico ali 
talilnico, je delavca smel kaznovati njegov 
delodajalec, to je rudni mojster. Delavec je 
bil predan sodišču, če je povzročil krvavečo 
rano ali ohromitev. Če se je mojster prito
ževal sodišču zaradi svojega delavca, ga je 
sodišče prijelo in ga kaznovalo po nasvetu 
rudnih mojstrov. 

Delavec se je pogosto zadolževal pri 
svojem delodajalcu, kar sta poravnavala 
na rovaš. Če je delavec svoj rovaš izgubil, 
je za poravnavo veljal mojstrov rovaš, če 
ga je mojster pri svoji poštenosti potrdil. 
Najpogosteje se je delavec zadolžil, ker je 
pri svojem delodajalcu nabavljal kruh in 
druge življenjske potrebščine, kar se je 
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Iz nprevoda 
medsebojno delovanje, da bodo gojila pred
vsem proletarsko kulturo in odklanjala 
druge vplive, posvečala posebno skrb vzgoji 
funkcionarjev itd. Okrožni odbor je orga
niziral skupne kulturne prireditve, pred
vsem pa prirejal skupne izlete. 

Tako skupno prireditev je kmalu zatem 
organiziral v Lescah. Množica navzočih je 
navdušeno spremljala program, ki so ga iz
vajali kovinarska godba, javorniški pevci in 
recitatorji. Toda na tej prireditvi so bili kot 
običajno, kadar je Svoboda imela svoje jav
ne nastope, navzoči tudi žandarji. Revolu
cionarne pesmi, borbene recitacije in glas
bene točke so ustvarile tako razpoloženje, 
da to nikakor ni šlo v račun čuvajem 
buržoaznega reda. Zato sO žandarji sredi 
programa prekinili prireditev. Pet tovari
šev (med njimi Thaler, Kralj , Vergelj), ki 
so protestirali proti tej samovolji in 
nezakonitosti, so' aretirali in jih odpeljali 
na Bled. Tam so jih med zasliševanjem 
pretepali in sramotili. 

Taki primeri so se cesto dogajali. Na 
primer leto prej sta jeseniška in javorniška 
Svoboda organizirali skupen izlet k slapu 
Savice. Udeležili so se ga tudi tovariši iz 
Ljubljane, Tržiča, Krope in Bleda. Pobudo 
za izlet je dala K P , ki je nameravala imeti 
tam tudi partijsko konferenco. Pevski zbor 
Svobode Javornik bi moral imeti v Bohinju 
koncert. Ko so se izletniki pripeljali z vla
kom v Bohinjsko Bistrico, je bila železni
ška postaja že obkoljena z žandarji. Znane
ga komunista Antona Verglja, njegovo 
sestro Anko in Resmana so aretirali in od
gnali v občinski dom. Tam je bilo že za
prtih sedem tovarišev iz Bohinja, med 
njimi tudi Franc Mencinger. Pozneje so 
aretirali tudi pevovodjo Ceneta Ambroži-
ča. Ostale pevce so žandarji zasliševali in 
delali drugo nasilje nad njimi. Na proteste 
so žandarji odgovarjali, da zakon ne ščiti 
komunistov. V vsakem svobodašu je oblast 
videla le komunista. Zaprte tovariše so . 
žandarji proti večeru odpeljali na Jesenice 
in jih tam izpustili. Kako so se protiljudski 
oblastniki bali kulturne dejavnosti Svobo
de? se vidi tudi iz primera, ko je župnik 
Matej Zbontar iž Koroške Bele prepovedal 
pevskemu zboru Svobode na Javorniku, 

'da bi pel na pokopališču na dan mrtvih. 
Toda naši fantje so kljub temu prišli in za 
zidom pokopališča zapeli žalostnike, ki 
župniku niso bile po volji. ' 

Zaradi svoje kvalitete je pevski zbor 
javorniške Svobode večkrat nastopil tudi v 
radiu Ljubljana. Toda tudi tu ni šlo vedno 
brez ovir. V letu 1935 je dogovorjeni nastop 
uprava radia odpovedala. Se težje je bilo v 
drugem primeru. Po dogovoru z upravo 
radia, ki je pred tem poslala svojega za
stopnika, da preveri kvaliteto zbora, pred
vsem na nroirram koncerta, iz katerega je 

črtal nekatere delavske pesmi, bi pevci mo
rali nastopiti v nedeljo dopoldne. Ko so se 
ta dan javili v študiju, so jim sporočili, da 
ne bodo mogli nastopiti. Nastop zbora so 
črtali iz programa radia na zahtevo oblasti 
in zato, ker je ta dan prišel v Ljubljano mi
nister dr. Korošec. Proti takemu postopku 
radia je bilo med prebivalci Javornika ra
zumljivo ogorčenje. Zato je Svoboda po
slala upravi radia protest, katerega so pod
pisali naročniki radia z Javornika. Edini 
odgovor na ta protest je.bil v tem, da je 
radio poslal zboru 500 din za povrnitev pot
nih stroškov. 

RAZPUST SVOBODE 
IN USTANOVITEV 

ENAKOSTI 
V Svobodi smo si prizadevali, da naj 

peta pesem, igra na odru, beseda na preda
vanju ali v debatnem krožku, izleti, glasba 
in knjige služijo predvsem medsebojnemu 
zbliževanju, delavski enotnosti in utrjeva
nju revolucionarne zavesti ter čistosti 
marksistične misli. To pa je včasih tudi 
znotraj društva porajalo različna gledanja, 
idejne boje in spore. Tak spor je nastal leta 
1933 med centralo Svobode v Ljubljani in 
podružnico na Jesenicah. Za razumevanje 
našega takratnega stanja in odnosov s cen
tralo moram nekatere stvari podrobneje 
osvetliti. 

Zaradi tega spora je centrala Svobode v 
Ljubljani aprila meseca 1933 razpustila 
društvo Svoboda na Jesenicah. Ker je cen
trala v Ljubljani vztrajala pri svoji odlo
čitvi, smo ustanovili novo delavsko kultur
no društvo Enakost. Celjskega zleta smo se 
Jeseničani udeležili kot Člani Enakosti, če
prav smo se še vedno imeli za del delavske
ga kulturnega gibanja Svobode. To smo 
tudi povedali na velikem zborovanju Svo
bod v Celju, čeprav nam vodstvo zborova
nja ni dalo besede. 

Na Jesenicah je že dolgo vladala nape
tost med delavstvom in vodstvom železar
ne zaradi kratenja in izigravanja pravic, ki 
so izhajale iz kolektivne pogodbe in neneh
nih poskusov, da bi poslabšali gmotno sta
nje ' delavstva. Ker delavske strokovne 
organizacije v tovarni niso bile zmožne in 
niso imele volje ostreje poseči v te razmere, 
je pod vplivom Komunistične partije zaži
velo med delavstvom močnejše gibanje. 
Pobudniki tega gibanja so bili v glavnem 
mlajši tovariši) ki se s politiko v strokovnih 
organizacijah niso strinjali in so zahtevali 
odločnejših akcij za delavske pravice. To je 
povzročalo spore in zaostritve v strokovni 
organizaciji zveze kovinskih delavcev 
(SMRJ), ideološke razlike pa so se pokaza
le tudi med delovanjem jeseniške Svobode 

in vodstvom Svobod v Ljubljani. Vodstvo 
Svobode je vse do 6. januarja 1929 zatrje
valo, da je delavska kulturna zveza Svobo
da nevtralna organizacija do vseh treh te
danjih socialističnih smeri v delavskem gi
banju v Sloveniji: do komunistov, social
nih demokratov in do njihove frakcije pod 
vodstvom Bernota (bernotovci). 

Toda v praksi to ni držalo. V kulturni 
organizaciji takrat direktnega razdora sicer 
ni bilo, toda posredne posledice razkola v 
strokovnem, gospodarskem in političnem 
gibanju so se znatno čutile tudi v 
kulturnem življenju. Zato tudi ni bilo mo
goče napredovati. Nihče namreč ni verjel v 
iskreno nevtralnost zveze in društev, kajti 
skupina, ki je imela v rokah vodstvo pod
ružnice, je nastopila proti ostalima dvema. 
Centralno vodstvo je bilo ves čas v rokah 
SPJ. Ta pa je podružnična vodstva ostalih 
dveh frakcij ospora"vala in če ni šlo drugače 
razpustila podružnico ali postavila komi
sarja itd. 

Nevtralna organizacija se ne bi smela 
udeleževati »Uradno« nobenih prireditev, 
če pri njih niso sodelovale vse tri smeri; 
kajti V nasprotnem primeru sta bili ostali 
dve prizadeti. Pristranost je bila neizogib
na in samoumevna. Razkrajala je skup
nost, namesto da bi podpirala zbliževanje 
z delom in z vzgojo. 

Nam, Jeseničanom je to medsebojno 
razmerje postalo nevzdržno. Zato smo ju
nija leta 1928 na sestanku gorenjskih po
družnic Svobod z resolucijo, ki je bila ob
javljena v listih Enotnost in Naprej (De
lavska politika je ni hotela priobčiti), od
stranili načelne ovire s parolo, da mora 
biti Svoboda resnično nevtralna in 
resnično nepristranska. Dogovorjeno je 
bilo, da se raznih olicielnih prireditev vseh 
treh smeri udeleži Svoboda le v primeru, če 
bodo vse tri smeri sodelovale. Sicer bomo 
delovali le vzgojno in to vse do takrat, ko 
se bodo ugladili medsebojni spori, ki bodo 
potem omogočili združitev. S tem našim 
korakom pa je bila ustvarjena podlaga za 
znosnejše skupno sodelovanje. Vse gorenj
ske podružnice in centrala Svobode so 
sprejele in odobrile naše^stališče kot pra
vilno. Levičarji in bernotovci so delali za 
procvit resnične kulturne vzgoje, social
demokrati pa so poostrili delovanje proti 
tej novi smeri. Januarja 1930 je centrala 
Svobode objavila sklep: »Kdor ni strokov
no organiziran, ne more biti član kulturne 
organizacije.« Spor zaradi tega sklepa med 
centralo in društvom pa so zaostrovala še 
naslednja dejstva: 

a) V društvo je centrala pošiljala ne
katere predavatelje, katerih izvajanja po 
našem mišljenju niso ustrezala pravi ideo
loški vzgoji; 

b) vodstvo je odklanjalo izdajanje del 
našega delavskega pesnika in pisatelja To
neta Ču farja; 

c) jeseniškim svobodašem so očitali, da 
jih vodijo komunisti. 

Čeprav smo spodbujali svoje članstvo, 
da se prostovoljno vključi v strokovno or
ganizacijo, smo menili, da nikogar ne mo
remo siliti; s tem bi tudi ožili krog članstva 
in vpliva dejavnosti Svobode na delavstvo. 
Hoteli smo, da bi prav s kulturno in idejno 
vzgojo zajeli čimveč delavcev in članov nji
hovih družin ter tako vplivali na njihovo 
razredno zavest. Zelo ogorčeni smo bili ob 
članku, ki ga je v tej zvezi objavil takratni 
predsednik zveze Ciri l Štukelj. V njem je 
na neprimeren način zagovarjal upraviče
nost sklepa, da strokovno neorganizirani 
delavci ne rnorejo biti člani Svobode in 
imenoval člane Svobode, ki se niso hoteli 
organizirati v strokovno organizacijo, 
kreature. 

ČUFARJEV VPLIV 
NA DELAVCE 

Pesnik in pisatelj Tone Čufar je pisal 
tako, kot so čutile delavske množice. S svo-
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j i m i deli je vplival na delavstvo, da je od
klanjalo mešetarjenje, okoriščanje in zava
janje delavstva. Njegova dela so spodbu
jala delavce k dosledni in nepopustljivi 
borbi. Nekateri od vodstva so v Cufarjevih 
delih videli samega sebe, Cufarja pa razgla
šali za komunista. 

Zaradi tega so začeli nasprotovati izda
janju njegovih del. Konzorcij Svobode je 
odklonil izdajo Cufarjeve knjige Februar
ska noč, odklonilo pa jo je tudi uredništvo 
Delavske politike v Mariboru. Posebno za
mero je C u f a r doživel s svojo dramo 
Polom, ker so videli v njegovem negativ
nem »junaku« Rojniku določene ljudi z 
desnice, v borcu Jurmanu pa delavca-ko-
mun ista. 

Nasprotja med desnim k r i l o m delav
skega gibanja, ki so ga vodili socialdemo
krati in med levim krilom, ki je bilo pod 
vplivom Komunistične partije, so se v tem 
času odražala še v dveh bistvenih vpraša
nj ih . Levo krilo je namreč vse bolj zasto
palo stališče široke akcijske enotnosti de
lavstva in ljudskih množic in zahtevalo 
ostrejšo borbo, desno pa se je zapiralo v 
svoj lastni krog in bilo proti ostrejšim spo
padom, odkrito pa je delovalo proti komu
nistom in njihovemu vplivu. Tako je bila 
v sindikatu pod njihovim vplivom sprejeta 
resolucija, s katero je javno opozorila, da 
v nekaterih strokovnih organizacijah na
stopajo »celijaši«, to je člani komunističnih 
celic. Tudi centrala Svobod je javno oči
tala jeseniškim Svobodašem, da jih vodijo 
komunisti. To, kdo in kje so komunisti, pa 
je takrat pomenilo pokazati policiji, na 
koga naj pazi. To nas je postavljalo v po
sebno nevarnost, saj je bila Komunistična 
partija prepovedana, njeni člani pa po za
konu o zaščiti države izven zakona. 

Z vsemi temi stališči centrale Svobod 
nismo soglašali. 

R A Z R E D N A Z A V E S T 
M O R A BITI 

O B O R O Ž E N A 
Z Z N A N J E M 

Kot rečeno, je centralna uprava zaradi 
tega spora razpustila naše društvo in nas 
izključila iz zveze. O tem postopku smo ob
vestili vsa društva včlanjena v zvezi z 
okrožnico, z dne 4. aprila 1933. V njej smo 
opisali potek spora. Primorani smo bili, da 
ustanovimo novo društvo Enakost. Tudi o 
tem smo obvestili vse podružnice Svobode 
z željo, da obdržimo vse stare vezi z raz
redno zavednim proletariatom Slovenije. 
Sporočili smo jim, da so naša stremljenja 
taka kot poprej. Povedali smo, da se dobro 
zavedamo pomembnosti izobrazbe.za de
lavca, ki se hoče boriti, da mora biti raz
redna zavednost oborožena z znanjem in 
poznavanjem znanstvenega socializma. 
Društvo je oživilo vse odseke (pevskega, 
šahovskega, lahko in težko atletskega, 
fotoamaterskega, športnega in dramskega), 
nasprotniki pa so se trudili, da bi na raz
lične načine ovirali društveno delo. 

Ker spora tudi pri nadaljnjih poskusih 
nismo mogli' zgladiti, smo nameravali to 
urediti na kongresu Svobod, 9. septembra 
1934. Čeprav za ta kongres nismo dobili 
povabila, sva se ga kot delegata Enakosti 
udeležila Ignac Kralj in jaz. Vodstvo zveze 
je zahtevalo od kongresa, da nama odreče 
pravico udeležbe. Ker se kot delegata nisva 
hotela umakniti, je vodstvo zveze postavilo 
pred kongres predlog, da glasuje o njegovi 
zaupnici, namesto da bi razpravljal in gla
soval ali s ta bila razpust in izključitev je
seniške Svobode utemeljena ali ne. Za 
zaupnico je glasovalo 16 podružnic, proti 
11,'in sicer: Črnuče, Dobrunje, Hrastnik I 
in II, Javornik, Kočevje, Laze, Murska 
Sobota, Novo mesto, Sneberje in Zalog. Za 
Ptuj (Šafranko) in za Rogaško Slatino 
(Matko) s ta glasovala proti zaupnici po en 
H p l p a a t 

Tako jo lata zadeva spora ou - i l /.vezo in S posebnim Vlakom M * nas je odpeljalo 
jeseniškim društvom formalno končana. IIH. Z nami s o tuli naša kovinarska godba 

Kmalu po ustanovitvi Enakosti smo in pevska zbora Enakosti in Svoboda Ja-
-predlagali, da se nas vključi v zvezo pod vornik. Vlak smo okrasili z zelenjem. Za 
tem imenom. Centrala je tudi to odklonila okrasitev vlaka so moški nabrali zelenja, 
z izgovorom, da društvo ne more nositi žene in dekleta pa so spletle vence. Pred 
drugega imena, čeprav so bila v zvezo odhodom so posebne skupine prinesle vence 
vključena tudi taka društva. Pristali smo na postajo in okrasile vlak. Za organizacijo 
na preimenovanje in predlagali pogajanja. potovanja smo imeli potovalni štab, za sam 
Svoje stališče in zahteve smo objasnili v vlak pa potnega maršala. Vsak vagon je 
desetih točkah, ki so bile predvsem idej- imel svojega reditelja, ki je skrbel za red in 
nega, pa tudi organizacijskega značaja. dobro razpoloženje izletnikov. Štab in redi-
Naša glavna zahteva je bila, naj bo delo telji so imeli na rokavih bele trakove z 
marksističnih organizacij res marksistično! rdečo obrobo, izletniki pa rdeče nageljne in 
Toda centrala je pogajanja odklonila in posebne /.letne značke — rdeč trak s črnim 
nam sporočila, da zahtevamo kršitev skle- napisom »Zlet Svobod — Celje«, 
pov kongresa. Odklonitev pogajanj je ute- Z Jesenic smo se odpeljali ob 4.30, v Ce-
meljevala s tem, da smo si v načelnih gle- I je pa prispeli prvi ob pol osmih. Vlak seje 
danjih na strokovne organizacije preveč ustavil le na Javorniku, v Žirovnici, v Les-
različni. Ker je centrala o drugih naših toč- cah, v Ljubljani in v Zidanem mostu. Na 
kah molčala, smo menili, da te niso več vseh teh postajah in tudi v Kranju, so nas 
sporne. Ker pa je bila od desetih točk spor- veselo pozdravljali izletniki, ki so čakali na 
na le ena, so bila pogajanja nujno potreb- odhod svojega vlaka. 
na. Naše članstvo je bilo strokovno orga- Za nami so pripeljali še posebni vlaki iz 
nizirano v S M K J (Savezu melalskih rad- Ljubljane, Kranja, Prevalj in iz Maribora, 
nika Jugoslavije), naši odborniki so bili or- Mnogo se jih je pripeljalo tudi z lednimi 
ganizacijski in obratni zaupniki S M K J , vlaki. Na železniški postaji so nas sprejeli 
dva od njih (Kralj in podpisani) pa sta bila tovariši iz Celja s svojo železničarsko god-

glavna zaupnika na .Javorniku in Jeseni- bo. V njihovem imenu nas je nekdo pri
čah, oba izvoljena na listi S M K J . Vendar srčno pozdravil, obenem pa opozoril, da je 
je centrala pogajanja odklonila in tako prepovedano razvit i prapore. Naše godba je 
preprečila obnovitev Svobode na Jeseni- zaigrala koračnico in krenili smo skozi 
cah. Moram pa pripomniti, daje novi pred- mesto v določeno gostišče. .Številni Celjani 
sednik zveze Bogo Tepl.v, izvoljen na tem na pločnikih so nas navdušeno pozdrav-
kongresu. pokazal več volje in takta, da bi lja|i. Vmes pa je bilo precej žandarjev in 
se spor razčistil, toda zaradi bistvenih na- policajev. Ustavili smo se v gostišču pri 
Čelnih razhajanj do lega ni prišlo. Edini Skalni kleti in v restavraciji Stegu, kjer 
odstop, k i ga je naredila centrala do našega smo imeli tudi kosilo. Na športnih prire-
društva, je bila njena soglasnost, da se je ditvah pri Skalni kleti sta naša in rudarska 
naš pevski zbor lahko vključil v njeno glas- godba iz Ttbovelj igrali koncert. Na raznih 
beno podzvezo. krajih mesta je igralo dopoldne 14 godb. 

Te so bile: Zarja iz Ljubljane, godbi ste-
klarjev in rudarjev iz Hrastnika, delavska 

P R I P R A V E N A Z L E T godba in godba Slavček iz Trbovelj, rudar-
SVOBOD V CELJU ski godbi iz Zagorja in Mežice, godba Svo-

bode iz Dobrunj, godba glasbenega društva 
Ne glede na vse to, pa smo se imeli za železničarjev iz Maribora, godba Zarja iz 

člane skupne družine Svobod; udeleževali Šoštanja, godba iz Šenčurja' pri Kranju, 
smo se skupnih prireditev ter vabili po- kovinarski godbi iz Guštanja in z Jesenic 
družnice k sodelovanju na naših priredit- ter ielezničarska godba iz Celja, 
vah. Tako smo se začeli z vnemo priprav- Ob poslušanju godb, ogledu športnih 
ljati tudi na zlet Svobod v Celju. prireditev, mesta in gradu, ob sklepanju 

Malo pred tem je bila končana stavka novih poznanstev, ob pogovorih o društve-
kovinarjev v Lescah, ki smo ji posvetili nem in sindikalnem delu, je minilo vsem 
precej pozornosti in pomoči. Zaradi izredne skupaj prijetno dopoldne. Precej smo govo-
zaostritve naših odnosov s podjetjem, smo ' i l i tudi o takratnem stavkovnem gibanju, 
tudi mi stali pred stavko, vendar smo za- 0 političnih razmerah, ki so nastale po 
radi zleta v Celju čas stavke jeseniških petomajskih skupščinskih volitvah, o kul-
kovinarjev preložili. Skupno z društvi Svo- turno prosvetnem delu, pa tudi o naši iz
hoda Javornik in Lesce ter s strokovno ključitvi iz zveze. 
organizacijo S M R J , smo organizirali široko Pevci v dopoldanskem času niso bili 
aeitaciio za udeležbo na zletu. prosti. Imeli so skupno vajo z drugimi pev-

s v o r a . l ' i , s k u s s s\'fi"-(i s i - je i m e i H • v a l - s u n i - v r v i n o s i l i k u i k o š a t e . Veeje neCke S I . tem je ortenburftki rudarski red v L4. siolei-
šat« iSuiiiplsi lunin i. Proti strupenim pli- imenovali kadunje (Trogmulde) m s o jih ju . . . zaključil gozdno železarstvo.« 
nom so se borili s pre/.račevaniem rovov, vlekli po tleh. Za prevoz so služile tudi sa- • Prvo obliko stalne dolinske peči pri nas 
kar so dosegle, da so izkopali posebne pro- mokolniee (Sehukarren). Iz višjih leg pa so predstavlja t.i. slovenska peč na vovka. 
zračevalne rove imenovane »Stolna« ali rudo spravljali s gamotežnimi sanmi, ki so Njeni pojavi so povezani z revolucijo v pro-
»stona« (Stollen). To so bili vodoravni jim rekli vlačuge (Ertzchlitten). izvodnji železa, ki se je začela s prehodom 
rovi, izkopani pri dnu rudnega hriba, tako iz gozdnega v dolinsko železarstvo, najprej 
da so ležali pod najglobljimi žoli. Iz še brez vodnega pogona, jod 14. stoletja na-
prezračevalnih rovov pa so nato prebili Taljenje železove rude v srednjem veku prej pa z vodnim pogonom za kladiva, kas-
odprtine proti rovom, v katerih so kopali , neje pa še za dovajanje zraka. Nova tehni-
rudo. Proboji so lahko služili tudi za odtok Preden so rudo naložili v talilno peč, jo ka taljenja železove rude v slovenskih 
vode iz višje ležečih rovov, zato so tla je bilo treba pripraviti za talilni postopek. pečeh, ki so j i dovajali zrak z mehovi na 
stolne bila poševna, da je voda lažje odte- Grobo odbiranje rude1 od jalovine so vodni pogon, je dala v 20 urah obratovanja 
kala. Delno zaradi zračenja, še bolj pa opravili že rudarji v jami, druga stopnja 650 do H50 kg težko kepo staljenega železa, 
zaradi svetlobe, so iz stolne izkopali rove, odbiranja pa se je vršila na določenem pro- ki so jo imenovali volk. Za enega volka je 
ki so jih imenovali »litloh« (Lichtloch). štoru pred jamo. Pri talilni peči pa se je bilo potrebno 1H do 24 plasti oglja in rude. 
Včasih so tudi iz stolne na zemeljsko opravilo zadnje prebiranje rude. Sortirali Zaradi velikosti in teže volka, je slovenska 
površino vlačili rudo. V teh primerih je pri so debelo in drobno rudo. Pri taljenju so peč kot svoj sestavni del dobila težko kladi-
vhodu Stolne stala »šajhina« (Scheiben- mnogo boljše uspehe dosegli z drobno rudo, vo, ki so ga imenovali norec, gnala pa ga je 
kunst). ker se na zdrobljeni rudi lažje izvrši ke- voda. Z njim so vovka razsekali na manjše 

Iz navpičnih jaškov so rudo dvigali s mični poces redukcije. Prav tako pa se je kose iz katerih so potem navadno skovali 
pomočjo vitlov, ki so jih imenovali H as pel, taka ruda tudi hitreje in lažje talila. Zato palice. Take talilne peči, ki so se začele 
Rundbaum, Horn in z vrvmi. Z vitlom, ki je so debele kose rude drobili s kladivi s ši- imenovati plavži, so bile značilne za naše 
bil pod preprosto streho, sta opravljala dva roko peto na primernih skalnatih tleh, na kraje za dobo od 14. do Hi. stoletja. Slo-
moža. Rudo in jalovino so iz jam vlekli v posebno oblikovanih kamnih, pa tudi na vensko talilno peč, ki so jo izkopali v Dnu 
okovanih lesenih vedrih keblih (Kilbel), ki železnih ploščah (Klaubstein). pri Kropi, datirajo v začetek 14. stoletja, 
so držali od 15 do 20 kg. Manj uporabne so Prebrano in zdrobljeno rudo je bilo tre- . Anton Koblar razlikuje slovensko in 
bile pletene košare, ker so se zaradi zadeva- ha še izprati v vodi. Včasih so bile take nemško peč. Trdi, da je slovenska peč 
nja ob stene jaška hitro uničile. Uporablja- pralnice, ki so jim rekli VVaschvverk, VVas- manjša, nemška pa boljša in večja. Pranja 
li so tudi goveje kože, iz katerih so napravi- servverk, že pri rudniku, ponavadi pa so Baš pa to razliki) zanika, 
li mehove, ki so jih imenovali »žakna« ali rudo prali pri talilnih pečeh. Naložili so jo V talilni peči naložene plasti oglja in 
»žak« (Sack). Taki mehovi so bili uporabni na lesen ploh, ki so ga vlekli po vodi. Ker so rude so zažgali. Spodnji del peči je imel 
tudi za črpanje vode. V vodoravnih rovih zrna rude težja od jalovine, so ostala na lekakšua vrata, prsa, ki so jih potem, koso 
so rudo vozili v preprostih lesenih vozičkih, plohu, jalovino pa je voda odplavila. Ob te- ječ zažgali, zazidali z ilovico. Zrak so do
ki so jim rekli »hunta« ali »hunat« (Hund). kočih vodah pa so rudo prali na rešetkah, /a j ali z mehovi na vodni pogon skozi luk-
Pri vlačenju rude iz zelo globokih jam, so skozi katere je voda od plavi jala jalovino, nje, ki so jih zvrtali v ilovnata vrata. Pri 
namesto vitla in človeške delovne sile upo- ruda pa je ostala na rešetkah. začetnem taljenju so mehove' nastavili 
rahljali kolo (Rat) in konjsko silo. Zadnji postopek pred taljenjem je bilo nižje, potem pa, ko se je ruda Začela taliti 

Pri površinskem kopu so rudarji upo- Draženje rude. To je proces oksidacije, pri in se je na dno (alilne peči začela vsedali 
rahljali strguljo (Kratze). Služila je za gre- katerem se ruda očisti žvepla, arzenijevib staljena kepa železa, volk, so mehove za 
benje rude in jalovine. Če je bilo treba ko- primesi in še nekaterih drugih sestavili, zrak nastavljali vedno više. V peči so bile 
pati globlje, so uporabljali rovačo z ostjo Srbska metalurška tehnologija je prostor, tudi kvadratne luknje, zaprte z železnimi 
(keilhaue), s katero je rudar ril v meli in kjer se je ta proces vršil imenovala zamaški. Skoznje so spuščali žlindro. Ko se 
skalnate razpoke. Zato so rovačo imenovali »rošnjak« (Rostmeiler, ROststade). Za pro- je ruda stalila, so porušili ilovnata vrata in 
tudi »pik« ali »pikon«. Obe orodji sta bili res prazenja so pripravili kopo iz večih skozi odprtino so izvlekli železnega volka, 
kratko nasajeni, ker ju je rudar uporabljal plasti rude in oglja, ki so jo zasuli s prstjo, ki so ga nato razsekali z norcem, 
sede ali sklonjeno, ker je bilo treba delo da ogenj ni dobil prehude moči. Rudo so Od druge polovice 15. stoletja so se na 
opazovati od blizu. pražili sedem do osem dni. Slovenskem začele uveljavljati večje in 

Za klanje skalnatih skladov, v katerih Ko so bili opravljeni vsi pripravljalni tehnično bolj dovršene talilne peči. Imeno-
je bila rudna žila, so rudarji uporabljali postopki, so rudo naložili v talilno peč. vale so se po italijanskem kraju Brescia, 
lesene, kamnite, rožene, koščene, bakrene Najstarejši in najprimitivnejši postopek brescianske peči ali tudi laške ali itali-
in železne kline ((Keil). Zaradi varnosti so taljenja železove rude je bilo taljenje v pre- janske peči. Od druge polovice 15. stoletja 
kline nasadili na toporišča. Kovinske kline prostih talilnih jamah. To so bile na strmih in v prvi polovici ltj. stoletja je izraz slo-
so imenovali Bergeisen ali le Eisen. V raz- pobočjih in vetrovnih straneh izkopane venska peč pomenil način proizvodnje na 
poke so jih zabijali s kladivi imenovanimi jame, v katere je s strani vodila nekakšna starejši način, za razliko od naprednejšega 
Schlagel. struga za dovajanje zraka v žarišče. Včasih breseianskega načina. 

Da bi pospešili razkol skale, so zabite so zr,ak dovajali z ročnimi mehovi. V jamo Od srede Hi. stoletja so italijanske peči 
lesene kline polivali z vodo, da so se le-ti so naložili oglje in rudo ter zažgali. To je .zamenjale visoke peči Flossofen ali tudi 
napojili in tako bolj razganjali skalo. Z najosnovnejša oblika veterne (vetraste) Hochofen. 
istim namenom so tudi kurili pod skalna- peči (Windofen). Izkoristek rude je bil slab, Za taljenje železove rude se je uporab-
tim skladom, pa tudi v jamah, da so se ska- ker se je v talilnih jamah razvila prenizka Ijalo lesno oglje. Pripravljali so ga oglarji s 
le čimbolj segrele in popokale, kar so temperatura. Dokaz za to je velik odstolek kuhanjem bukovega, smrekovega in tudi 
pospeševali s polivanjem vode po razgretih železa v žlindri, ki so jo našli pri takih drugega lesa, v nižjih legah tudi leskovega 
skalah. Tako pridobljena ruda se je imeno- jamah. Enkratni proces taljenja je dal od grmičevja. Najbolj uporabno je bilo buko-
vala »branat« (Brand). 10 do 15 kg železa. Talilne jame so se upo- vo oglje, ker je počasneje gorelo. Bolj upo-

K rudarjevemu orodju pa sta spadali rahljale do konca 12. stoletja. To je doba' rabno je bilo oglje brez lubja, kajti oglje z 
tudi še lopata in sekira. tako imenovanega gozdnega železarstva. lubjem je zaradi fosforja v lubju dajalo 

Za delo v jami so se uporabljale svetil- V 13. stoletju so se pojavljale izpopol- slabo železo, 
ke. Proti koncu srednjega veka so uporab- njene veterne peči v obliki jaškov. Boljša Drevesa, namenjena za kuhanje oglja, 
ljali že železne leščerbe. V odprtih leščer- tehnika je dala že 30 do 40 kg staljenega so sežagali na 1,20 m do. 1,30 m dolga pole-
bah so žgali loj, v zaprtih pa olje. Gorivo so železa naenkrat. na, ki so jih zložili v kopo, ki so jo zasuli z 
nosili v rogovih in v pločevinastih pušicah. V 14. stoletju so začele delovati dolin- 10 do 15 rm debelo plastjo oglene prsti, ki 
Take svetilke so kasneje zamenjale sveče ske peči. Večja in zidana talilna peč je za- so jo imenovali braška. Njena naloga je 
iz loja. htevala daljše ohratovanje. Zato se talilne bila, da je dušila ogenj, da kopa ni zgorela. 

Rudarji so imeli posebno obleko, h ka- peči niso več selile od rudišča do rudišča, Oglje se je kuhalo en do dva ledna. Ena 
teri je spadal nekakšen predpasnik, ki so ga kar je bilo možno v dobi gozdnega železar- kopa je dala od 2000 do 5000 kg oglja, 
pripenjali s kljukicami. Pri prebiranju in stva in s tehniko talilnih jam. Sedaj so se 
pranju rude so ga pripenjali spredaj, v jami nove in tehnološko izpopolnjene talilne x 

pa zadaj. Tako pripet predpasnik so imeno- peči postavljale na krajih, ki so bili s potmi Družbeni odnosi, ki jih ureja jeseniški 
vali naritnik (Arschleder, Fahrleder). S dobro povezani z rudišči in oglarji. Proces rudarski red iz leta 1381 
tem si je delavec zavaroval hrbet in ledja ustaljevanja talilnih peči in njihov prehod 
pred vlago, odrgninami in drugimi poškod- v dolino se je končal v 14. stoletju. V ta čas Sergej Vilfan ugotavlja, da je uvajanje 
banii, ko se je plazil po rovu, leže ali pa spada tudi ortenburški rudarski red. modernejše metalurške tehnologije imelo 
sklonjeno kopal. Tudi pokrivalo je bilo iz- Franjo Baš trdi, da ». . . Ortenburški rudar- z a posledico, da je število zaposlenih pri eni 
delano iz močne klobučevine, da je varova- ski red utemeljuje razmere v stalnem ru- p e £ j naraslo in zaposleno osebje diferenci-
lo rudarjevo glavo. darstvu in plavžarstvu, ne pa v gozdnem in r a | 0 n a lastnike peči ali kladiv ter na njiho-

V 14. stoletju se je taljenje rude zaradi je povezan z uveljavljanjem rudarskega re- v e delavce. Stara fevdalna pojmovanja so 
prehoda na vodni pogon mehov preneslo v gala po zemljiških gospoščinah. Posestva s e z a č e l a mešati s posebnimi potrebami 
dolino. Zato je bilo treba izkopano rudo daje rudarjem v njihovo kupno pravno proizvodn je in nastalo je posebno rudniško 
prepeljati do talilnih peči. Transportirali last . . . ter združuje kopanje in taljenje že- in fužinsko pravo, 
so jo v posebnih lesenih posodah, imeno- lezove rude ter kovanje železa z lastnino in 
vanih nečki (Muldenl, ki so se obešeni na stlanim bivališčem rudarja in plavca . . . S (Nadaljevanje na 14. strani) 



Delo na sedežu SZ naj bi se predvidoma odvijalo v okviru Štirih sektorjev, ki se bodo glede n a 
kompleksnost problematike morali medsebojno dopolnjevati in tesno povezovati ter biti v 
skalnem stiku z ustreznimi službami v proizvodnji. 

Sektor načrtovanja i 
Sektor načrtovanja OSS SŽ mora združevati vse funkcije razvojnega, dolgoročnega in krat-

- koročnega planiranja, ki so v sistemu naSega samoupravnega planiranja predvidene za 
načrtovanje na ravni sestavljenih organizacij združenega dela. Planiranje na tej ravni vklju
čuje plane razvoja TOZD v indikativnem smislu, v usmerjevalnem pogledu pa planiranje 
tistih funkcij, zaradi katerih so po določbah samoupravnega sporazuma sestavljene organi
zacije združenega dela ustanovljene. 
Za uspešno opravljanje poslov, tako v sektorju načrtovanja kot v ostalih sektorjih, je po
trebno organizirati enovito evidenco z analizo, ki bo omogočala spremljati odvijanje 
celotnega procesa reprodukcije združenega dela. V ta namen bo v okviru sektorja 
načrtovanja potrebno organizirati posebno službo informatike ter ustvariti ustrezno poveza
vo, na eni strani s TOZD in DO, na drugi strani pa z ustreznimi republiškimi in zveznimi 
asociacijami in institucijami. Ta sektor mora zasledovati tudi realizacijo načrtov. 
Uspešnost in učinkovitost delitve in združevanja dela zahteva sodobne organizacijske prije
me, zato bo potrebno v sektor načrtovanja vključiti tudi posebno službo za organizacijo dela. 

Finančno-ekonomski sektor 
Tudi v prihodnje bo opravljal vse tekoče finančne posle, ki so skupni za vse OZD. V ta namen 
bo sodeloval z bankami — domačimi in tujimi — in skladi gospodarstva za napajanje z obrat
nimi sredstvi ter za varovanje likvidnosti. 
Finančni sektor bo opravljal poleg tega tudi vsa dela v zvezi s poslovanjem interne banke, 
organiziral in vodil bo združevanje sredstev OZD in porabnikov ter angažiranje tujih sred
stev. 
Interna banka bo samostojna finančna institucija, ki bo kot instrument združenega dela SŽ 
povečala obseg svoje storitvene dejavnosti in udeležbe pri financiranju enostavne ter raz
širjene reprodukcije. 

Komercialni sektor 
Prodajo izdelkov SOZD bo v prihodnje potrebno usmerjati vse bolj na dolgoročno in stabilno 
povezovanje s posameznimi porabniki v obliki vertikalne povezave izdelovalcev in predelo
valcev jekla, tako na domačem trgu kot v tujini. 
Veliko število različnih vrst jekel ter različne oblike njihove predelave dajejo možnost SOZD 
SŽ nastopa na domačem in tujem tržišču z zelo širokim asortimentom izdelkov v obliki 
kompleksne ponudbe. Izraba te objektivne prednosti pa zahteva, dk proizvajalci, združeni 
v SOZD, preidejo na koordinirano in enotno sklepanje pogodb v okviru komercialne službe 
OSS S Ž. 

..Večja vključitev delovnih organizacij v izvoz, posebno na nova perspektivna tržišča na vzho
du in v deželah v razvoju, bo zahtevala organiziranje stalne prisotnosti v posameznih deže- -
lah, kar je možno izvesti le v okviru enotne komercialne službe vseh delovnih organizacij. 
Komercialni sektor SOZD SŽ bo organiziral in izvajal posle skupnega oskrbovanja z osnov
nimi surovinami, predvsem tistimi, k i j ih uporablja več združenih delovnih organizacij, kakor 
so ruda, koks, staro železo, ferolegure in reprodukcijski material za predelovalce. 
Uspešnost in zanesljivost oskrbe z osnovnimi surovinami bo vezana na naraščanje kreditne 
zmogljivosti interne banke, zato bo združevanje sredstev in iskanje novih virov pogoj za 
uspešen razvoj skiipne komercialne službe. 

Sekretariat . 
V tem sektorju se sedanja vsebina dela ne bi bistveno spremenila, povečal pa se bo obseg. 
Poleg naštetih je še vrsta dejavnosti, ki naj bi bile usklajevane na sedežu SŽ. To so delovna 
varnost, splošna obramba, zdravstvena zaščita in podobno. 
Takšno združevanje dela in sredstev, ki naj bi jo določil novi samoupravni sporazum, bo 
zahtevalo okrepitev skupnih služb SŽ. Tako naj bi se v skupnih službah razvila predvsem sto
ritvena dejavnost, ki se da vrednotiti, kar pomeni, da bo delovna skupnost skupnih služb SŽ 
lahko oblikovala lastne samoupravljavske pravice. To pa ne pomeni, da se bodo vse skupne 
dejavnosti koncentrirale'na sedežu SŽ v Ljubljani, temveč bodo dogovorno opravljale po
samezne od skupnih dejavnosti tudi OZD iz sestava SŽ. S tem bo vzpostavljen policentričen 
razvoj skupnih dejavnosti SŽ, ki je kot možnost že nakazan v sedanjem sporazumu o zdru
ževanju. 
Razumljivo je, da je ustanavljanje temeljnih organizacij združenega dela po enotnih načelih 
in z ustavno vsebino v delovnih organizacijah pogoj uspešnejšega združevanja dela v sestav
ljeno organizacijo SŽ. V tem je razlog, zakaj je posebna pozornost posvečena temu problemu. 
Že dosežena povezava z blagovno prometnimi delovnimi organizacijami in zlasti s porabniki 
v poslovni skupnosti izdelave in predelave jekla nudi široko možnost za večje uveljavljanje 
združenega dela v načrtovanju in realizaciji razvoja širšega kovinskega kompleksa SR Slove
nije. SOZD pa bo sama tudi v prihodnje za nova združevanja v SŽ odprta. 
Že izdelan koncept dolgoročnega razvoja slovenskega železarstva in zlasti zasnova srednje
ročnega načrta za leta od 1976 do 1980, bosta postala najbolj realna takrat, ko bosta komple-
tirana s samoupravnim sporazumom s porabniki, ki bo resnično pomenil uskladitev proizvod
nje ter porabe jekla. 
Proizvodnja milijon ton surovega jekla SŽ leta 1980 in okrog 1,2 milijona ton leta 1980 niti po 
količini niti po kvaliteti v celotni jugoslovanski črni metalurgiji ni sporna. Realizacija takega 
razvoja SŽ bo pogojena z zagotovljeno oskrbo š surovinami in energijo ter takim razvojem 
kovinsko predelovalne industrije, ki bo temeljil na kvalitetnih in plemenitih jeklih Sloven
skih železarn. To nalogo bo treba razrešiti znotraj sestavljene organizacije in sporazumno 
zunaj nje. 
Sodelovanje SŽ z drugimi jugoslovanskimi železarnami in blagovna menjava z državami SE V 
bo važno sredstvo za kompleksnejše oskrbovanje slovenskega trga z jeklom, nakupi surovin 
v deželah v razvoju pa odpiranje dodatne možnosti za prodajo izdelkov kovinske in druge 
industrije. 
Razlogov za krepitev združevanja dela in sredstev v SOZD Slovenske železarne je torej 
dovolj, zato je razumljiva politična in splošna podpora. 
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Po sklepu vodstev družbenopolitič
nih organizacij Slovenskih železarn 
Ljubljana, posredujemo oceno delo
vanja in uresničevanja ustave v ^ 
SOŽD Slovenske železarne Ljub- ^ 
Ijana v javno razpravo vsem organi
zacijam ZK delovnih organizacij 
Slovenskih železarn kot tudi drugim 
organizacijam in organom delovnih 
organizacij Slovenskih železarn in 
sestavljene organizacije združenega 
dela Slovenske železarne Ljubljana. 
O oceni bo razpravljal tudi C K ZKS. 
Javna razprava bo trajala do konca 
junija 197.r), tako da bi v prvi polo
vici julija lahko vodstva družbeno
političnih organizacij Slovenskih že
lezarn sprejela končno oceno doku
menta, ki bo služil kot osnova za 
nadaljnje usmeritve samoupravnega 
razvoja SOZD Slovenske železarne 

Lju bljana. 

1. N A M E N O C E N E 
Preteklo je več kot eno leto, ko je svet-ZK Slovenskih železarn izdelal »Oceno rezultatov 
združenega podjetja Slovenskih železarn«, v kateri je analizirano delo organizacije skupnih 
služb in generalnega direktorja SŽ. 
Za nami je obdobje kongresov ZK, ZS in ZSM. Na kongresih je bila sprejeta vrsta sklepov in 
stališč glede našega nadaljnega socialističnega razvoja. V sklepih so .bile jasno opredeljene 
tudi naloge vseh subjektivnih sil i ZK na čelu. 
Zaradi tega se svet ZK SŽ skupaj z vodstvi ostalih družbenopolitičnih organizacij SŽ ponov
no odloča, da se izdela bolj izčrpna, temeljita in predvsem kritična ocena sedanjega stanja 
uresničevanja ustavnih zasnov v SOZD Slovenske železarne. Ta ocena naj vsestransko zaja
me vsa področja našega delovanja. K temu nas spodbuja tudi zahteva posebne delovne grupe 
pri komisiji za samoupravljanje in politični razvoj pri C K ZKS, kkželi izdelati bolj temeljito 
analizo delovanja nekaterih SOZD na SloveHskem. 
Izdelana ocena naj bi bila predmet razprav v organizacijah ZK vseh DO SŽ, kot tudi drugih 
organizacij in organov DO in SOZD SŽ. Ugotovitve, mnenja, predlogi in stališča naj bi služila 
kot osnova za nadaljnje usmeritve samoupravnega razvoja SOZD Slovenske železarne Ljub
ljana. 
H. DRUŽBENO EKONOMSKI TEMELJI SOZD SLOVENSKE ŽELEZARNE 

LJUBLJANA 
2. 1 Uvod 
Celotna naša samoupravna družba se nahaja v presnavljan ju svojega organizma. Z novimi 
ustavami federacije in republik je začrtana pot in zasnovani taki samoupravni odnosi, v ka
terih bo združeno delo temeljni nosilec družbene reprodukcije. 
Z ustavo opredeljena samoupravna družbena ureditev je pogojena z oblikovanjem samo
upravnih pravic ter združevanjem dela in sredstev v temeljnih dohodkovno zaokroženih 
enotah. S ciljem večje rentabilnosti in gospodarnosti ter povečevanja dohodka se morajo 
temeljni dohodkovni tvorci povezovati v višje stopnje združenega dela — v delovne organi
zacije, sestavljene organizacije združenega dela, v samoupravne interesne skupnosti, poslov
ne skupnosti in druge oblike združevanja živega in minulega dela. To pa pomeni organizira
nost naše samoupravne družbe na novih osnovah, kar bo dolg in zapleten proces. Družbeno 
načrtovanje po območjih in dejavnostih skladnega razvoja gospodarskih potencialov, 
življenjske družbene ravni ter socialne enakopravnosti, ki je po ustavi osnovna komponenta 
samoupravne, socialistične reprodukcije, je možno le, če je združeno delo organizirano in 
samoupravno povezano v organske celote. Pri združevanju živega in minulega dela, odprav
ljanju grupno lastniških dohodkovnih stremljenj, podružbljanju dohodka ter oblikovanju 
medsebojne dohodkovne zavisnosti, smo šele na začetku zahtevnega procesa. Nekaj orga
nizacij združenega dela ima na tej poti že določene izkušnje in dobra izhodišča za pospešeno 
uveljavljanje ustavnih določil, prevzemanja družbenega načrtovanja in ustvarjanja družbe
ne reprodukcije. Med te spadajo tudi Slovenske železarne. 
Slovenske železarne so SOZD, od marca 1975 registrirana na okrožnem gospodarskem sodišču 
v Ljubljani pod številko 981/00 kot firma: Slovenske železarne — združeno podjetje Ljub
ljana, n. suh. o. 
Slovenske železarne Jesenice, Ravne in Štore so vsa leta po osvoboditvi poslovno medsebojno 
sodelovale. Izhodišče tega sodelovanja je bilo v ministrstvu industrije in rudarstva Slovenije, 
generalni direkciji črne metalurgije Jugoslavije in pozneje glavni direkciji metalurgije Slo
venije. V obdobju od leta 1952 do leta 1969 so zvezo držale preko poslovnega združenja jugo
slovanskih železarn. , 

2. 2 Prva etapa združevanja 
V času ekonomskih težav v letih 1967 do 1969 se je izkazalo, da mora v borbi za obstoj in 
razvoj slovensko železarstvo biti bolj združeno, vzajemno in solidarno. Dve leti so tekle pri
prave. Po referendumu 15. 9. 1969 je bilo ustanovljeno združeno podjetje Slovenske železar
ne, ki je izpeljalo prvo osnovo združevanja dela in sredstev. Ob skromnih začetkih, brez skup
nih služb, so strokovni.delavci in samoupravni organi združenega podjetja izpeljali speciali
zacijo proizvodnje, enotnejše oskrbovanje s surovinami in energijo, medsebojno blagovno 
menjavo, skupen nastop v asociacijah in družbeno političnih skupnostih ter vizualno,enot-
nost slovenskih železarn. 
Po prvih izkušnjah sta se oblikovala metoda in način dela. Zaradi skromne zasedbe strokov
nih mest na sedežu .združenega podjetja so gradivo za organe samoupravljanja pripravljali 
teami, sestavljeni iz strokovnih delavcev železarn, vodstveno funkcijo pa je vršil direktorij, ki 
so ga poleg generalnega direktorja sestavljali glavni direktorji železarn Jesenice, Ravne in 
Štore. 
Združeno podjetje je že za leto 1970 imelo svoj prvi gospodarski načrt, sprejelo srednjeročni 
razvojni načrt za leto 1971 do 1975, po dogovorjenih normativih sestavljalo in sprejemalo 
vsakoletne gospodarske načrte ter izdelalo koncepcijo dolgoročnega razvoja slovenskega 
železarstva do leta 1985. 
Delavski svet je sprejel skupni dogovor, da mora vsak razvojni projekt, ki zahteva zunanja — 
domača ali tuja finančna sredstva, biti predhodno odobren otl delavskega sveta podjetja. To 
je omogočilo usklajen nastop in skladno dopolnjevanje ter širjenje proizvodnih zmogljivosti. 
V smislu enotne investicijske politike seje pričela gradnja osrednjega objekta hladne valjar-
ne na Beli in bila na podlagi združevanja sredstev podpisana pogodba o sovlaganju za dokon
čanje začete investicijske izgradnje novih Štor. 
Učinki skupne poslovne politike so bili po štiriletnem obdobju očitni. Združeni so železarji 
lažje prestali krizno obdobje in ob razrešitvi sistemskih pogojev vrnili rast proizvodnje, 
akumulativnosti, produktivnosti, likvidnosti, solventnosti in kreditne sposobnosti. Od leta 
1969 do leta 1973 je ob drobnih investicijskih posegih zrastlal proizvodnja surovega jekla na 
695.500 ton ali za 21 %, proizvodnja gotovega blaga na 64.3.000 ton ali za 27 %, celotni dohodek 
na 3.430 milijonov din ali za 92 %, osebni dohodki na 515 milijonov din ali za 119%, bruto 
akumulacija pa na 386 milijonov din ali za 210 %. 
Iz teh podatkov se vidi, da je ob rasti fizičnega obsega proizvodnje in produktivnosti dela, ki 
se je v blagovni proizvodnji dvignila na 52 ton na zaposlenega ali za 19 %, najbolj porastla 
ekonomska moč. Rast celotnega dohodka, osebnih dohodkov in bruto akumulacije, to je 
seštevka amortizacije in ostanka dohodka, je učinek obsega in specializacije proizvodnje, 
odpravljanja nerentabilne proizvodnje, boljšega koriščenja kapacitet, optimalnejšega finan
ciranja proizvodnje, boljšega oskrbovanja, plemenitenja proizvodnega programa in regulacije 
cen jekla. 



V združeno podjetje povezane slovenske železarne so se zavedale, da niso sebi namen, zato so 
bile že od leta 1972 pobudnik za ustanovitev poslovne skupnosti izdelave ter predelave jekla, 
v kateri naj bi se razvoj usklajeval na Širši osnovi. 
2. 3 Druga etapa združevanja 
Na podlagi pridobljenih izkušenj — dobrih in slabih — seje leta 1973 začel oblikovati samo
upravni sporazum o združevanju v Slovenske železarne. Ta sporazum je predvideval kva
litetno poglabljanje združevanja dela in sredstev na ravni združenega podjetja. Odprl je 
možnost in predvidel združevanje železarn s tistimi predelovalci, ki naj bi preko polovice 
reprodukcijskega materiala dobili iz slovenskih železarn. To naj bi pomenilo, da bo združeno 
podjetje postalo vertikalna organizacija združenega dela od proizvodnje surovega jekla do 
končnih izdelkov. Blagovna menjava z državami SEV, povečanje izvoza ter usklajen med
sebojno zavisen razvoj so bile važne sestavine tega načrta. 
Po daljših pripravah je bil 27. 11. 1973 podpisan samoupravni sporazum o združevanju 
v Slovenske železarne. Podpisali so ga predstavniki delovnih organizacij: Železarne Jesenice, 
Železarne Ravne, Železarne Store, Verige Lesce, Plamena Kropa, Tovila Ljubljana, Žične 
Celje in Metalurškega inštituta Ljubljana. 
S tem aktom se je pričelo novo obdobje Slovenskih železarn in še pred izidom ustave pričela 
delovati sestavljena organizacija združenega dela. 
S samoupravnim sporazumom se je razširila obveza združevanja dela, sredstev in funkcij. 
Odprla se je možnost povečanja združenega finančnega potenciala za optin>alno financiranje 
proizvodnje in izgradnje, za širjenje lastne komercialne dejavnosti in povečanje zunanje
trgovinske aktivnosti, za skladnejši razvoj proizvodnje ter predelave jekla in optimalnejše 

. načrtovanje poslovanja. I / 

S tem je nastala tudi potreba po oblikovanju take organizacije skupnih služb, ki bi bila kos 
finančni, komercialni, tehnični in pravni storitveni dejavnosti, izdelovanju osnutkov letnih 
in srednjeročnih gospodarskih ter razvojnih načrtov in zasledovanju ter pomoči pri njihovem 
ustvarjanju. ' 
Izkušnje so pokazale, da je tudi v SOZD Slovenske železarne treba zadržati vpeljano metodo 
dela, po kateri za pripravo predlogov organom samouprave in za učinkovito izvrševanje 
sklepov ter zasnovane poslovne politike delujejo Strokovni teami, sestavljeni iz strokovnih 
delavcev, podpisnikov samoupravnega sporazuma. Ta aktje zato predvidel strokovno — po
slovodne organe, ki so ves čas aktivno delovali in bili pomembna opora samoupravnim 
organom SŽ. 
Po poldrugem letu delovanja SOZD SŽ lahko ugotovimo naslednje: 
Sestavljena organizacija združenega dela z delovnimi organizacijami in TOZD za 
proizvodnjo reprodukcijskega materiala in za predelavo, se je pokazala bolj zapletena od 
predhodnega združenega podjetja. Vsebuje notranja ekonomska nasprotja, ki zahtevajo dru
gačen pristop k reševanju poslovne politike. Upoštevati je dalje treba, da je SOZD SŽ nastala 
pol leta pred sprejetjem ustave in v času, ko se je v železarnah vršil notranji proces ustanav
ljanja TOZD. Razveseljivo je zato, da je, ta sestavljena organizacija kljub temu našla sama 
sebe, shodila, da je prebolela otroške težave in da je na dobri poti za oblikovanje takega eko
nomskega^ združevanja dela, ki bo resnično imelo dohodkovni učinek. 
Nastala je druga vsebina dela, v kateri so velik prostor zavzeli proizvodno poslovni odnosi 
med železarnami in predelovalci. Sočasno so se pojavljali problemi tekočega oskrbovanja 
železarn s surovinami in energijo, inflacija stroškov in skrb za upravičeno regulacijo cen 
jekla, ki je imela posledice pri predelovalcih in težave v medsebojnem blagovnem prometu. 
K tem je treba priključiti še težave s pomanjkanjem obratnih sredstev, nastajanje nelikvid
nosti, nove blokade žiro računov in probleme v blagovni menjavi ter izvozu. Razumljivo je, 
da je takoj operativno problematiko možno reševati le v strokovnih organih, k\i jih sestavljajo 
predstavniki zainteresiranih delovnih organizacij. .• ' 
Tekoča proizvodno poslovna problematika je toliko angažirala poslovodne organe in skupen 

'aparat SŽ, ki se je sicer v drugi etapi združevanja povečal, da so bili zapostavljeni osrednji 
cilji združevanja dela, strategija in vodenje enotne poslovne politike. Skupne službe delovnih 
organizacij so bile zato delno prisiljene, da so mnoge, zlasti kupno prodajne operacije vodile 
same in pri tem zanemarile enotnost in koristi skupnega in koordiniranega nastopa. 

• ' ' ' . ' • . 2. 4 Doseženi rezultati 
Rezultati dela SOZD SŽ pa so vendar prihajali na površje in prav ti so zlasti samoupravne 
organe spodbujali k doslednemu izvrševanju v samoupravnem sporazumu sprejetih določil. 
Leto 1974 je bilo pivo leto življenja SOZD SŽ. Zaključni račun je najboljša slika stanja in 
učinkov skupnega prizadevanja pri raziskavah, oskrbovanju, optimizaciji razpoložljivih 
finančnih virov, medsebojnem blagovnem prometu, enotnejšem nastopu na tržišču in boljši 
izrabi proizvodnih zmogljivosti. Slovenske železarne so leta 1974 dosegle: 

206.000 ton, kar je 9 % več kot leta 1973 
768.000 ton, 
700.000 ton, 

5.834 mili j . din, 
800 mili), din, 
710 mili j . din, 
42 mili). $, 

15.7H0 

— surovega železa 
— surovega jekla 
— blagovne proizvodnje 
— celotnega dohodka 
_ OD bruto 
— akumulacije bruto 
— izvoza 
— zaposlenih poprečno ' 

kar je 10 % več kot leta 1973 
kar je 4 % več kot leta 1973 
kar je 50 % več kot leta 1973 
kar je 27 % več kot leta 1973 
kar je 56 % več kot leta 1973 
kar je 32 % več kot leta 1973 
kar je 4 % več kot leta 1973 

Iz teh podatkov se vidi, da je celotni dohodek nominalno rastel znatno hitreje kot suma 
osebnih dohodkov, da je produktivnost porastla v fizičnih in zlasti vrednostnih kazalcih in 
kljub temu, da je bil izvoz za eno tretjino višji. 
Razveseljivi so tudi rezultati prvega četrtletja letošnjega leta. Doseženo je bilo: 

— surovega železa 
— surovega jekla 
— blagovne proizvodnje 
— realizacije 
— zaposlenih poprečno 

50.630 ton ali 
202.550 ton ali 
190.404 ton ali 

1.763 milij. din ali 
16.182' ali 

4 % več kot v 1. četrtletju 1974 
4 % več kot v 1. četrtletju 1974 

11 % več kot v 1. četrtletju 1974 
64 % več kot v 1. četrtletju 1974 
3 % več kot v 1. četrtletju 1974 

Iz teh podatkov se vidi, da obstojajo vse realne možnosti, da bodo Slovenske železarne letos, 
to je' v zadnjem letu tekočega srednjeročnega družbenega načrta ekonomskega razvoja, 
dosegle in presegle osrednjo postavko predvidenih 800.000 ton surovega jekla. To je 
pomembno, saj bo celotna jugoslovanska črna metalurgija leta 1975 dosegla le okrog 65 % 

1 

2 

stižev, prizadevanja za položaj na družbeni lestvici posameznikov in manj 1/. resničnega pri
zadevanja za višje proizvodne dosežke in boljši ekonomski položaj organizacij združenega 
dela. Vzroke, da slabosti hitreje ne odpravljamo, je treba iskati tudi v nepopolno dognailem 
postopku za sprejemanje aktov in odločitev upravnega in delavskega sveta SZ. Uspešno 
delovanje delegatskega sistema je pogoj, da bodo stremljenja delavcev prišla na površje. 
Ob tem, da samoupravna organa SŽ dobro delata, je vendar opaziti, da posameznedelegacije 
gradivo prepozno dobijo, da bi lahko predhodno obdelale v bazi. Razmisliti bo treba tudi 
o sestavu delegacij in o možnosti, da bi na seje prihajali tisti delegati, ki zadevo najbolje 
poznajo. 
Težišče dela samoupravnih organov je treba še bolj prenesti na sprejemanje politike, za 
njeno izvrševanje pa zadolžiti poslovodne organe in strokovne delavce ter razmejiti odgovor
nost. Strokovni poslovodni organi so v nekaterih primerih glede na obveznost izvajanja 
dogovorjene politike pokazali premalo smisla za enotnost akcij. Pri tem je prihajalo do poja
vov neupoštevanja že sprejetih stališč. Opaziti je bilo improvizacije, pa tudi preveč sestajanja 
ob nepripravljeni materiji. Člani teh organov niso k reševanju problemov pristopali z dovolj-
no mero političnega in samoupravnega posluha oziroma v smislu že dogovorjenih načela 
V prihodnje je treba z boljšim pripravljanjem gradiva in več hotenja po skupnem reševanju 
doseči še večjo usklajenost in učinkovitost dela strokovnih poslovodnih organov, zlasti 
takrat, ko gre za enotnost izven SŽ. 
Vodstva družbenopolitičnih organizacij SŽ dalje ugotavljajo, da ustanovitev TOZD •J žele
zarnah pomeni napredek, ki je zaradi medsebojnega spodbujanja vplival na dobre proizvodno 
poslovne rezultate, vedeti pa je vendar treba, da sedanje TOZD niti po vsebini niti po dimen
zijah niso še prave temeljne nosilke družbene reprodukcije: Res je, da zamujanje izdaje 
ustavne zakonodaje in sistemskih sprememb ovira jasno in enotno opredelitev. Za čakanje pa 
vendar ni opravičila, saj ustava sama daje odgovor, kaj so temeljne pravice in hkrati 
dolžnosti samoupravljavcev in kako jih lahko uveljavljajo. Komunisti so v vseh delovnih 
organizacijah opozoVili na stanje in brezkompromisno zahtevali ustanavljanje takih TOZD, 
ki bodo resnične temeljne nosilke združenega dela. Delo na tem področju je že v teku. 

VII . IZHODIŠČE ZA P R I H O D N O S T 
Glede na predhodne ugotovitve, zlasti pri oceni sedanje in bodoče samoupravne organizira
nosti v DO SŽ in SOZD SŽ, kot tudi zaradi pomanjkanja enotnega koncepta organiziranosti 
DO v SOZD SŽ, bo potrebno čimprej izdelati kompleksen predlog združevanja dela od TOZD 
do SOZD. Vodstva družbenopolitičnih organizacij SŽ so poizkušala za (o nalogo angažirati 
specializirane znanstvene institucije, kar pa kljub dogovoru ni privedlo d'* rezultata. Zato 
družbenopolitične organizacije ugotavljajo, da se je treba opreti le na lastne sile. 
Na pobudo družbenopolitičnih organizacij SŽ je DS SZ, dne 28. 2. 1975 ugotavljal stanje in 
začel postopek prilagojevanja samoupravne organiziranosti in s tem samoupravnega spora
zuma o združevanju v SŽ z novo ustavo. 
Teze, ki se snujejo, predvidevajo enotna načela za ustanavljanje TOZD v DO SŽ, prilagojena 
specifičnostim dejavnosti in enotna izhodišča za medsebojne ekonomske odnose med TOZD v 
DO SŽ in med DO v SŽ. Osnova za medsebojne odnose bodo dogovorjene cene, ki so ob usta
navljanju TOZD oblikovane s predpostavko, da vse te organizacije sorazmerno enako prispe
vajo k ustvarjenemu dohodku. Enaka načela bodo vključena tudi v medsebojne ekonomske 
odnose med DO v SOZD SŽ. Pri tem obstaja mišljenje, da bi se morale DO predelovalce'' 
medsebojno bolj povezati v SOZD, združevanje novih DO v S / pa naj bi se vršilo praviloma 
le preko vključitve v sestav posamezne DO SZ. 
V železarni Jesenice in železarni Ravne, ki sta največji znotraj SOZD SZ, se že pripravlja 
ustanavljanje večjega števila TOZD po navedenih osnovah. 
Vzpostavitev novih kvalitetnejših odnosov v DO SŽ, bo spodbuda za združevanje dela in 
sredstev na ravni SOZD SŽ. Globlja vsebina dela in združitev komponent združenega dela 
v SOZD SŽ mora biti osnovno izhodišče noveliranega samoupravnega sporazuma. Izhajati je 
treba iz treh osrednjih strateških hotenj poslovne politike: 
1) nenehna rast produktivnosti dela, spremljana s povečevanjem prejemkov, zboljšanja 

življenjske ter družbene ravni zaposlenih v SŽ; 
2) stalno povečevanje in plemenitenje proizvodnje ter skrb za širjenje industrijske dejavno

sti SR Slovenije na podlagi izdelkov SŽ; 
3) povečevanje prispevka pri zniževanju zunanjetrgovinskega primanjkljaja S l i Slovenije 

z nalogo, da se v SŽ doseže izravnava izvoza z uvozom. 
Da bi lahko te strateške naloge uspešno reševali, je potrebno: 
— speljati dosledno specializacijo proizvodnje in tako objektivno delitev dohodka, kot ga 

v vertikalnem tehnološkem postopku posamezne OZD dosegajo; 
— vpeljati kompleksne ponudbe izdelkov DO SŽ na domačem in zunanjih tržiščih; 
— spodbujanje izvoza s kompenziran jem znižanega dohodka iz izkupička od prodaje na 

domačem trgu; 
— namensko združevanje sredstev v solidarnostni sklad za sanacijske posege v tistih 

DO SŽ, v katerih iz objektivnih razlogov izvirajo ekonomske težave; 
— uvajanje dolgoročne blagovne menjave z državami S E V za dopolnitev asortimana in 

deželami v razvoju na podlagi menjave visokovrednih izdelkov za surovine in polizdelke; 
— organiziranje dolgoročnih aranžmajev za skupno oskrbovanje z osnovnimi surovina

mi jn energijo iz domačih in tujih virov; 
— namensko združevanje sredstev in pritegnitev tujih virov v interno banko SZ za večji 

izkoristek razpoložljivih finančnih potencialov in financiranje proizvodnje ter razvoja. 
Sedanjo organiziranost SŽ lahko smatramo kot dober začetek in izhodišče, na katerem se bo 
krepil instrument združenega dela jeklarske industrije. Družbenopolitični in strokovni delav
ci Slovenskih železarn na taki oceni že pripravljajo teze in zasnovo za nov samoupravni spo
razum, ki bo povečal vlogo združenega dela, razširil medsebojno ekonomsko zavisnost in 
povečal obseg združenega dela in sredstev. Na podlagi izkušenj bo vpeljano tudi učinkovitej
še izvrševanje sprejetih nalog, posebno mesto pa bo zavzelo načrtovanje združenega dela, ici 
postaja glavni regulator celotne družbene reprodukcije. 
V novem samoupravnem sporazumu se ne predvideva bistvena sprememba v metodi dela. 
Poslovodni strokovni organi, ki so se izkazali v preteklosti, bodo tudi v prihodnosti važen 
usmerjevalec in koordinator proizvodno poslovne dejavnosti in opora samoupravnim 
organom pri oblikovanju poslovne in razvojne politike. Razprava v OZD bo pokazala, kateri 
od strokovnih organov bodo tudi v prihodnosti ostali kot stalna metoda dela in v katerem 
slučaju bodo ustanovljeni začasni strokovni teami. Praksa v prihodnosti mora zboljšati tudi 
koordinacijo dela med posameznimi strokovnimi organi, odpraviti nepotrebno dupliranje, na 
oodlagi dobro nrini»«<dv—'h ">-adiv paše povečati učinkovitost te metode dela. 
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oblika sestajanja sekretarjev OOJ5K ali pa po več predstavnikov ZK i/. DO, res t o pa so bili 
sestanki skupno s predsedniki sindikalnih organizacij, ZSM in DS posameznih DO. Na prvi 
seji novega sveta koncem leta 197:1 je bila utrjena organizacijska oblika delovanja ZK v SZ 
(po 2 izvoljena predstavnika iz vsake organizacije ZK DO SZ). Sprejet je bil tudi začasen 
poslovnik, ki je vendar nekoliko bolj precizno opredeljeval vlogo sveta ZK SZ. 
V prvi polovici leta 1974 je bilo delovanje sveta dokaj plodno. Največ pozornosti je bilo 
posvečene obravnavi problematike delitve sredstev pri ustanavljanju in združevanju TOZD. 
Kot zelo pomemben dokument je bila sprejeta kadrovska platforma za vsa vodilna in 
vodstvena delovna mesta v SZ, ki so jo sprejele vse OOZK in svet ZK SZ. Kadrovskim vpra
šanjem je ZK v tistem obdobju tudi sicer posvetila mnogo pozornosti. Zelo intenzivne so bile 
priprave skupnega dokumenta črne metalurgije Jugoslavije za X . kongres Z K J . Svet ZK SŽ je 
vodil organizirano pripravo na zvezni in republiški kongres ZK. Pripravljena in ocenjena je 
bila tudi analiza uresničevanja samoupravnega sporazuma o združevanju OZD v SZ. Poteka
la je temeljita razprava in sprejem ocene o doseženih ciljih integracije s posebnim poudar
kom na dejavnost skupnih služb in generalnega direktorja SZ. Več je bilo tudi razprav o 
medsebojnih poslovnih odnosih DO SZ. Analizirani so bili tudi dokumenti X . kongresa Z K J . 
Druga polovica leta 1974 je bila značilna za intenzivno delo ZK v vseh DO SZ pri 
sprejemanju notranjih samoupravnih splošnih aktov, volitev in začetnega Utrjevanja samo
upravljanja po novi ureditvi. Zato je bilo zanemarjeno dogovarjanje o samoupravni poveza
nosti in vsebinski zasnovi samoupravnih odnosov v SOZD SZ. Čeprav je bil samoupravni 

i sporazum o združevanju v SZ sprejet še pred novo ustavo in zato z njo ni v celoti usklajen, bi 
skladno/, vsebino sporazuma DO SŽ lahko delovale učinkoviteje. Tu leži gotovo precejšnja 
mera odgovornosti članov sveta ZKSŽ, ki niso energično vztrajali na uresničevanju vseh 
pozitivnih elementov iz dokaj solidne osnove, ki je zapisana v sporazumu o združevanju v SŽ. 
Praksa dela organizacij ZK je doslej pokazala, da ni enotno urejena organiziranost v SOZD. 
Svet ZK SŽ je bil zalo med pobudniki na kongresih ZK, da se to vprašanje enotno reši. C K 
ZKS je nato izdelal obširen osnutek poslovnika o delovanju svetov ZK v SOZD, ki izhaja iz 
novega statuta ZKS. V SZ se sedaj vrši laza sprejemanja poslovnika ter volitev članov v svel 
ZK SŽ iz vsake OOZK. 
V teku so tudi celotne kadrovske priprave za sekretarja in sekretariat sveta. Načelo, da ima 
vsaka OOZK po najmanj enega delegata v svetu, ter s poslovnikom opredeljena vsebinska 
zasnova nalog, vloge in položaja sveta, bo garancija, da bo ZK na izkušnjah iz sedanjega 
delovanja ter nove organiziranosti poslala enotnejša ter akcijsko sposobna za idejno vlogo 
ZK v Slovenskih železarnah in širšem prostoru. 

5.4 Zveza borcev SŽ 
V letu 1972 je bil na pobudo članov ZH ustanovljen koordinacijski odbor zveze borcev SŽ. 
Glavni namen odbora je usklajevanje dela ZH v vseh DO SŽ, borba za enotne cilje in pomoč 
pri razreševanju problemov borcev. Posebno pomembna je krepitev nadaljnje avantgardne 
vloge članov ZB v DO SŽ, Iti naj bi pomagali voditi in sodelovati pri razvoju našega 
samoupravnega sistema, s|)]ošnega ljudskega odpora, pa tudi sodelovati na vseh področjih 
dela za boljše življenjske pogoje borcev in vojnih tovarišev. Naloga koordinacijskega odbora 
je tudi organiziranje vsakoletnega srečanja borcev železarjev. Prvo srečanje je bilo 
septembra 197.') na Pokljuki, katerega organizatorje bila ZH železarne Jesenice in kjer je bilo 
prisolnih 1 101) borcev (z vseh DO SZ. Drugo srečanje je bilo na Ravnah (Kotlje) v organizaci
ji železarne Kavne, kjer je bilo prisolnih 1200 borcev, tretje srečanje pa bo letos v Štorah 
v organizaciji železarne Store. Ta srečanja so po soglasni oceni izredno uspela in so omogoči
la srečanja nekaterim borcem železarjem celo po •')() letih, odkar se niso več videli. 
Življenje in delo organizacije ZH je v zadnjih letih bolj enotno in učinkovito, za kar ima 
zasluge tudi koordinacijski odbor / H Slovenskih železarn. 

VI. IZKUŠNJI'] KOT KAŽIPOT 
Da bi lahko uspešno nadaljevali proces združevanja dela in sredstev v SŽ, je potrebno prvo 
ugotoviti, kaj še v sedanjih okvirjih samoupravnega sporazuma ni bilo doseženo, kakšne so 
0vil'e in kaj je treba načrtovali naprej, da bi SOZD poslala učinkovit instrument združenega 
dela. 
Vodstva družbenopolitičnih organizacij Slovenskih železarn ocenjujejo, da kljub doseženim 
uspehom pri združevanju dela in sredstev v SOZD stanje še ni zadovoljivo. Ugotovljeno je, 
da je politična klima za poglabljanje integracije in dosledno izvrševanje določil samouprav-
nega sporazuma v vseh delovnih organizacijah zelo ugodna, .dobro pa bo koriščena le, če se 
poveča ekonomska povezanost in odstranijo subjektivne ovire za hitrejše uveljavljanje 
združenega dela. 
Kljub temu, da se je že na splošno razvilo zaupanje v SOZD SŽ, se še vedno medsebojna 
izmenjava informacij premalo uporablja, poslovne zadeve in razvojni projekti se skrivajo, 
največ slabosti pa je na področju komerciale, kjer bi združevanje funkcij bilo najbolj 
koristno. Načelo, da se proizvodi 1)0 SŽ morajo medsebojno dopolnjevati, se ne spoštuje, 
zato pri ločenih sklepanjih prodajnih pogodb še vedno prihaja do prekrivanja asortimentov, 
kar sigurno ni v prid produktivnosti dela. Krčevito zadrževanje samostojnost i pri nabavi in 
prodaji preprečuje sporazumevanje in izvrševanje dogovorov za enotno prisotnost na 
tržiščih, kar posebno neugodno vpliva na zunanje trgovanje. Podobne slabosti so tudi pri 
kninpjuterizaciji, propagandi, uveljavljanju vizualne enotnosti SŽ ter druge. 
Ni naključje, da se združevanje funkcije oskrbovanja razvija hitreje, saj je ta vezana na 
likvidnost, ki je v delovnih organizacijah ogrožena, interna banka pa pomeni dodaten vir 
sredstev zlasti za uvoz. 
Ugotovili je,treba, da so se v predhodnem združenem podjetju že jasno oblikovale konture 
celovitosti od oblikovanja skupne finančne in komercialne politike, načrtovanja razvoja, 
poenotenja delitve dohodka, usklajenega delovnega časa, pravil obnašanja, enotnega nasto
panja do skupnega predstavljanja. Skupni prospekt je bil prvi večji dokaz poslovne in vizual
ne enotnosti Slovenskih železarn. 
Z razširitvijo sestavljene organizacije združenega dela v vertikalni smeri so nastali novi, 
kvalitetno spremenjeni odnosi, ki prvo leto niso bili izpeljani, nasprotno, iz rok so celo uhaja
le v prvi etapi združevanja že oprijele komponente. Ugotoviti pa je vendar treba, da prisot
nost predelovalcev pomeni obogatitev vsebine SOZD. Koristi so vidne v relativno povečanem 
izvozu in v poprečju prodajnih cen. Medlem ko se jeklo prodaja poprečno po ceni H din/kg, se 
pri predelovalcih, združenih v SŽ, cena dvigne na 18,5 din/kg. Razveseljivo je', da so se notra
nji odnosi v SZ v drugem letu delovanja sestavljene organizacije občutno izboljšali. 
Zadeve, ki še tiščijo voz združevanja v SŽ nazaj, so le delno vsebinskega značaja, največ jih 
izvira iz podedovanega neenotnega notranjega obnašanja, osebnih ambicij, bolestnih pre
ji » t 

Tudi doseženi uspehi, ki so v prvi vrsti plod dobrega dela v delovnih organizacijah, delno pa 
tudi učinek skupnega vodenja, oskrbovanja in usmerjanja proizvodnje ter koordinacije, še ne 
pomenijo izrabe vseh potencialnih možnosti," ki jih SOZD SŽ mora zajeti. Večja medsebojna 
ekonomska zavisnost združenih DO je osnovni pogoj za nove dosežke. 

III. SAMOUPRAVNA ORGANIZIRANOST SOZD SLOVENSKE ŽELEZARNE 
3. 1 Samoupravna organiziranost delovnih organizacij SZ 
V SOZD Slovenske železarne so združene delovne organizacije Železarna Jesenice, Železarna 
Ravne in Železarna Store, ki so sestavljene iz TOZD, ter predelovalci Veriga Lesce, Plamen 
Kropa, Tovil Ljubljana, Žična Celje ter Metalurški inštitut Ljubljana, ki so enovite delovne 
organizacije brez TOZI) 
V železarni Jesenice so bile po sprejemu zadnjih amandmajev k ustavi ustanovljene 4 TOZI) 
in ena delovna skupnost skupnih služb. Ustanovljeno je 270 delovnih skupin kol oblika zbora 
delovnih ljudi. Ker pa so sedanje TOZI) prevelike in je odločanje na DS TOZD še preveč 
oddaljeno od delavcev pri uresničevanju njihovih neodtujljivih pravic, je v pripravi ustano
vitev 19 — 21 TOZI) in 1 ali več delovnih skupnosti skupnih služb, kar naj bi bilo izvedeno do 
konca leta 197!). . 
V železarni Ravne so ustanovljene .') TOZD in 1 delovna skupnost skupnih služb. Na podlagi 
analize pogojev je ugotovljeno, da obstojajo realne možnosti za organiziranje Hi TOZI) in 
več delovnih skupnosti skupnih služb (predvidoma 7). Nova samoupravna organiziranost je 
predvidena za konec 1975. leta. 
V železarni Štore je ustanovljeno ti, TOZI) in I delovna skupnost skupnih služb. Tudi v tej 
DO potekajo podobna razmišljanja za organiziranje več TOZI), kar pa bo izvedeno |>ostopno. 
Veriga Lesce je sedaj organizirana kol enovita DO, vendar se že zaključuje faza ustanavlja
nja (i TOZD in 1 delovne skupnosti skupnih služb, kar naj bi bilo končano ob polletju 1076, 
Plamen Kropa je enovita DO. V analizi za presojo pogojev o ustanovitvi TOZI) je bilo leta 
197.') ugotovljeno, da v podjetju ni takih delov, ki bi izpolnjevali pogoje /a organiziranje 
TOZD. Te ugotovite izvirajo iz specializacijo proizvodnega procesa, prepletenosti dela ter 
začete rekonstrukcije DO. Sprejel pa je bij sklep, da se po končani rekonstrukciji ponovno 
izdela analiza o presoji pogojev za organiziran je TOZI). 
Tovil Ljubljana je enovita DO. Tudi v tej DO je bilo z analizo ugotovljeno, da ni pogojev ZH 
organiziranje več TOZI), ker je OZD tehnično in ekonomsko zaokrožena celota. 
Žična Celje je enovita DO. Trenutno ni objektivnih pogojev za organiziranje TOZD. Z 
uresničevanjem razvojnega načrta bodo tudi v tej DO podani pogoji za organiziranje več 
TOZD. 
Metalurški inštitut kot storitvena OZD je enovita in nima pogojev za ust a no vi lev več TOZD. 
V vseh DO SŽ so skladno z novo ustavo izpeljana delegatska razmerja, na novi Osnovi so 
ustanovljeni organi upravljanja in izvršilni ter poslovodni organi, organi samoupravne 
delavske kontrole, v vseh DO (razen Žične, kjer se šele uvajajo) pa so ustanovljene 
samoupravne delovne skupine kot oblika sestajanja zbora delovne skupnosti TOZD oziroma 
DO. Ekonomski odnosi med TOZD in tudi DO SŽ pa so ostali nedorečeni, TOZD še vedno 
niso postale temeljne enote gospodarjenja, sredstva še niso dejansko razdeljena, na ravni 
TOZD se ne ugotavlja dohodek. Samoupravni organi TOZD in 1)0 so se več ukvarjali 
s formalnim uveljavljanjem delnvčcvilvpravic s sprejemali jem različnih samoupravnih sploš
nih aktov, manj pa z dejanskim spreminjanjem odnosov v TOZI). Pristopi u vel javljanja 
TOZD v Slovenskih železarnah doslej niso bili enotni. Posamezne delovne organizacije so 
različno pojmovale bistvo in funkcioniranje TOZI); izhodišča bodo zalo v prihodnje poenote
na, saj je tako lažje gradili samoupravno in poslovodno povezanost celotnega organizma 
SOZD Slovenskih železarn kol funkcionalnega sistema. 

3. 2 Samoupravna organiziranost SOZD Slovenske železarne Ljubljana 
Celotno delovanje SOZD usmerja delavski svet SŽ, ki sprejema samou|)ravne splošne akte in 
sporazume, poslovno politiko, gospodarske načrte poslovanja, inalerialne obveze in razvojne 
projekte. DS SŽ vrši tudi funkcijo delavske kontrole, kar pa je ostalo le v zarodku. DS SŽ 
sestavlja 44 delegatov, odloča pa po delegacijah, ki jih je •>. Delovne organizacije, sestavljene 
iz TOŽI), tvorijo lastno delegacijo, predelovalne DO in storitvene dejavnosti pa imajo vsaka 
svojo skupno delegacijo. Odločitve se sprejemajo soglasno, predlogi pa mora'o bili predhodno 
obravnavani v delegacijah in po TOZD. 
Upravni svet SŽ je kolegijski izvršilni organ DS, ki ga sestavljajo po en do dva delegata iz 
vsake DO SŽ oziroma posamezne delegacije. 
Seje samoupravnih organov se vršijo po potrebi. Seje DS SŽ so poprečno vsaka dobra dva 
meseca, upravnega sveta pa poprečno vsak poldrugi mesec. Gradivo za seje samoupravnih 
organov pripravljajo strokovni delavci skupnih služb SZ, posreduje pa se preko poslovodnih 
— strokovnih organov. 
Delo obeh samoupravnih organov bi lahko ocenili kol uspešno in skladno s samoupravnim 
sporazumom o združevanju. Oba organa pa sla se doslej preveč zadrževala na'obravnavi 
operativne problematike, premalo pa na oblikovanju globalne poslovne politike. Delegatskim 
razmerjem je bilo posvečeno premalo pozornosti. 

IV. EKONOMSKA RAZMERJA MED DELOVNIMI ORGANIZACIJAMI V OKVIRU 
SLOVENSKIH ŽELEZARN LJUBLJANA 

^ 4. 1 Združevanje dela 
S samoupravnim sporazumom o združevanju so se podpisniki obvezali, da bodo: 
— usklajevali svoj razvoj, proizvodnjo in poslovanje s sprejemanjem skupnih razvojnih 

načrtov in z letnimi gospodarskimi načrti, 
— izvrševali dogovorjeno enotno politiko in varovali skupne poslovne interese, 
— enotno in usklajeno nastopali na domačem in tujem tržišču, 
— enotno oziroma usklajeno nastopali pred republiškimi in zveznimi predstavniškimi organi, 

asociacijami, denarnimi inst i t lici jami, SI S in družbeno polit ičnimi skupnostmi; 
— na ravni Slovenskih železarn zagotovili skupno strokovno delo, 
— združevali sredstva za financiranje skupnih služb in drugih skupnih dejavnosti, 
— na podlagi posebnih pogodb združevali sredstva za financiranje programov skupnega 

interesa, 
— medsebojno usklajevali in skupnim potrebam prilagodili svojo organizacijo dela, kadrov

sko politiko in samoupravno organiziranost ter pri sprejemanju svojih samoupravnih 
aktov upoštevali skupne dogovore. 

' • 
\ • • 



V Slovenskih železarnah TOZD preko delovnih organizacij združujejo naslednja dela: 
— področje metalurške dejavnosti: 

raziskovalno dejavnost, specializacijo in optimizacijo proizvodnje, načrtovanje proizvod
nje in razvoja; 

— področje finalizacije: 
zbiranje, dajanje pobud in načrtovanje finalizacije jekla, optimizacija proizvodnje, pri
pravljanje razvojnih načrtov predelovalcev; 

— ekonomsko finančno področje: 
oblikovanje in realizacija enotne finančne politike, skrb za optimalno financiranje pro
izvodnje, skupen nastop na trgu kapitala, sistem delitve dohodkov in pripravljanje letnih 
gospodarskih načrtov; 

— komercialno področje: 
• raziskava tržišča, dolgoročno usmerjanje prodaje in nabave, organiziranje oskrbovanja, 

blagovne menjave in ekonomske propagande ter enotno zastopstvo; 
— področje organizacije: 

uvajanje enotne sodobne organizacije in informacijskega sistema; 
— področje splošnih in kadrovskih zadev: 

. oblikovanje sporazumov in pogodb, urejevanje premoženjskih zadev in dajanje nasvetov, 
kadrovske, izobraževalne in druge zadeve. 

Strokovno, poslovodni organi pripravljajo gradivo in predloge za samoupravne organe in 
skrbijo za izvrševanje sklepov; obdelujejo tekočo problematiko in dogovorno ter usklajeno 
prevzemajo obveze za enotno izvajanje poslovne politike in delovanje SŽ. Pri tem uporab
ljajo gradiva, ki jih pripravljajo strokovni delavci skupnih služb SŽ in delovnih organizacij 
SŽ. Skupno deluje 15 strokovno-poslovodnih organov in strokovnih teamov. Osrednji organ 
je vodstvo, ki se poprečno sestane dvakrat mesečno in ga sestavljajo glavni direktorji DO ter 
generalni direktor SŽ. Od ostalih so najpomembnejši strokovni organi za ekonomiko, trgov
sko dejavnost, načrtovanje, razvoj, energetiko, tehnološko raziskovanje, organizacijo in 
kadrovsko splošna vprašanja. Delujejo tudi začasni teami za izdelovanje predlogov samo
upravnih aktov, revizijo projektov in podobno. 
SŽ se razvijajo predvsem v proizvodnjo žlahtnih jekel s širokim asortimentom ob striktni 
'medsebojni delitvi proizvodnje. Razmejitev proizvodnje med OZD SŽ je izvedena praktično 
v celoti, tako da se prekriva samo še pri 5.000 tonah profilov, kar pa je precej manj kot 1 % 
skupne proizvodnje. Posebna ekipa SZ analizira in pripravlja odpravo neskladja tudi glede 
tega ostanka proizvodnje. V samoupravnem sporazumu o združevanju so se vse združene 
organizacije zavezale usklajevati razvoj v prihodnje, kar je stalna in dolgoročna naloga. SŽ 
redno sprejemajo skupne letne gospodarske načrte. V pripravi je nov srednjeročni načrt do 
leta 1980 (dosedanji srednjeročni načrt je bil pripravljen do leta 1975), pripravlja pa se že tudi 
dolgoročni načrt do leta 1985. 
Na sedežu SŽ so skupne službe SOZD, ki jih sestavljajo strokovni delavci in administracija. 
Zaradi vpeljane metode dela po strokovnih poslovodnih organih, v katerih delujejo predstav
niki DO SŽ, tvori delovno skupnost skupnih služb le 25 strokovnih in administrativnih delav
cev. Naloga te službe je priprava gradiva in administracija za strokovne ter samoupravne 
organe SŽ ter storitvena dejavnost na področju načrtovanja, razvoja, financ, trgovine, prav
nih storitev in informiranja. 
V skupnih službah SŽ sta se že izdvojili kot storitveni dejavnosti bančništvo in trgovanje, 
storitve tehnološkega značaja pa vrši Metalurški inštitut. Metalurški inštitut predstavlja 
osrednjo raziskovalno institucijo, ki za delovne organizacije vrši tehnološka raziskovanja. 

4. 2 Združevanje sredstev 
Za optimalno izrabo razpoložljivih finančnih možnosti za financiranje enostavne in razširje
ne reprodukcije DO SŽ združujejo sredstva, ki so prednostno namenjena za kratkoročne 
intervencije, uvoz surovin in za skupne naložbe. Kroženje sredstev se vrši preko interne 
banke SŽ.' 
Interna banka SŽ je denarna institucija, ki združuje kratkoročna in dolgoročna sredstva 
podpisnic in s skupnim tveganjem najeta tuja sredstva. Ob sklenitvi leta 1974, je ta institu
cija imela potencial okrog 400 milij. din bilančne vsote. Osnovni namen te institucije, ki 
uspešno deluje že tri leta, je skrb za financiranje proizvodnje in soudeležba v finančnih 
konstrukcijah za naložbe v osnovna sredstva. Interna banka odigrava pomembno vlogo pri 
realizaciji gospodarskih načrtov in mi a veliko zaslugo na doseženi rasti proizvodnje. Interna 
banka SZ vrši tudi storitveno dejavnost za prenesena sredstva SR Slovenije za investicije 
v črni metalurgiji in plinifikaciji. Upravljajo jo delegati tistih DO SŽ, ki v njej združujejo 
svoja sredstva. Interna banka celoten novouslvarjeni dohodek takoj razdeli na nosilce 
TOZD i/ DO SŽ. 
Delovne organizacije SŽ so preko interne banke s svojimi sredstvi v višini 35,0 milijonov din, 
že prisotne v poslovnih skladih železarne Store, Verige, Plamena, Tovila, Žične, Metalurške
ga inštituta in v skupnih poslovnih prostorih v Ljubljani. To so skromni začetki združevanja 
in namenskega sovlaganja v proizvodno dejavnost znotraj SŽ. Obseg medsebojne prisotnosti 
v poslovnih sredstvih DO SŽ se bo v prihodnost i razširil, povečala se bo medsebojna zavisnost 
in poenotil poslovni interes. Načrt poslovne politike, sprejet na DS SŽ, za leto 1975 predvi
deva dodatno združevanje sredstev in postopno poviševanje bilančne vsote na milijardo din. 
Vse storitve interne banke vršijo skupne službe SŽ. 
Trgovanje je druga storitvena dejavnost, ki že obstaja v organizaciji skupne službe SŽ. 
Glavni del trgovinskih storitev vršijo združene delovne organizacije same, en del trgovske 
hiše, organizacija skupne službe SZ pa prevzema dogovorno storitve nabave in prodaje 
nekaterih izdelkov DO SŽ in storitve od trgovskih organizacij. Obseg le dejavnosti je leta 
1974 znašal 240 milijonov din, načrt za leto 1975 pa predvideva za 000 milijonov din nepo
srednih poslov in preko 400 milijonov din, organiziranih in speljanih preko Metalke. V okviru 
SŽ je bil izdan enoten katalog Slovenskih železarn, vsako leto pa se izdajajo enotne informa
cije kupcem za sklepanje pogodb. V izdelavi je tehnični priročnik, nov katalog in drugo 
propagandno gradivo. 

4.3 Slovenske železarne — nosilec uveljavljanja združenega dela ' 
Slovenske železarne so že postale organizirana dejavnost, ki vrši funkcijo družbene reproduk
cije na področju proizvodnje in predelave jekla, blagovnega in denarnega prometa. SŽ 
kompletno usmerjajo irt usklajujejo načrte proizvodno poslovne dejavnosti TOZD oziroma 
delovnih organizacij, oblikujejo razvojno politiko in se kot organska celovitost sporazume
vajo in dogovarjajo na področju celotnega jugoslovanskega železarstva, SIS, gospodarske 4 

zbornice, poslovnih bank in družbeno političnih skupnosti. To pomeni, da so SŽ instrument 
združenega dela, ki usmerja in optimizira proizvodno poslovno dejavnost združenih DO in jo 
usklajuje z drugimi dejavnostmi. Četudi je SOZD SŽ šele na začetku svoje razvojne poli, je 
že dosedaj odigrala pomembno vlogo združenega dela in to ne samo na področju povečevanja 
proizvodnje in blagovnega prometa združenih DO, temveč tudi v poslovnih odnosih celotne
ga proizvodnega procesa. Kot organizirana enota se bile Slovenske železarne nosilec: 
— ustanovitve poslovne skupnosti izdelave in predelave jekla, ki jih povezuje s strojegrad

njo, elektro in kovinsko industrijo, proizvajalci cestnin in železniških vozil tel' kmetijske 
mehanizacije. Ustanovitev le skupnosti pomeni nov korak na področju prevzemanja 
funkcije družbene reprodukcije od strani združenega dela; 

— ustanovitve poslovne skupnosti za livarske peske, ki pomeni enoten nastop livarn SK Slo
venije pri eksploataciji in porabi domačih surovinskih virov; 

— sklenitve samoupravnega sporazuma na področju blagovnega prometa z Metalko Ljub
ljana, ki v smeri prodaje in nabave usklajuje medsebojni blagovni promet; 

— sklenitve samoupravnega sporazuma z delovnimi organizacijami za zbi
ranje železnih odpadkov in za povečanje obsega, zboljšanje kvalitete in rediiejše oskrbo
vanje talilnic SŽ; 

— pri izdelavi samoupravnega sporazuma s tovarno dušika Ruše, ki bo urejeval skl.iilin raz
voj proizvodnje in prometa s lerolegurami in plini; 

— izdelave samoupravnega sporazuma o merilih za pridobivanje in razporejanje dohodka 
v metalurgiji SR Slovenije, ki pomeni kvalitetnejši pristop pri ustvarjanju in delitvi 
plodov dela. 

V dosedanjem samoupravnem sporazumu o merilih za delitev dohodka in 01.) črne in 
barvaste metalurgije Slovenije, ki je veljal za vse OZI) SŽ, so bila po enotnih načelih urejena 
vprašanja delitve dohodka. Z novim samoupravnim sporazumom panoge o merilih za prido
bivanje in razporejanje dohodka, ki je bil kot predlog v javni razpravi zelo ugodno ocenjen, 
pa je usmerjanje delitve dohodka šele na drugem mestu med cilji sporazumevanja, težišče pa 
je na določbah o pridobivanju dohodka oz. o spodbujanju produktivnosti družbenega dela 
z določanjem enotnih meril za ugotavljanje dohodka, enotnih meril za merjenje produktiv
nosti živega in minulega dela ter na kriterijih za neposredno vzpodbujanje produktivnosti. 
Na podlagi novega sporazuma se bo poizkušalo na novo organizirano urejali nekatere odnose 
z družbo, na novo pa se bo tudi izvajala solidarnost med udeleženci. 
Iz navedenega'izhaja, da so Slovenske železarne Ljubljana, kot instrument združenega dela, 
že prevzele pomembno vlogo v družbeni reprodukciji, kar bo ugodno vplivalo na izdelavo 
načrta srednjeročnega družbenoekonomskega razvoja za obdobje 1970 do 1980, prav tako pa 
tudi na usklajevanje razvoja do leta 1985. Na It) vpliva I udi uspešna prisotnost družbeno 
političnih organizacij SŽ. 

V . O C E N A D E L A DRUŽBENOPOLITIČNIH O R G A N I Z A C I J S L O V E N S K I H 
ŽELEZARN N 

5.1 Zveza sindikatov SŽ 
,Že ob združevanju treh železarn leta 1909 v združeno podjetje Slovenske železarne, so imele 
družbenopolitične organizacije posameznih DO vodilno vlogo in tudi nalogo, da je takratni 
referendum o združitvi uspel. Takoj po uspelem referendumu je bil na ravni SŽ ustanovljen 
koordinacijski odbor sindikata združenega podjetja. Na podlagi sprejetih pravil, vloge in 
nalog K O sindikata je bila prva aktivnost razdeljena na: 
— reševanje problemov, ki so izvirali iz združitve, 
— reševanje nasprotij in .protislovij v takratnih pogojih gospodarjenja v širši družbeni 

skupnosti, 
— reševanje nalog, ki so zahtevale širšo obravnavo in reševanje na nivoju občinskih, repub

liških in zveznih institucij. 
Ob spoznanju dejstva, da KO sindikata ni nadrejen organ osnovnim organizacijam sindikata, 
je program dela zajel sprejemanje stališč, sklepov in odločitev za skupne politične akcije na 
podlagi vnaprej sprejel ih Si ališč v vseh OOS. KO sindikata je bil I a krat dejavnik povezovanja 
integracije in najrazličnejših interesov delavcev v ZPSŽ z enotno politično osnovo in uresni
čevanjem sprejetih ciljev, ki so: 
— ustvarjanje možnosti za stalno naraščanje materialnega in kulturnega standarda delav

cev Slovenskih železarn, 
— razvijanje demokrat ičnih in samoupravnih socialističnih odnosov med ljudmi, 
— trajno uveljavljanje socialne varnosti delavcev SZ. 
Od ustanovitve K G sindikata dalje je odbor deloval skladno z vsakolet nim sprejel itn progra
mom dela. V okviru KO sindikat a delujejo tudi komisije: 
— športna komisija, ki skrbi za stalna medsebojna srečanja, ki imaj(| rekreacijski pomen za 

delavce SŽ, 
— kulturna komisija, ki organizira medsebojno menjavo gledaliških skupin, godb na pihala, 

pevskih zborov in razstav naših slikarjev — amaterjev. 
KO sindikata je skrbel I udi za kadre na vodilnih funkcijah v organih samoupravljanja v ZP 
in sedaj v SOZD SŽ. KO sindikata sestavljajo iz vsake DO SZ po dva delegata, kateri so 
iz vol jeni na konferencah sindikat a v TOZD. 

5.2 Zveza soc ia l i s t ične mladine SŽ 
Oh združitvi treh železarn in predelovalcev je bil v SŽ ustanovljen koordinacijski odbor — 
ZSMS SŽ. Imel je dolžnost skrbeli za enotnost akcij v okviru mladinske organizacije, obve
ščanje in spoznavanje mladih iz različnih DO SŽ. Leta 1974 je bil ustanovljen svet ZSMS SŽ 
s svojimi organi. Svet je na svoji ustanovitveni seji sprejel program dela sveta in se dogovoril 
za boljše sodelovanje med DO SŽ, kot tudi za sodelovanje z vsemi družbenopolitičnimi 
organizacijami SŽ, predvsem s K O sindikata SZ. Svet. se sestaja na sejah, ki so praviloma 
vsaka v drugem kraju na sedežih DO SŽ. Ta oblika sestajanja je bila sprejeta zaradi možno
sti medsebojnega spoznavanja navad in tehnološkega procesa posameznih DO SŽ. 
5.3 Organizacija zvez.e komunistov SŽ 
Člani ZK so bili praktično prisotni pri kreiranju vseh pomembnih akcij. Ocenili so pot dose
danjega procesa združevanja, čeprav si niso bili vedno povsem enotni glede ciljev in poti. 
Začetne slabosti so bile nezaupanje, nestrpnost, obremenjenost gledanj na skupna 
vprašanja z različnimi težnjami. Posveti so bili v prvem obdobju dolgotrajni, stališča neenot
na. Mladinska in sindikalna organizacija sta hitro našli uspešne oblike delovali ja v kooidina 
cijskih odborih. V ZK sta bili sprva prisotni dve težnji glede oblik medsebojnega povezovanja 

malna izmenjava mnenj in (orumska oblika sestajanja, kjer bi bila sprejeta doloi 
<tališča za akcije vseh članov ZK SZ. Zaradi teh odprtih vprašanj se je sprva utrdila 

— nefor 
enotna sta 



JANEZ KOPAČ 

RUDARSKA IN METALURŠKA TEHNOLOGIJA 
V SREDNJEM VEKU 
IN DRUŽBENI ODNOSI. 
KI JIH UREJA JESENIŠKI RUDARSKI RED IZ LETA 1381 

Jeseniški rudarski red je pravni tekst, ki 
ureja odnose med rudarji, talilci železove 
rude, kovači, oglarji in delavci. Red ne po
laga šele temeljev fužinarstva na Planini 
pod Golico, ampak ureja že obstoječe sta
nje. 

Lastniki tega področja so bili Ortenbur-
žani,. ki so na svoja posestva naseljevali 
tuje mojstre. Jože Gašperšič v razpravi 
»Gorenjsko železarstvo v 14. in 15. stolet
ju« pravi, da so se na ortenburški Planini 
nad Jesenicami naselili neznani drugorod-
ci, ». . . ki so tam postavili kovačnice in ta

l i l n e peči«. Dopušča možnost, da so dose
ljenci lahko bili tudi Kurlani, kakor so bili 
v Železnikih že sredi 14. stoletja, naseljeni 
pa so bili tudi v Kanalski dolini. Na to 
domnevo ga navaja še dejstvo, da so od 16. 
stoletja naprej na Planini bili železarji Ita
lijani. Ljudmil Hauptmann pa pravi, da so 
ti naseljenci bili Korošci. To utemeljuje z 
ljudsko tradicijo, ki pravi, da je bila prva 
lastnica planinskih fužin Sv. Henia. To bi ' 
sicer pomenilo, da začetek rudarske in'že
lezarske dejavnosti na tem področju sega v 
11. stoletje, vendar pa na osnovi ljudske 

tradicije ne moremo postaviti datacije. 
Zato ». . . važna ni Hemina doba, ampak 
domovina — Koroška: fužinarji s Koroške
ga so prinesli njeno ime na Gorenjsko, a 
dovedli so jih njihovi rojaki Ortenburžani.« 
Tako je podelitev rudarskega reda za 
Planino 1381. leta tesno povezana s splošno 
kolonizacijsko politiko Ortenburških gro
fov. Oni so koroške Nemce kot fužinarje 
poklicali 1404. leta tudi v Belo Peč. 

Medtem, ko so Planino nad Jesenicami 
poselili s koroškimi rudarji in talilci rude, 
so isti grofje področje okrog Krope naselili 
s Saši iz Turingije. 

Ortenburški rudarski, red nam direktno 
ne daje podatkov o načinu dela v rudnikih 
železove rude, o pripravi oglja, in o tehniki 
predelave železove rude. Besedilo reda le 
omenja kopanje in taljenje železove rude, 
večkrat pa se tudi pojavita pojma kovačni-
ča (Schmitten) in talilna peč ali talilnica 
(plaofen, plahutten). Jože Gašperšič dom
neva, da je v času podelitve rudarskega 

. reda na Planini 'verjetno delovalo šest kla
div, oz. kovačnlc. Od 1381. leta do srede 16. 
stoletja za Planino nimamo nobenih po
datkov, razen potrditve istega reda. Ulrik 
Celjski je 1452. leta rudarjem nad Jeseni
cami na njihovo prošnjo potrdil rudarske 
pravice iz 1381. leta. 

Rudarska tehnologija v srednjem veku 

Ortenburžani so na svoja posestva na 
Gorenjskem naseljevali nemške rudarje. 
Prav tako pa so se tudi na rudišča v Srbiji v 
začetku 15. stoletja naseljevali nemški ru
darji s Saškega. Ker na našem področju 
nimamo virov, ki bi nam mogli natančneje 
prikazati srednjeveško rudarsko tehniko, 
si moremo pomagati s srbskimi rudarskimi 
redi, v katerih najdemo mnogo več tehnič
nih terminov, ki so nemškega izvora. 

Najstarejši doslej znani srbski rudarski 
red je zakon o rudnicima despota Štefana 
Lazareviča iz leta 1412, ki ga je despot 
podelil rudarjem v rudniku živega srebra v 
Novem Brdu. Drugi pomembni rudarski 
red je t. i. Saški zakon, ki ga je leta 1536 v 
turškem jeziku srbskim rudarjem izdal 
sultan Sulejman Veličastni. 

Ker je bilo iskanje in predelovanje rdde 
zelo drago in ker so bili posamezni kapitali 
majhni, so se rudarski mojstri združevali v 
obliki družabništva, kot 1 v nekakšni 
delniški družbi. 

Iskanje rude so rudarji v Srbiji imenovali 
uzboj, iskalci pa so bili uzbojnici. Kadar so 
naleteli na rudo, so na tistem mestu zasa
dili križ, nato pa so naprej sledili rudni »ga-
nag« (Gang), oz. »kluhto« (Kluft), to je 
rudno žilo. Področje, kjer so se vršili 
nadaljni poskusni izkopi, so se imenovali 

»šurf« (Schurf). Rove v katerih so iskali 
rudne žile pa so označevali »paum« (Bau). 
Da se jame ne bi posipale, so vse stene 
zavarovali,, pri vodoravnih kopih pa tudi 
stropove, z deskami in lesenimi bruni, kar 
so imenovali »cimrovi« (Zimmerung).Ve
likost rudnega polja je odmerila oblast, 
tako odmerjeno področje pa se je imeno
valo »maršajat« (Markscheide). 

Glavni vertikalni rov se je imenoval pre-
pravac, včasih tudi le pravac. V večini 
primerov pa je beseda pravac pomenila 
rove, ki so šli od glavnega rova na vse 
strani. Žrelu glavnega navpičnega rova so 
rekli »muloh« (Mundloch). Nad njim je 
največkrat .bila postavljena preprosta • 
lesena streha, ki je navpični rov varovala' 
pred dežjem in snegom.. Na mulohu so 
ponavadi bili vitli, s katerimi so iz rova 
vlekli rudo in drug material. Ker so napra
vo označevali »hašpula« (Haspel), so tudi 
glavni navpični rov imenovali »hašpula«, 
samo žrelo pa »hašpuljak«. Celotno rudno 
polje je imelo več vertikalnih rovov, 
njihovo število pa je bilo odvisno od kva
litete rudne žile. 

Dno rova so imenovali »žol« (Sohle). To 
je tisti del rova, po katerem so rudarji ho
dili. V bolj strmih rovih so bile zaradi lažje 
hoje ali plezanja pričvrščerie nekakšne 
lestvi podobne gredice, ki so jim rekli »pos« 
ali »digalj«. V navpičnem rovu, hašpuli, pa 
so bile za dviganje in spuščanje postavljene 
lestve, ki so jih imenovali »stube« ali 
»stupe« (Stufen). 

Na vse strani od vertikalnga rova so šli 
vodoravni in poševni rovi ali »šlagi« 
(Schlag, Querschlag). Pred zasipanjem ' so 
jih zavarovali s t.i. »turnicami« (Ttjrstock). 
Naredili so jo iz poševno na levi in desni 
strani rova postavljenih brun, ki so jih po
vezali z vodoravnimi bruni, nanje pa so po
tem pritrdili še deske. Tudi take opaže so 
ponekod imenovali »cimrovi« (Zimme
rung). 

Horizontalni rovi so lahko spajali več 
sosednjih vertikalnih rovov. Tako poveza
no rudno polje so imenovali »ceh« (Zeche). 

Vsako mesto v cehu, kjer so kopali ru
do, so označevali »ort« ali »orat«, včasih pa 
so tem mestom v jami rekli tudi »štos« 
(Stpss, Abbaustoss). Na ortu, oz. štosu sta 
ponavadi delala dva rudarja. 

Glavno nevarnost v rudniku sta pred
stavljala vdor talne vode in nastajanje 
strupenih plinov. 

Manjše zlo je predstavljala voda, ker so 
jo lahko usmerjali na' določeno mesto v 
najgloblji jami, od koder so jo potem 
črpali. Manjše količine vode pa so zagradili 
s pregrado, ki soji rekli »šlam« (Schlamm). 

Strupene pline so srbski rudarji imeno
vali »tanat« ali »tanaf« (Dampf), včasih pa 
tudi »švad« (Schvvad, Schvvaden). Znak, da 
so v rovu strupeni plini, je bila slabo goreča 1 2 

skimi zbori za popoldanski nastop in to 
moški in ženski zbori posebej. 

Delavci tovarne emajlirane posode iz 
Celja so nam pripravili lončke za spomin 
na zlet. Lončki so bili beli, z napisom: Zlet 
Svobod v Celju 1. 1935. Nekateri tovariši 
z Jesenic imajo taspominček še danes. 

Za ogled celjskega gradu in drugih zna
menitosti mesta so celjski tovariši pre
skrbeli vodiče, ki so vodili posamezne sku
pine izletnikov in jim razlagali zgodovinske 
in druge znamenitosti. 

MOGOČNA 
MANIFESTACIJA 

DELAVSTVA 
Po 15. uri se je začel sprevod in krenil 

izpred kapucinskega mostu. Na čelu po-
vorke je igrala godba Zarja iz Ljubljane. 
V povorki je bilo okrog 12.000 ljudi, 16 
godb, okoli 400 kolesarjev in mnogo drugih 
športnikov, preko 500 pevcev in več gledali
ških skupin. Pred njimi je jezdil odred ko
njenikov, medkaterimi je bil tudi dr. Bral
ko Kreft. V sprevodu so bili 'študentje, .na 
okrašenih vozovih pa so se peljali kmečki 
fantje in dekleta. Udeleženci povorke so 
korakali po štirje v vrsti. Sredi povorke je 
bila skupina praporščakov. Nosili so rdeče 
zastave kulturnih in športnih društev, stro
kovnih in drugih naših organizacij. Med 
njimi je plapolala tudi zastava jeseniških 
kovinarjev. Nosili smo tudi transparente 
s takratnimi gesli, kot na primer: Živela 
enotnost delavskega razreda, Družnost, 
živela svoboda, Živela SZ, Dol s fašisti, Boj 
vojni, itd. Ob cestah je več tisoč ljudi po
zdravljalo sprevod in vzklikalo manife
stom,, ti pa so navdušeno odgovarjali in 
prepevali delavske pesmi. 

Parada te ogromne množice je trajala 
uro in dvajset minut. Končala se je na pri
reditvenem prostoru športnega igrišča Gla-

' zija. | 
Po programu je bilo predvideno, da 

bodo po pozdravnih nagovorih govorili 
trije govorniki: predsednik zveze Bogo 
Tepl.v o delu Svobode in njeni vlogi, Alojz 
Sedej in dr. Živko Topalovič — vodja 
socialdemokratov. Zborovanje je začel in 
zaključil pisan kulturni program, ki so ga 
izvajale godbe, pevski zbori in dramske 
skupine. Udeležence so pozdravili tudi to
variši iz Zagreba, Beograda in Sarajeva. 

Že pred zborovanjem smo se levo 
> usmerjeni udeleženci dogovorili, da bomo 

zahtevali, da spregovorita tudi Franc Le : 

skošek kot predsednik strokovne komisije 
(po zdajšnjem: Zveze sindikatov) in pred
stavnik delavstva ter predstavnik Enakosti 
z Jesenic. S tem bi manifestirali idejno po
vezanost delavskih kulturnih organizacij 
Svobod in Enakost. Da bi lažje vplivali na 
potek zborovanja, smo okolico tribune v 
glavnem zasedli levičarji. Predsednik 
Tepl.v je govoril lepo in prepričljivo, udele
ženci so ga dobro sprejeli. Sledila sta mu 
govora Alojza Sedeja in dr. Zivka Topalo-
viča. Slednji je imel povsem strankarski 
govor, in se je zavzemal za obnovo sociali
stične stranke Jugoslavije (za ustanovitev 
socialistične zveze delovnega ljudstva). 
O tem so se njeni pristaši dopoldne že 
domenili. Vse govore so spremljali vzkliki: 
Živela enotna fronta delovnega ljudstva, 
Živela Sovjetska zveza. Živel Lenin in 
drugo. Slišale so se tudi zahteve za prizna
nje SZ, za svobodo političnega združeva
nja, svobodo govora in tiska ter za amne
stijo političnih zapornikov. 

Po končanem Topalovičevem govoru 
smo zahtevali, da pride na tribuno tovariš 
Leskošek in spregovori v imenu delavstva. 
Začeli smo skandirati in množica je poteg
nila za nami: Leskošek, Leskošek. . . Vod
stvo zborovanja se je moralo ukloniti in 
sprejeti to zahtevo. Leskošek je spregovoril 
o pomenu kulturno prosvetnega dela v 
Svobodah, kjer se delavci izobražujejo v 
marksističnem duhu. Govoril je tudi o 

Na zletu so zapeli združeni zbori pod vodstvom zborovodja Cirila Preglja 

mednarodnem političnem položaju, o boju 
za mir in zoper fašizem, za priznanje Sov
jetske zveze in za zboljšanje stanja delav
stva, za 48-urni teden, svobodo tiska in 
svobodo govora. Pokazal je na Celjski grad 
in v prispodobi povedal, kako je bilo v časih 
graščakov, pa je minilo, tako bo napočil 
tudi čas, ko bodo onemogočeni sedanji mo
gočneži in izkoriščevalci. Leskoškov govor 
je spremljalo burno ploskanje in viharno 
navdušenje. 

S skandiranjem Enakost je po konča
nem Leskoškovem govoru množica zahte-l 
vala tudi govor predstavnika Enakosti. Za 
to nalogo sem bil določen jaz. To mi je bilo 
poverjeno tudi zato, ker sem bil v tem času 
starešina voljenih delavskih zaupnikov že
lezarne in kot tak tudi predstavnik vseh 
jeseniških železarjev. Ker mi vodstvo zbo
rovanja ni dovolilo nastopiti in je izključijo 
mikrofone, sem si sam izboril pot na tri
buno ter v imenu Enakosti pozdravil na
vzoče. Nadaljeval sem: »Čeprav se po ime
nu ločimo, smo in se čutimo eno in isto 
z vami. M i vsi smo enako izkoriščani po 
istih izkoriščevalcih, zato je naša vroča že
lja, da nas ta kulturna manifestacija čvrsto 
poveže med sabo, ker bo le tako mogoč hi
trejši kulturni dvig delovnih ljudi in bomo 
tako tudi lažje branili svoje pravice. Tudi 
kultura je zrcalo socialnega stanja vsakega 
naroda in je zato nujno, da se borimo za 
zboljšanje svojega gmotnega stanja. Da
našnji gospodarski sistenl pa teži prav v 
nasprotno smer. Temu so v oporo razni 
fašizmu naklonjeni ljudje s svojimi impe
rialističnimi cilji. Sodrugi, kam vodi to? 
Zato kličemo: boj proti • fašizmu in proti 
vojni, boj za naše pravice, za svobodo zdru
ževanja in govora, boj za odpravo izkori
ščanja ter za končno zmago delovnega 
ljudstva. Družnost!« 

Tudi moj govor je množica sprejela 
s ploskanjem in velikim odobravanjem. Ko 
sem po končanem govoru skočil s tribune, 
me je zgrabil policijski agent. Iztrgal sem 
se mu iz rok in se izgubil med množico. 
Policija v teh okoliščinah ni upala-izvajati 
ostrejših ukrepov. Takoj za menoj je»sko-
čila na tribuno neka študentka in začela 
govoriti. Toda govora ni mogla končati, ker 
so reditelji tribuno prevrnili. Tako se je 
zborovanje končalo. Nadaljeval se je kul
turni program. 

V kulturnem programu proslave je na
stopil pod vodstvom Cirila Preglja skupni 
moški zbor z naslednjimi pesmimi: Delav
ski pozdrav, Oj, čujte delavskih množic 
korak, Bratje, le k soncu, k svobodi, M i 
hočemo pesmi, Dani se in Slava delavstvu. 
Mešani zbor (okrog 500 moških in 100 
žensk) pa je zapel pesmi: M i proletarska 
mladina in Mi smo mlada garda. Z govoril

nim zborom so nastopili delavski oder Svo
bode Ljubljana, dramski odsek iz Kranja in 
dramski odsek iz Zaloga. Ljubljančani so 
recitirali Cankar-Delakovo besedilo Štiri
deset let sem delal in Zupančičevo Kova
ško, Kranjčani — govorilni zbor Noč — 
Mileta Klppčiča, svobodaši iz Zaloga pa 
zborno M i vsi. V programu so sodelovale 
tudi godbe. Delavska godba železničarjev 
iz Maribora je zaigrala Od Urala do Baj-
kala. delavsko glasbeno društvo Zarja iz 
Šoštanja Marseljezo, kovinarska godba 
2 Jesenic pa Vzbujanje duhov. 

Slavnostno razpoloženje in navdušenje 
je trajalo vse do večera, ko smo začeli od
hajati. V našem vlaku je vladalo vse od 
Celja do Jesenic nenavadno razpoloženje. 
Čutili smo se sproščene, saj smo skupaj s 
tovariši iz drugih delavskih središč Slove
nije, pa tudi skupaj s kmeti in študenti brez 
strahu izrazjli svoje zahteve proti zatira
nju in izkoriščanju, proti fašizmu in vojni, 
za pravice delovnih ljudi, mest in vasi in za 
naslonitev Jugoslavije na progresivne sile 
v mestu, predvsem na Sovjetsko zvezo. 
Čutili smo se močnejše, ker smo videli in 
spoznali, kolikšno silo predstavljata enot
na volja množic in vztrajnost, da sledimo 
začrtani poti, ne glede na žrtve. 

Zlet v Celju nam je dal novih moči in 
spodbud, da smo pospešili priprave na našo 
stavko na Jesenicah, ki smo jo začeli 12. ju
lija, pet dni po zletu. Delavci Javornika in 
Save so zasedli obrate in ostali v tovarni 
sedem dni, vse do uspešnega konca stavke. 

i N i bilo naključje, da je bilo dopoldne 
pred velikim zborovanjem na celjski Glaziji 
posvetovanje za obnovo socialistične 
stranke, ki ga je vodil eden skrajnih desni
čarjev socialdemokratov in da je o tem tudi 
govoril na proslavi. To kaže na to, da je 
tudi vodstvo zveze Svobod namenilo tak 
prizvok zletu v Celju. Vendar je ves potek 
te velike delavske manifestacije dobil drug 
poudarek in krenil v smer revolucionar
nega boja, ki ga je vodila Komunistična 
partija Jugoslavije. Prav nič ni čudno, da 
je režimski klerikalni Slovenec dva dni po 
proslavi med drugim zapisal naslednje: 
»sicer pa so zlet Svobod predvsem izrabili 
skrajni levo orientirani marksisti, pravih 
pristašev Topaloviča je bilo bolj malo.« 
Očitno je bilo Slovencu žal, da je bilo To-
palovičevih pristašev tako malo, pokazal 
pa je na nevarnost, ki je grozila od delav
skih množic celjskega slavja in s tem tudi 
na posledice . . . 

Čez pet dni, t. j . 13/7-1975 je ban dr. 
Marko Natlačen z odločbo razpustil zvezo 
Svoboda in sve njene podružnice, češ da je 
delovanje Svobod usmerjeno na poseben 
poudarek delavskemu razredu in gojitev 

(Nadaljevanje na 6. strani) 
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ekstremno socialističnih teženj, ki preha
jajo že na komunistično polje. Proslava 
v Celju pa je zavzela protidržaven in ko
munističen značaj. Kot nadaljnje uteme
ljitve navaja revolucionarna gesla z mani
festacije in izvlečke iz govorov Franca 
Leskoška in Alojza Sedeja. Dr. Topalo-
vičev nastop pa odločba le bežno omenja in 
poudarja le to, da je imel političen govor. 

V Ljubljani in drugod po Sloveniji so 
marca 1936 ustanovili novo delavsko kul
turno društvo Vzajemnost. Na Javorniku 
pa smo takoj po razpustu Svobode ustano
vili podružnico jeseniške Enakosti. 

E N A K O S T K O V A Č N I C A 
N A P R E D N I H 

D E L A V C E V 
Enakost je bila takrat več kot samo 

kulturna organizacija. Saj so se pod njenim 
okriljem bistrila tudi vprašanja sindikal
nega boja za boljši gmotni položaj jeseni
škega delavca ter vprašanje borbe delov
nega človeka za priznanje njegovih politič
nih pravic. Socialne drame, kot sta Cufar-
jev Polom in Moškričeve Rdeče rože, mar
ksistične knjige E N K E , Male biblioteke in 
Cankarjeve založbe, delavske pesmi, preda
vanja, debatni krožki, vse to je v povezavi 
z dnevnim bojem oblikovalo našega člo
veka. Zato je razumljivo, da je protiljudska 
oblast hotela za vsako ceno najti vzrok in 
sredstva, da delovanje Enotnosti zatre. 
Saj so tovariši, ki so zrasli iz njenih vrst, 
postajali nosilci revolucionarne misli in 
borbenega duha ter organizatorji političnih 
akcij v revirju. Vse večje borbene akcije 
tega časa, velika stavka leta 19.15, občinske 
volitve leta 1936, graditev delavske enot
nosti in ljudske fronte ter drugo — vse to 
je bilo v pretežni meri delo tovarišev, ki so 
se kovali v teh naših kulturnih organiza
cijah. Za vsem tem je stala K P, ki je navdi
hovala in idejno usmerjala naše delo. Ob 
tem moram omeniti tudi pomemben delež, 
ki ga je s svojimi dramskimi deli in pes
mimi, kot tudi s svojim živim društvenim 
in političnim delom prispeval pri tem delu 
naš delavski pisatelj in pesnik Tone Cufar. 

Vse to delo v našem društvu je izzivalo 
neprikrito sovraštvo oblasti do Enakosti, Se 
zlasti zato, ker smo v dejavnosti društva 
pritegnili mnogo mladine. Na Javorniku 
nam je uspelo vključiti v društveno življe
nje tudi več šolskih otrok. 

Prav to, da smo začeli delati že pri šol
ski mladini, pa je oblast vzela za povod, da 
je Enakost leta 1938 razpustila. Pred 
državnim svetom v Beogradu nam je sicer 
uspelo dokazati, da je bil razpust nezakonit 
in je društvo maja 1939 ponovno začelo 
delati. Toda ne za dolgo: oktobra 1939 je 
pevski zbor Enakost na Javorniku imel 
zadnji koncert, novembra istega leta pa 
smo na Jesenicah priredili zadnjo dramsko 
predstavo. V začetku januarja 1940 je bilo 
društvo zaradi političnih razlogov in bližu-
joče se vojne, ponovno in dokončno raz-
pu.ščeno. Začela se je druga svetovna 
vojna. Beograjska vlada je Sla vse bolj od
krito v tabor Hitlerjeve Nemčije, začela je 
pripravljati koncentracijski taborišči Bi-
iečo in Ivanjico, kjer so nas internirali. 
S tem je delavsko kulturno življenje pri 
nas do maja 1945 zamrlo. 

Delo Svobode oziroma Enakosti je stalo 
pred svojo življenjsko preizkušnjo. Koliko 
je bil sedaj naš delavec pripravljen na zgo
dovinski boj, ki nam ga je prinesla druga 
svetovna vojna? Ta izpit smo častno pre
stali. Jedro prvih naših partizanskih enot 
in političnih odborov OF so bili prav tova
riši, ki so rasli in se oblikovali v Svobodi in 
Enakosti. Njihova junaška dejanja in žrtve 
vzbujajo naše globoko spoštovanje in 
ponos. 

V N A R O D N O O S V O B O 
D I L N E M G I B A N J U 77 % 

Č L A N O V E N A K O S T I 
Po doslej zbranih podatkih je sodelo

valo v narodnoosvobodilnem gibanju 219 
članov Enakosti, to je okrog 77 % od skup
nega števila članstva ob razpustu. 

Nadaljnja analiza znanih podatkov 
nam pokaže: 

— od 69 partizanov je bilo 33 prvobor-
cev, v bojih je padlo 31 borcev, od tega 23 
prvoborcev; 

— aktivistov OP je bilo 70, vključenih 
v OF pa je bilo Se 60 članov; 

— kot talcev je padlo sedem članov; 
— interniranih je bilo osem članov, 

štirje se niso vrnili iz taborišč; 
— izseljenih pa je bilo pet članov. 
Zaradi svoje pomembne vloge in juna

štva med NOB sta bila proglašena za na
rodnega heroja Jože Gregorčič-Gorenjc in 
Matija Verdnik-Tomaž. Posebej je potreb
no omeniti še naslednje člane, ki so padli 
v NOB: Poldeta Stražišarja - komandan
ta gorenjskega odreda; njegovega brala 
Viktorja - sekretarja okrožnega komiteja 
K P Kamnik; Viktorja Kejžarja — pomoč

nika komandanta prve grupe odredov; A l 
bina Pibernika — komandirja zaščitne čete 
Titovega štaba in njegovo ženo Julko; 
Karla Prežlja, Ignaca Kralja, Jožeta Čeles-
nika in pesnika ter pisatelja Toneta Cu-
farja. Vsi ti tovariši imajo veliko zasluge za 
predvojno revolucionarno delo v delav
skem gibanju in pomemben delež pri orga
niziranju in vodenju narodnoosvobodil
nega boja na Gorenjskem. 

Pripominjam še to, da se je deset članov 
Enakosti udeležilo španske državljanske 
vojne in da sta dva od teh tam izgubila 
življenje. 

Da bi bila slika popolnejša, naj nave
dem še naslednje podatke: 

— zadržanje za 36 članov (12,4 %) Ena
kosti med vojno še ni znano, lahko pa ra
čunamo, da je bilo zadržanje najmanj po
lovice I oh pozitivno; 

— 20 članov je bilo pasivnih za OF, ne 
pa nasprotnih; 

— šesl članov je simpat iziralo z Nemci, 
pet članov |>a je bilo izdajalcev. 

Naša zmaga v narodnoosvobodilni bor
bi in naš socialistični družbeni razvoj je del 
I istega, kar je pred vojno nastajalo pod 
vplivom Komunistične partije v takšnih 
delavskih organizacijah, kot sta bili Svo
boda in Enakost, 

Udeleženci z Jesenic HO ni ogledali tudi celjski grad 

Tone Čufar PROLETARSKA MLA D I NA 

Povsod, kjer se dela in z delom trpi, 
kjer jeklo se kuje in zgradbe grade, 
kjer tulijo stroji in rovi preže 
na naše pogumne kopače, 
povsod kjer sledi se stopinja trpina, 
smo tudi mi, proletarska mladina. 
Mnogo popada jih v mrzle grobove, 
na tisoče mladih izkrvavi, 
a nas je milijone 
in kakor granit so naše moči. 
Nič ne raztrga sile plamteče, 
kvišku se pnemo soncu v objeme 
iz dna hrepenimo in v jasnot stremimo 
ter pričamo z ognjem razpaljenih src, 
da smo mi seme lepših svetov 
mi, proletarka mladina. 

1 1 

ZAPRT V BEGUNJAH 
Osemnajsti maj je naš krajevni praz

nik. Na ta dan leta 1943 so Nemci odpeljali 
v internacijo in zaprli večje število prebi
valcev Kranjske gore. Med njimi je bil tudi 
moj oče. Prosila sem ga, naj mi kaj več po
ve o tem dogodku. Takole sem zabeležila 
njegovo pripovedovanje; 

»Tistega dne sem sedel na klopici pred 
hišo, ko so prišli orožniki in me odpeljali na 
žandermeri jsku postajo. Tam so me Strpali 
v osebni avto in me odpeljali na Jesenice 
na postojanko gestapa. Po kratkem zasli
šanju in sumničenju, da delujem za parti
zane, so nas transportirali dalje v taborišče 
Begunje. Tam so nas vpisali v vpisno 
knjigo, nam pobrali vse predmete, kar smo • 
jih imeli s seboj, še celo vezalke s čevljev, 
da se ne bi kdo poskusil obesit i. Nato so me . 
odpeljali v samico številka sedem. Ko sem 
vstopil skozi debela, močno okovana vrata, 
ki so se zapirala samo od zunaj, mi ni bilo 
prav nič prijetno. Tla so bila lesena, stene 
pa debele; pod stropom je bilo majhno 
okence skozi katerega je prodirala svetlo
ba Na tleh je ležala samo odeja, s katero 
sem se pokril, za blazino pod glavo pa sem 
imel svoje čevlje. Celica je bila dolga se-
dčm, široka pa štiri korake, okno |>a je bilo 
tako visoko, da je bilo nemogoče, da bi 
videl skozenj. 

Po zidu so bila napisana razna gesla, ki 
so jih napisali zaporniki Z vsemi mogočimi 
predmeti, ki so jim bili v samici dostopni.* 
Spal sem lahko samo ponoči, podnevi pa 
nisem smel niti sedeli, kaj šele, da bi spal. 
V tej celici sem ostal deset dni. Nato so me 
premestili v sobo številka deset, kjer nas je 
bilo kar petdeset. Ta soba je bila precej ve
čja. Podnevi smo sedeli za mizo in igrali 
karte, ki sem jih prinesel skrite za nogavi
cami, ali pa smo šahirali. Lahko smo gleda
li skozi okna, a gorje tistemu, ki ga je videl 
stražar, ki se je sprehajal po hodniku, ali 
oni, ki je stražil pod okni na vrtu. Ce je 
stražar videl koga, da gleda skozi okno, so 
ga zaprli v celico pod zemljo ali pa je moral 
biti ves dan brez hrane. Vsak dan so nas 
zasliševali, da bi priznali, da delujemo za 
partizane. Pri zasliševanju so uporabljali 
tudi razne mučilne naprave, pa tudi prete
pali so nas. Spominjam se groznega dogod
ka, ki so ga izvršili Nemci nad zaporniki v 
Begunjah. Ker so jim partizani prizadejali 
izgube so se znesli nad nemočnimi zapora i-
ki, in kar 50 so jih postrelili. Tudi iz naše 
celice so odpeljali pet talcev. 

V Begunjah sem bil še približno mesec 
dni, nato pa so me zaradi pomanjkanja 
dokazov izpustili domov.« 

Oče je svoje pripovedovanje zaključil: 
»Naše ljudstvo je visoko cenilo svobodo, 
zaradi tega se tudi ni ustavljalo in pomiš-
Ijalo žrtvovali za njo Se tako veliko 
žrtev, ki jih je zahtevala dan za dnem.« 

Barbara C l M Z A R 
8. razred osnovna šola 
Kranjska gora 

TEŽKO 
PRIČAKOVANJE 

2e velikokrat sva se z mamico 
pogovarjala o vojni in o osvoboditvi. Ona 
pravi, da tega dne ne bo nikoli pozabila, 
Večkrat mi je že pripovedovala o svojem 
najlepšem dnevu, ki se ga spominja iz rane 
mladosti. 

Več mesecev sla že živeli moja mamica 
kot petletna deklica in njena stara mama 
sami. Oče ji je pred meseci umrl, mamo pa 
so odpeljali Nemci v Begunje. Sami s staro 
mamo sta se prebijali skozi žalost, bolezen 
in pomanjkanje. Zelo sta se imeli radi, Se 

danes se mamica spominja stare mame kot 
najboljše prijateljice. Vsak večer sla 
zaspali s skrbjo, kaj je z mamo, ali bo preži
vela in ali se bodo še kdaj videli. Dnevi so 
minevali v napetosti in skrbeh. Jesenice so 
bombardirali, povsod je pokalo, ljudje so 
vlačili v Nemčijo, streljali so talce. Nihče 
ni vedel, ali bo preživel. 

Pa je prišel dan, ki se ga bodo vsi, ki so 
ga doživeli, vedno spominjali. Še danes 
moji mamici zažari obraz, ko se spomni 
nanj. Bil je lep sončen pomladanski dan. 
Ljudje so vsi nekam hiteli in se veselili. 
Samo mamica in stara mama sta tiho 
čakali in njuno veselje ni bilo tisto pravo, 
ki človeka vsega prevzame. Žalostno sta 
gledali skozi okno in se tiho pogovarjali . . . 
Pa se oglasi soseda; »Maruška, poglej, kdo 
gre!« Po klancu nad hišo sta se pomikali 
dve postavi. Mami sama ni vedela, kdaj je 
bila iz hiše. Slekla je proti klancu in zagle
dala svojo mamo, ki je s še enim tovarišem 
zapornikom prišla peš iz osvobojenih 
Begunj. Obe sta zajokali od srče in se Obje
li, Za vse tri: staro mamo, mamo in mojo 
mamico je bil In dan res najlepši in 
nepozaben . . . 

Matej UDIR 7. b razred 
osnovne šole Koroška Bela 

PO KOSTANJ 
Sedim pred belim, praznim papirjem, v 

roki vrlim nalivno pero in premišljujem, 
premišljujem, kaj naj napišem. Nekaj o 
vojni, hm, toda le kaj? 

Tedaj vstopi stara mama, me začudeno 
pogleda in vpraša: »Kaj pa je, da si ves po
til?« 

»Oh . . . spis . . . o vojni!« 
Stara mama se je,usedla nasproti mehe 

in se sama ponudila, da mi pove dogodek iz 
obdobja okupacije naše domovine. 

Naslonil sem se na roko in pozorno 
poslušal njeno pripovedovanje. 

»Moji dve sestri in jaz smo se med vojno 
odpravile v Begunje po kostanj. V Podko
renu smo stopile na vlak in se brezskrbno 
odpeljale. Čisto normalno in vsakdanje je 
bilo tistega jesenskega dne, 1943 l e ta . . . 
ne, ne, . . . čakaj, . . . dan, mislim, da je bilo 
1943 leta. Peljale smo se skozi Kranjsko go
ro, Martuljek, v Podkužah, saj veš, kje je 
to, takoj za Martuljkom, pa je nenadoma 

počilo. Vlak se je nekoliko privzdignil, a je 
ostal na tirih. Prestrašeni, toda nepoškodo
vani potniki so takoj po eksploziji iztopili 
in spoznali, da je vožnje konec. Nekateri so 
odšli domov, me tri in nekaj drugih pa smo 
oslali pri miniranem vlaku in počakali lo
komotivo z Jesenic. Ta nas je odpeljal na 
Jesenice, tam pa smo se z drugim vlakom 
odpeljale v Begun je. 

Bližala se je tretja ura popoldan, me pa 
smo komaj začele obirati kostanj. Malo 
nas je skrbelo, a vendar smo bile vesele in 
brezsk rbne. 

Niti uro nismo nabirale, ko so iz hoste 
prišli partizani in nas legitimirali. Sestri je 
bilo strah faz pa sem bila ponosna, saj sem 
prvič videla prave partizane. Le-ti so nas 
spraševali o Nemcih, kaj delamo tu in po
dobno. 

Ko so partizani odšli, sta moji sestri 
stali ob drevesu in se stiskali od strahu. Ob 
tem pogledu mi je šlo na smeh. Sklonila 
sem se in nabirala kostanj. Tudi sestri sta 
se počasi umirili in previdno začeli polniti 
vrečo. 

Okoli šeste ure so bile naše vreče polne. 
Odpravile smo se na železniško postajo in 
se odpeljale proti Podkorenu. V Podkužah, 
kjer je bila proga minirana in poškodova
na, smo izst pile in nadaljevale pot peš. 

Precej utrujene in izčrpane, pa tudi že 
lačne, smo šle počasj po cesti. Bila je tema 
in nenadoma se nam je zazdelo, da slišimo 
korake vojaških škornjev. Plahi sestri sta 
se zopet ustrašili in se oklenili mene. A to
krat je tudi mene stisnilo pri srcu. Nemo 
smo nekaj trenutkov zrle v temo in nena
doma so se pred nami pojavili štirje Nemci. 
Na! Najprej vlak, potlej partizani, zdaj pa 
še Nemci. Nemci so zahtevali naše izkazni
ce. Nekajkrat so nas ostro ošinili s pogle
di in nekaj spreševali, potem pa so odšli. 
Tudi to je bilo za nami. Toda do doma je 
bilo še najmanj šest kilometrov. 

Okoli desete ure zvečer srlio že sedele 
okoli domače mize in z domačimi razprav
ljale o dogodkih. Da, tako je bilo nekoč!« 

Stara mama se je zagledala v neko toč
ko na zidu in strmela vanjo. Oči so ji 
nekam čudno sijale,, usta pa je imela rahlo 
odprla. Zdelo se mi je, da podoživija vse 
(iste strašne dni druge svetovne vojne. 
Nekaj časa sem jo tako opazoval, nato pa 
sem vzel pero in papir. . . in začel pisati. 

Jane/. M E R T E L J H. ruzred 
osnovne šole Krunjaka gora 

Sprevod udeležencev zleta 



»Ne, bilo mi je vseeno, pa čeprav bi me 
ubili.« 

»Kaj pa je bilo s Franckom?« 
»Ja, Francek, tudi njega so med tem 

časom odpeljali. Nikoli več ga nisem vi
dela.« 

»Kam so ga odpeljali? V Begunje?« 
»Ne! Najprej na Jesenice. Že tu sem 

prosila, naj ga izpus'tijo. Od.šla sem celo na 
Bled, pa ni nič pomagalo.« 

»Ste odšli še kdaj v Begunje?« 
»Še velikokrat! Na tisti dan, 27. junija 

1942 sem tudi odšla. Videla sem tovornjak, 
na katerem sta bila tudi moja dva, pa tega 
nisem vedela. V Begunjah so mi rekli, da ne 
morem do njih. Doma pa sem zvedela groz
no novico. Na Belem polju so ustrelili 46 
talcev, med njimi sta bila oba moja sinova. 
Moža so mi pustili. Šest mesecev je . 
bil zaprt. Potem so ga spustili. Nato so ga 
prestavili v Radovljico. Ni smel priti do
mov. Ja, ja samo moža sem lahko rešila, 
sinova sta dala življenja. O, ja bili so 
grozni časi. Kaj so ti krvoloki počenjali 
s človekom? Nikoli jih ne bom pozabila.« 

»Pa vam je kdo pomagal med tem ča
som, ko ste bili sami?« 

»So pomagali! Pa tudi jaz sem drugim. 
Zagrizla sem se, začela sem pomagati par
tizanom. Vse Sem jim dala, če sem le imela. 
Danes mi je to v zadoščenje, nadaljevala 
sem to, kar -sta začela sinova.« 

Simona Rihtaršič, 
8. b razredlosnovne šole 
Prežihov Voranc Jesenice 

NEKAJ DNI 
PRED SV0B0D0 

Bilo je nekaj dni pred osvoboditvijo. Oče 
se je vrnil iz gozdov s prestreljeno roko. 
Spremljal ga je prijatelj — partizan in so-
horec iz Vojkove brigade, kateremu je prav 
te dni umrl oče, starček, ki je vsak dan 
čakal pesmi zmage nad zatiralcem, pa je 
kruta smrt stegnila roko nadenj. 

Plazila sta se mimo oslabljenih nemših 
zased in številnih pasti. A najmučnfcjši je 
bil prehod čez Savo. Most so partizani po
rušili, da bi Nemcem preprečili prevoz hra
ne in municije. Oba neplavalca sta bredla 
do vratu globoko čez naraslo Savo. Malo je 
manjkalo, pa bi bila nemirna Sava, željna 
osvoboditve, morilka dveh borcev, ki ju 
celo nemške krogle niso mogle zaustaviti v 
boju za svobodo, enakopravnost in sociali
zem. 

Doma smo ju sprejeli z odprtimi roka
mi. Otroci smo skakali okoli očeta, ga obje
mali, on pa je potrpežljivo poslušal naše 
čebljanje in se nam smejal. Končno doma 
med svojimi! A ni mu bilo žal vseh težkih 
dni, ki jih je preživel s puško v roki, saj je 
vedel, da bomo mi, njegovi otroci, živeli v 
boljšem svetu, za nas bi dal prav vse. 

Očetov prijatelj je živčno kadil cigarete. 
Čimprej bi rad prišel domov, da bi zadnji
krat videl očeta. Partizana je bilo treba 
prepeljati čez blejski most zastražen z 
dobro oboroženimi nemškimi vojaki. V pre
kaljenih in izkušenih glavah se je zasnoval 
rešilni načrt. 

Čez nekaj ur se je proti blejskemu 
mostu peljal voz, naložen z otepi slame. 
Čisto na dnu voza je skrit ležal borec iz 
Vojkove brigade. Mama je sedela spredaj, 
jaz pa na slami, da bi preprečila sum Nem
cev. Mama je na stražarnici z igrano brez-
skrbnostjo ukanila stražarja. Mirno smo 
nadaljevali pot do Lesc, kjer je umrl parti
zanov oče. Lahkih src sva se vrnili domov. 
Očeta smo skrivali na podstrešju vse do 
svobode, ki pa je kmalu zasijala med 
jugoslovanske narode. 

Po pripovedovanju mamice 
napisala Erika LEGAT, 8. b 
osnovne dole Žirovnica 

AKCIJE SO SI SLEDILE DREZ PRESTANKA 
Minila so leta in ostali so spomini. 

Nihče jih nie bo mogel zabrisati. Preveč je 
bilo žrtev, da bi zgodovina kdajkoli poteg
nila črto čeznje. 

Akcije so se vrstile druga za drugo, ne
katere so se končale z zmago, druge s po
razom. Čas je zahteval vedno nove žrtve. 
Toda-ljudje, ki so ljubili domovino, se niso 
bali smrti in zato so tudi zmagali. 

Moj stric se prav dobro spominja dne, 
ko so zažgali most. Deloval je v Cankar
jevem bataljonu, ki je takrat štel okoli 130 
mož. Vojska je dobila povelje, da mora 
ustaviti promet na progi Ljubljana —Jese
nice. Treba je bilo porušiti most v Mostah 
pri Žirovnici. Na določen dan 29. junija 
1942 so se partizani oborožili z brzostrel
kami in bombami. S seboj so vzeli tudi 
sedemdeset litrov bencina. Vso pot jih je 
spremljal dež in tudi megleni zastor je vse 
bolj zaviral pot. Premočeni in utrujeni so si 
poskušali najti streho pod smrekami, toda 
dež je premočil tudi smreke in skozi veje so 
curljale debele kaplje. Končno šo se prebili 
do mosta. Bataljon se je razdelil na dve 
četi. Prva je bila že pripravljena zažgati 
most, druga pa jih je varovala nasproti 
nemški postojanki. 

Mrak je že prekrival vrhove dreves in 
vladala je stroga tišina. Naenkrat pa so 
odjeknili streli. »Nemci!« so zaklicali vsi 
v en glas in že so padle tri žrtve. Partizan
ska četa, ki je stražila nemško postojanko, 
je z močnim rafalom pregnala Nemcte 
nazaj v postojanko, Nato so partizani na-

KAM GREŠ A T I . . . 
Med vojno, ko so našo domovino zasedli 

tujci, so se ljudje odločno uprli. Nekateri 
sO odšli v partizane, drugi so delali doma 
v ilegali. Seveda pa je bilo delati proti oku
patorju zelo nevarno, zato je bilo veliko 
ljudi ustreljenih, odgnanih v taborišča ali 
pa izseljeno. Posebno živo se vseh dogod
kov med NOB spominjamo letos, ko praz : 

nu jemo 30-Ietnico osvoboditve. 
Tudi moj stari oče, je med vojno delal za 

partizane. Vendar je bil izdan in odpeljan 
v zapor. Nerad se spominja tistih let, saj je 
bil po raznih zaporih od začetka 1943 do 
osvoboditve. V domovino se je vrnil šele 
avgusta .1945. leta. 

»Bilo je spomladi 1943. leta. Prišel sem 
iz tovarne. Imel sem zvišano temperaturo, 
kajti spet se me je prijemala angina. Zato 
sem po kosilu legel. Kar naenkrat sem za
slišal velik hrup. Zastal mi je dih. Pome so 
prišli, sem takoj pomislil. Res je v tistem 
hjpu že potrkalo na vrata. Skočil Sem s po
stelje, se na hitro oblekel in hotel skočiti 
skozi okno. Toda bil sem prepozen. Dva 
gestapovca sta me prijela za rame in brez 
besed oklenila. Ko sem hotel ugovarjati, mi 
je eden dal tako krepko zaušnico, da sem 
izgubil ravnotežje. Tudi od žene in hčerke, 
ki je bila stara štiri leta, se nisem smel 
posloviti. Ko so me odpeljali, mi je še dolgp 
v ušesih zvenel ženin jok in hčerkino vpra
šanje: »Kam greš, ata?« »-Jaz grem s teboj.« 
Nikoli nisem jokal, tedaj pa so mi solze 
prelivale oči, saj sem bil trdno prepričan, 
da se nikoli več ne bom vrnil.« 

Stari oče mi je še. pripovedoval, kako so 
ga odgnali v taborišče Begunje, od tam pa 
v Dachau, kjer so ga nečloveško mučili, in 
je pravi čudež, da je preživel. ( 

Med poslušanjem sem nehote pomislila, 
kako lepo se imamo danes, vendar še vedno 
ne povsod. Po raznih krajih sveta še vedno 
divjajo krvave vojne in nasilje se ponavlja. 
Ne morem razumeti, zakaj ne bi mogli vsi 
ljudje na svetu živeti v prijateljstvu in 
miru. 

Mirjam ŠIMNIC, 
učenka 6. a razreda osnovne šole 
Prežihov Voranc Jesenice 

#' I * 

nosili vej in zažgali most Zasmrdelo je po 
bencinu. Most je bil še vedno cel. Zaskrbelo 
jih je, da sploh ne bo hotel goreti, kajti dež 
je lil in l i l . Takrat pa se je zasvetilo in vsi 
so se oddahnili. Veseli so se spustili v stru
go narasle Završnice. V daljavi so zaslišali 
sopihanje vlaka. Prepričani'so bili, da ne bo 
srečno prevozil mostu. Toda strojevodja je 
opazil ogenj, ki je sikal na vse strani in 
osvetljeval okolico, zato je vlak ustavil. 
Partizani so bili sicer prikrajšani za eno 
veselje, toda glavno, da je uspel načrt. Pre
šinila pa jih je žalost ob pogledu na tri 
'tovariše, ki so razmesarjeni ležali na tleh. 
Koliko žrtev je zahtevala vojna! 

ArmandaHUDRIČ, 
učenka 6. a razreda osnovne šole 
Prešihov Voranc Jesenice 

PRVI DAN SVOBODE 
Bil ' je pobič mojih let, trinajst jih še ni 

izpolnil. Z mamo in s trimesečnim bratom 
je preživljal tisto pomlad leta 1945 v izse-
ljeniškem taborišču Rathberg pri Črlange-
mu na Bavarskem. 

Ne spominja se natančnega datuma, ve 
pa, da je bila nedelja, lepa sončna nedelja, 
tam proti koncu aprila! ali v začetku maja. 
Bilo je poldne, ker so ljudje z menažkami 
že stali v vrsti pred okencem, kjer so delili 
kosilo. Tiste dni so bili zelo lačni in vendar 
so živeli v nekem veselem pričakovanju, 
ker se je šušljalo, da se bliža konec. In *-es! 
Prav tisto opoldne so privrščale prve to
povske granate nad taborišče. Amerikanci 
so hoteli uničiti nemško opazovalnico, ki je 
bila svojih 600 — 700 rfietrov od taborišča 
na vrhu zamaskiranega stolpa. Ker pa je 
bil v taborišču tudi nekakšen stolp, so se 
zmotili in kmalu bi bilo po njih. Bobnenja 
letalskih bomb so bili vajeni že vsa leta 
vojne, prva salva topovskih granat tisto 
nedeljo opoldne, oglušujoče eksplozije nad 
taboriščem in pred njim pa jim je naznani
la začetek konca. V trenutku je bilo vse 
zmešano. Največ od strahu, pa tudi od 
veselja, da je konec vojne res pred durmi. 
Poskrili ter zavarovali so se, kar se je dalo 
in čakali, kaj bo. 

Nastopila je tišina:, tista mučna tišina 
pred nevihto. Zunaj pa je grelo pomladan
sko sonce. Prav nič se ni zmenilo, kaj se 
godi na tem norem svetu. Nevihta je mora
la priti: slutili so, da bo. Proti večeru se je 
začelo in je trajalo pozno v noč. Grmelo je, 
kot bi se svet podiral. In potem je zopet 
nastala tišina. Le kakšno puškarjenje se je 
slišalo sem pa tja, kot bi se komu kolcalo. 

Čakali so še vso noč in proti jutru doča
kali amferikansko vojsko. Kmalu potem, 
čez nekaj dni, je Nemčija kapitulirala. To 
je bil šele pravi konec vojne. Težko so 
čakali, kdaj se bodo končno le vrnili do
mov. Prevažali so jih po raznih zbirnih ta
boriščih. S kamioni in s tovornim vlakom 
so po dveh mesecih le prispeli domov. Že na 
Koroškem ' v Celovcu so jih prevzeli 
partizani, naša slovenska vojska. Odpeljali 
so jih v Kranj. Tam so v stavbi gimnazije 
še eno. noč prespali kar na golih tleh, da so 
jih popisali in pregledali, potem pa so jih 
odpeljali na svoje domove. Tako se je 
končalo njihovo skoraj štiriletno pregnan
stvo. 

Še" kot otrok je preživljal leta vojne. 
'Doživel in videl je nemalo grozot, človeških 
muk in gnusa. Ko je kasneje hodil v šolo, je 
zvedel, da je človek — to vzvišeno bitje na 
zemlji že ničkolikokrat brodil po krvi solju
di in vendar ni izgubil vere vase. Še veruje, 
da bodo sčasoma le dozorele razsodnejše 
generacije ljudi, ki ne bodo nič več 
nasedale pohlepnim ali maščevalnim nor
cem. 

Po pripovedovanju očeta napisala 
Katarina TORKAR 7. b osn. šole 
Koroška B«' 

SPOMINI IZ NOB, KAKOR SO JIH 

ZAPISALI PO PRIPOVEDOVANJU 

UČENCI OSNOVNIH ŠOL 

• 

• 

OD VALJEVA DO BEOGRADA 

1 0 

Moj oče je bil skupaj s svojimi starši, 
kot napredna družina, kmalu po okupaciji 
domovine izseljen v Srbijo v mesto Valje
vo. Čeprav že lepo število let živimo v svo-, 
bodni domovini, se rad spominja dogodkov, 
ki jih je doživel v izgnanstvu. Posebno pa 
me prevzame obujanje njegovih spominov 
iz borb pri preganjanju sovražnika iz naše 
domovine. 

Bilo je to po napadu Nemcev na Sov
jetsko zvezo, ko so nekega dne s puško na 
rami potrkali na vrata okupatorjevi vojaki. 
V nekaj minutah smo se morali pripraviti 
na odhod. S seboj smo vzeli le to, kar smo 
lahko nesli v rokah. Po nekaj dnevnem po
stanku v Šentvidu pri Ljubljani so nas prer 
selili v Valjevo. Domačini so nas v velikem 
številu bratsko sprejeli in že takrat pokaza
li okupatorju bratstvo in enotnost naših 
narodov. 

V tem času je nedaleč od Valjeva počila 
prva partizanska puška, katera je dala sig
nal za splošno borbo proti fašističnim za-
vdjevalcem. Sovražnik se je zaradi tega 
znesel tudi nad civilnim prebivalstvom. V 

začetku nismo vedeli, kdo so ti ljudje, ki se 
borijo za svobodo naših narodov. Po ulicah 
je okupator nalepil lepake s sliko voditelja 
upora tov. T'ta ter nanj razpisal nagrado. 
Na trgu pa so obesili nekaj v borbi zajetih 
rodoljubov v opomin prebivalstvu. Kmalu 

' pa smo zvedeli, da je okupator slavil zmago 
s pomočjo izdajalcev. Takrat pa so se v 
okolici Valjeva pojavili še četniki. 

Polna tri leta smo se preživljali z raz
nim delom in ob koncu leta 1944 je prišel 
čas osvoboditve. 

Bila je tiha noč, ko je mesto kar izne-
nada zasijalo od eksplozij signalnih raket.. 
Pričela se je borba za osvoboditev mesta. 
Kdo so bili ti ljudje, ki so prelivali kri po 
pločnikih mesta? V svetlobi raket sem 
prvič videl borce, junake velikega Tita. 

Zdanilo se je. Ulice so zaživele. Zeljni 
svobode smo pričakali osvoboditelje. Samo 
v dveh dneh svobode je vstopilo med borce 
več kot 1.500 mladincev. Med njimi smo 
bili tudi vsi mlajši izseljeni Slovenci. Bili 
smo pripravljeni, da se skupno s herojskimi 
borci iz Črne gore, Bosne, Like in Hrvaške 
borimp proti okupatorju za osvoboditev 
domovine. Tako sem prišel v 3. brigado 6. 
proletarske divizije. Bil sem ponosen, da 
bom lahko šel naprej ramo ob rami s slav
nimi junaki proleterskih brigad. Dali so mi 
puško, bombe in na glavo titovko. Poučili 
so nas o prvih veščinah bojevanja in že smo 
krenili nad sovražnika. Novinci smo bili 
dodeljeni starejšim, izkušenim borcem. Bil 
sem kot pomočnik mitraljezca Osmana, po
stavnega in močnega mladeniča po rodu iz 
Bosne. 

Brigade so krenile proti severu. Na poti 
do Cera, razen manjših prask s sovražni
kom, nam novincem v poduk, nismo imeli 
resnejših preprek. Prvi ognjeni krst sem do
živel v borbi pod Cerom. Dalo mi je vedeti, 
da tudi vsak strel ne zadene. Postali smo 
pogumnejši in hrabrejši. Sledili smo izkuše
nim borcem, da bi bili vredni proleterskega 
naziva. ' 

Po dveh dneh borbe so se Nemci z nji
hovimi plačanci umaknili. Naše brigade so 
se borile proti vzhodu. Po bitki pri Debrcu 
in Ubu smo prešli reko Kolubaro in hiteli 
naprej proti Beogradu. Nedaleč izpod *: > 

Avale smo slišali grmenje topov, kot da je 
bil pravi potres. Tega dne so nam povedali, 
da se Beogradu približujejo tudi borci 
rdeče armade in se bodo skupno z nami 
borili za osvoboditev glavnega mesta. Bili 
smo veselo razpoloženi, posebno tisti, ki 
smo bili na položajih v prvih vrstah. Sobo-
rec Osman je od veselja streljal na blindi-
rane nemške vozove in tanke, kateri so be
žali proti Avali. Naenkrat se je kolona be-
žečih po cesti ustavila. Za njimi se je zasli
šalo streljanje iz avtomatov in eksplozije 
protitankovskih granat. Prikazali so se 
ruski tanki. V tem trenutku smo želeli vsi, 
da bi Stekli do ceste ter se rokovali z borci, 
ki so prišli izpred Moskve, Kijeva, Dnjepra 
in Stalingrada. > 

Zbrani na prostem pri Resniku smo se 
pripravljali za napad na Beograd. Zdelo se 

Leta i941 mi je bilo šest let, ko se je pri
čela vojna. V mesecu avgustu so gestapovci 
prišli v naše stanovanje in odpeljali mamo 
in očeta. Mene pa je gestapo odpeljal k teti, 
ki je stanovala v bližini. S seboj nisem 
smela vzeti igrač, ne oblek in ne perila. 
Mamo in očeta so zaprli v Kovačovo klet. 
TO je bil takratni zapor. 

Prišel je september, jaz^sem pa imela na 
sebi samo tanko oblekico s kratkimi rokavi 
in še to sem' strgala, ko sem plezala čez 
plot. Zelo sem zmrzovala tudi zato, ker ni
sem imela niti jopice. Sorodniki so prosili 
gestapo, da bi odprli stanovanje samo 
toliko, da bi jaz lahko dobila vsaj nekaj 
nujnih oblačil. Obenem so prosili, da bi mi 
vsaj za kratek čas dovolili obiskati mamo 
in očeta v zaporu, ker sem vsak dan jokala, 
ker jih ni bilo doma. Končno so mi dovolili, 
da jih grem lahko pogledat za deset minut. 
Prišel je dan, ko me je nemški vojak odpel
jal v Kovačov zapor k mami. Ko sem 
zagledala v kleti mamo, ki je-bila skoraj v 

KRES NAD BOHINJEM 
Teden dni pred prvim majem leta 1944 

so mladinci in mladinke okrožnega odbora 
OF in K P S Jesenice, ki je imel sedež na Jeli 
planini nad Podjelami, pripravili dračje za 
kres. Posekali so več sušcev in jih postavili 
v piramido prav. na robu hriba, da so se 
videli "daleč v dolino. V piramido so natla-
čili dračja in debelejša debla, da je kres 
dolgo gorel in še več dni tlel. Ko so zakurili 
kres, so se ob njem zbrali vsi člani okrož
nega odbora in tovariš Aleš Jelene je pripo
vedoval o najnovejših dogodkih in premi
kih partizanskih enot. Vsi so bili trdno pre
pričani, da ni več daleč dan, ko bo naša 
domovina osvobojena. 

Žarko Šanca je spustil iz svoje brzo
strelke, ki jo je sam uplenil • orožnikom 
v Gorjah, dolg rafal proti Bohinjski dolini. 
Tiho pa je zadonela pesem v Temnem, 
gozdu ob tabornem ognju. 

Stanka GRAH, 
učenka 3. a razreda osnovne šole 
Prežihov Voranc Jesenice 

mi je, da se je ves srbski narod dvignil na 
noge. Ob določenem času je šla brigada v 
smeri železniške postaje Topčider. Na tej 
poti smo zlalika premagali sovražnika. 
Ogorčena borba se je razvila šele na sami 
železniški postaji Topčider. Morali smo se 
boriti za vsako hišo in ulico posebej, dokler 
se sovražnik ni umaknil. Počasi smo napre
dovali naprej. Po štirih dneh borbe nas je 
zamenjala Kosmajska brigada. Naša na-
daljna naloga je bila uničiti zadnjo sovraž
nikovo postojanko na Kalemegdanu in za
ščititi prehod ostalih brigad preko zemun-
skega mosta. 

Nalogo, katero je postavil vrhovni ko
mandant tovariš Tito, je bila izvršena. S 
ponosom smo stali V vrstah na Badajnici, 
ko'nas je pozdravil sam maršal Tito in nam 
izrekel zahvalnost. Takrat sem prvič videl 
maršala Tita. 

Bojan POHAR, 8. c. 
osnovna šola Tone Cufar Jesenice 

temi in za zamreženimi okni, sama, sem 
začela tal^o jokati, da sem mislila, da mi bo 
počilo srce. Potem pa so mi -še na koncu 
kleti pokazali uklenjenega očeta. Ničesar 
več nisem mogla od žalosti. Nihče več. me 
ni mogel potolažiti, tako sem jokala orT 
groze in žalosti. 

Kmalu so nam poslali pošto, da so 
mamo in očeta odpeljali v Begunje. Tistega 
leta je zapadlo veliko snega. Eno samo 
željo sem imela, da bi videla očeta in 
mamo. Zato sem sorodnike stalno nadlego
vala, da hočem k s taršem. . . Nekega 
mrzlega diie so mi ustregli. Odpeljali smo 
se zgodaj zjutraj, ko je bila še tema v Be-
guijije, kamor sem prišla čisto premražena. 
Ko sem zagledala tista ogromna železna 
vrata in vojaka s puško, ki je stražil, me je 
bilo tako strah, da sem mislila, da me bo 
konec. Stara mama je izprosila, da so me 
peljali v zapor k mami. Ob srečanju sem 
bila spet srečna, vendar nisem mogla razu
meti, zakaj mora biti zaprta, jaz pa sem 
sama brez nje pri raznih sorodnikih. Bila 
sem enkrat pri enem, drugič pri drugem. 

Spomladi sem še enkrat obiskala mamo 
in očeta. Takrat so me peljali v moški 
zapor k očetu, da sem se poslovila od njega, 
ker so gakmalu zatem odpeljali v koncen
tracijsko taborišče v Mathausen in ga tam 
živega sežgali v krematoriju leta 1942. 
Tako sem ostala brez očeta. Mama se je 
vsa bolna po štirih letih srečno vrnila 
domov v osvobojeno domovino. 

i Premišljujem, zakaj je morala moja 
mamica toliko pretrpeti že v prvih letih 
življenja. Premišljujem, zakaj je moral 
moj ded umreti tako grozne smrti. Zakaj je 
morala babica toliko pretrpeti v daljnem 
taborišču. Vem, da se tudi <jna ne bi več 
vrnila, če bi vojna še trajala. Vse to pre
mišljujem, ko doraščam pri babici in 
mamici brez strahu, v svobodi in njuni 
ljubezni. 

Vem, da je mati le ena kot domovina, 
katero so ljubili, zanjo trpeli in dedek dal 
tudi življenje. 

• Po pripovedovanju mamice napisala: 

Vasja STANA, 5. razred 
. osnovne šole Tone Cufar 

Jesenice 



SREČANJE 
Z ZAVEZNIKI 

Pred dnevi sem obiskala enega od pre
živelih jeseniških prvoboreev Itana Vovka 
s partizanskim imenom Zivan, ki je hil tudi 
eden 6(1 voditeljev vstaje decembra 1941. 
leta v Gornjesavski dolini. Kad me je 
sprejel in mi povedal iz njegovih spominov 
na partizanska leta zanimivo zgodbo, ki jo 
bom napisala. Takole je .začel pripovedo
vanje: 

Skupina obveščevalcev je taborila v 
opuščeni Zakošičevi kmetiji. Kmetija je 
stala na prijetni jasi, nedaleč nad Plavškim 
rovtom. Toplo pomladansko sonce je zvabi
lo borce, da so posedali pred kočo. Greli so 
se na soncu in se šalili. 

Tisto dopoldne, bilo je ravno 19. marca, 
so zavezniške trdnjave bombardirale on
stran Karavank mesto Beljak. Kmalu za 
teni je večja jata letal preletela greben 
Golice v smeri Ljubljane. Letala so letela 
počasi, kot da se jim nikamor ne mudi. Zad
nje letalo je letelo nižje od ostalih. Takoj 
smo slutili, da z njim nekaj ni v redu. In 
res, letalo se je spustilo strmo navzdol v 
smeri vasi Planina, kakor da želi čimprej 
dobiti zaklon. Takoj zatem se je v velikem 
loku zaobrnilo navzgor in že so se pokazale 
v zraku majhne črne pike. B i l i so piloti, ki 
so poskakali iz letala. Hip za tem so se 
padala odprla. Med tem se je letalo ob 
močni eksploziji raztreščilo. Posamezni 
deli letala so padali kot žareče bakle. Stroj 
letala pa 'je odneslo preko grebena na 
koroško stran. 

Borci so vedeli, da je treba hitro 
ukrepati. Jasno je bilo, da so to opazili tudi 
Nemci in da bodo skušali letalce uloviti. 
Takoj so bile poslane na teren patrulje i/, 
vseh taborišč, ki so obstajala na tem po
dročju. Veter je padalce zanašal vse bolj v 
smeri Stola in končno so pristali na Bevški 
planini. Tam jih je srečno prestregel borec 
Zdravko. Dva od petih letalcev je zaneslo 
na koroško st ran, kjer so jih Nemci ujeli. 

Ameriški letalci so se kaj kmalu 
navadili partizanskega življenja, V terenski 
karavli nad Planino, so morali ostati nekaj 
dni, da smo jih oskrbeli s čevlji. Obuti so 
bili namreč samo v škornje iz filca. Eden od 
letalcev, visok postaven kmet iz ameriških 
plantaž, je že naslednji dan sekal drva za 
partizansko kuhinjo. Zvečer pri večerji, kar 
ni mogel prehvaliti »gorenjske inešte«, kije 
bila v partizanih dokaj'priljubljena hrana. 
Čez teden dni je močnejša patrulja pospre
mila letalce preko doline Jesenic na Me-
žakljo in dalje na Pokljuko in Jelovico ter 
preko Primorske v Dalmacijo, od koder so 
bili prepeljani v Bari, v Italijo, v mesto, ki 
je bilo že osvobojeno od zaveznikov. 

Zapisala Sakiba KLJUČAN1N, 
7. razred osnovne šole Tone Čufar 

RADOVNA JE GORELA 
Vsak slovenski kraj, tudi najmanjša 

vas, je prispeval svoj delež v narodnoosvo
bodilni borbi. Borili so se po gozdovih ali pa 
po nedolžnem umirali po svojih domovih, 
ker so do zadnjega ostali rodoljubi. Tako je 
bilo tudi v .Radovni, hiali vasici blizu 
Bleda, kjer je bil glavni nemški štab. V 
Srednjo Radovno so Nemci hodili po drva. 

Tako so tudi 12. septembra 1911. leta 
prišli v Sr. Radovno po drva. Partizani so 
jih pričakali, jih napadli in pobili. Za to no
vico so zvedeli Nemci in od vaščanov Sr. 
Radovne zahtevali nazaj žive konje in 
ljudi. Če pa j ih ne bo v osmih dneh, se.jim 
bodo kruto maščevali. Tako Pangerčeva 
družina ni upala več spati v lastni hiši in je 
spat hodila pod skalo, ostali vaščani pa 

niso slutili nič hudega in so ostajali raje 
kar doma. 

Tako so po tihi dolini Radovne 20. 
septembra 1941 pridrveli sovražnikovi 
kamioni in motorji. S seboj so nosili smrt. 
Speče vaščajne so prebudili poki pušk. Niso 
slutili, da se jim bliža konec življenja. Ob
kolili so vasico, nekaj ljudi so natrpali v 
Rekarjcvo hišo, jo polili z bencinom in 
zažgali. Rešil se je Franc Kunšič, ki je 
skočil skozi okno in stekel v gozd. Dve 
deklici pa sta se izdajali, da sta bili pri so
rodnikih na obisku in tako sta odnesli celi 
glavi, v resnici pa sla bili vaščanki iz Sr. 
Radovne. Rekarjeva družina in njihovi so
sedje so našli tu skupni grob. Kot zadnje 
zvezde na jasnem oboku so v plamenih, 
ki so svoje zublje raztezali proti nebu, 
ugašala življenja. Krutemu sovražniku se 
niso smilili starci, niti otroci, ki še niso 
vedeli, kaj je življenje. 

To gorje so gledali gozdovi, ki so se 
ravno takrat odevali v prelepe jesenske 

barve in poslušali kurirji, ki so nad vasjo 
imeli skrivališče, a vaščanom niso mogli 
pomagali, kajti bilo jih je zelo malo. Svojci 
umrlih so pokopali žrtve v njihovi vasi. 
Godbe in petja ni bilo, edino reka Radovna 
jim je šumela zadnjo pesem v slovo. S 
pogorišča se je še kadilo, ostali so le ožgani 
zidovi, kajti življenje v vasi je zamrlo. 

Po osvoboditvi naše domovine so jih 
pokopali v Zgornje Gorje. Položili so jih na 
mrtvaški oder in z vsemi častmi so se borci, 
sorodniki in prebivalci še enkrat poslovili. 
Ob odprtih grobovih je zadonela pesem: 
»Vam bratje pa pesem ljubezni gora in 
večna hvala vam bodi!« 

V Srednji Radovni pa so postavili 
-spomenik v obliki človeške roke in nanj . 
vklesali imena sežganih vaščanov v spomin 
in opomin. 

Tinca SKUMAVC 
osnovna šola Mojstrana 

PARTIZANSKI MITING V GOSTILNI 
PRI PETRANU V SMOKUČU 

»Sobota je iri danes je Micka sigurno 
doma«, si pravim, ko stopam proti gostilni 
na sredi vasi, po domače Pri Pelranu. 

Nalahno potrkam na kuhinjska vrata 
iri vstopim ter po pozdravu izrazim svojo 
željo; rada bi slišala kak dogodek iz vojne. 
Micka mi z veseljem, ustreže. S svetlečimi 
očmi in ponosom na obrazu začne pripove
dovati: 

»Bilo je v začetku leta 1942, marca, ko 
je bilo tu in tam že zeleno. Takrat sem že 
veliko pomagala v, naši mali gostilnici. Ne
kega dopoldneva je prišel partizan v hišo in 
povedal, da so sklenili prirediti v gostilni 
partizanski miting, na katerega so bili po
vabljeni tudi vaščani, iz Vsake hiše eden. 
Nemcev se ni bilo bati, saj so' le poredko 
prišli k nam, razen ob hajkah, izdajalcev pa 
v naši vasi ni bilo, če pa so bili, smo jih 
takoj izobčili iz naše srede. 

Delal se je mrak, gostilniška soba je bila 
že pripravljena iri prvi povabljenci so začeli 
prihajati. Povabljena je bila tudi stara Le-
gatica, ki je bila zoper vse umazance, kakor 
je ona imenovala partizane. Mlajši, posta
ven partizan, je stopil k njej in j i dejal: 
»No, mamca, al' nismo fejst fantje, poglej
te!« Starka je jecljaje odgovorila, da ni 
mislila nič hudega s svojimi besedami. 

Ko je smeh potihnil, je sledil govor. K l i 
cal je v boj proti zavojevalcu naše lepe do

movine, v boj proti zatiralcem slovenskega 
naroda, v boj proti rušiteljem naše svobo
de, v še večji boj proti izdajalcem materi
nega jezika in svojih bratov. Vsi zbrani 
smo zavzeto poslušali govor mladega parti
zana. Mnogokateri se je po tem dnevu od
ločil in odšel v partizane, da bi pomagal iz
bojevati domovini svobodo. Miting se je 
vlekel v pozno noč s petjem in šalami, 
dokler ljudje naposled niso drug za drugim 
začeli vstajati in odhajali. Zadnji so odšli 
partizani. T i so ponosno strgali s stene Hit-

. Ierjevo 'sliko, kajti takrat smo morali v 
javnih prostorih obešati le slike Hitlerja in 
ne slike maršala Tita kot danes. , 

Po naročilu partizanov sva naslednje 
jutro odšli s prijateljico Vero na žandarme-
rijsko postajo v Žirovnico. Vera, ki je znala 
za silo nemško, je povedala vse dogodke 
prejšnjega dne. Prosila jih je, naj pridejo 
pogledat, če ne verjamejo. Ko so vprašali, 
če sva koga poznali, sva rekli, da so bili 
sami tuji obrazi. 

Ves dan smo čakali v strahu, kdaj se 
bodo pripeljali. Ni jih bilo ta dan in tudi 
naslednje dni ne . . . Pripeljali so se čez šti
rinajst dni. Zahtevali so gospodarja. Pove
dala sem jim po slovensko, da je oče pri 
čebelah. Z enim izmed vojakov sem morala 

ponj. Ko so ga spraševali to in ono o govo
ru, je dejal, da nič ne sliši ker je gluh. Tudi 
o obrazih ni vedel nič povedati. Nemškemu 
poveljniku se je pobesil nos in hitro so se 
odpeljali. Čeprav nismo bili v četi, smp 
vsak po svoje pomagali borcem, bilo je 
veselo in žalostno,« je zaključila svojo pri
poved ženica, ki sta j i delo in starost izmu
čila obraz. 

Pogovorili sva se še to in ono in potem 
sem se z obljubo, da bom prinesla pokazat 
napisano zgodbo, poslovila od dobre gostil-
ničafke Marije Rakar, po domače pa kar 
Petranove Micke iz Smokuča. 

Nataša BULOVEC, 7. razred 
osnovne šole Žirovnica 

V TABORIŠČU 
»Koncentracijsko taborišče Mauthau-

sen je v severni Avstriji. To je bilo Hitler
jevo uničevalno taborišče, v katerem je 
ogromno naprednih ljudi iz vse Evrope 
našlo smrt. Dan je bil hujši od dneva, po
sebno za karantence. Edino delo, ki so ga 
imeli vsak dan, je bilo nošenje kamenja iz 
kamnoloma. Sedemkrat dnevno je bilo 
treba opraviti pot, ki je bila za marsikoga 
tudi zadnja. 

Dobro mi je ostal v spominu en tak dan. 
Spodaj nad stopnicami v kamnolomu so 
bila široka vrata narejena iz bodeče žice. 
Mimoidoče jetnike so psi grizli in iz strahu 
pred ugrizom smo tekali sem in tja ter se 
tako umikali pred zobmi velikih volčjakov. 
Dosti je bilo, da se je eden spotaknil in 
padel, drugi za njim pa nanj. Tako je na
stal živ klobčič sestradanih in prestrašenih 
teles, po njih so planili psi in grizli, kar so 
dosegli. Tako je bilo zopet nekaj ranjencev 
za bolnišnico in krematorij. 

Na stopnicah smo srečali nekega Žida, 
ki je nesel zelo velik kamen. Z njim pa so 
bili še trije Esesovci. Takoj smo videli, da 
je to njegova zadnja pot. Bil je ves sestra
dan in vedeli smo, da ne bo mogel priti 
daleč. Ko smo se vračali vsak s svojim 
kamnom na rami, je tisti Zid prišel ravno 
na vrh stopnic in kamen mu je padel z ra
me. Esesovec je nama dvema taboriščni
koma ukazal, da morava kamen pobrati in 
mu ga dati nazaj na ramo, daga bo nesel 
dalje. Ko je Zid začutil kamen na rami, je 
začel z rokami kriliti po, zraku, kakor bi 
lovil muhe, v resnici pa je bil tako prete
pen, da že ni več vedel, kaj dela in je ver- 8 9 

jetno mislil, da so to udarci njegovih muči-
teljev. Pri naslednji poti v kamnolom smo 
tega Zida videli ob poti s prestreljeno 
glavo. 

Ko smo po vojni obiskali to taborišče, 
smo videli, da ljudje s spoštovanjem hodijo 
tja in si ogledujejo kraj, koder je bilo uni
čenih na tisoče naprednomislečih mož. 
Narodi so postavili velike, lepe spomenike, 
ki so majhna oddolžitev mrtvim in velik 
opomin živim, da se kaj takega ne bo nikoli 
več zgodilo.« 

Po pripovedbvanju interniranca 
napisal Miha JELOVČAN 
8. razred osnovne šole 
Kranjska gora 

STRAHOTE DACHAUA 
Štiri stene in majhno zamreženo okno, 

to je bilo vse, moj svet. Nekaj tednov sem 
bil že v begunjskih zaporih, kamor so me 
odpeljali zaradi sodelovanja s partizani. 

Po hodniku je v tiho noč odmevalo stre
ljanje nacistov. Marsikateri je umrl za vra
ti na koncu hodnika, v katerega so streljali 
nacisti. Čez nekaj dni so se odprla vrata in 
pahnili so me ven. Dva vojaka sta me suva
la s puškami in me priganjala. Stlačili so 
nas v tovornjak in nas odpeljali v Žirovnico 
na železniško postajo. Na Jesenicah so nas 
stlačili v živinske vagone in nas odpeljali 
neznano kam. Čez dva dni so nas strpali v 
tovornjak in nas odpeljali po prašni cesti. 
Čez nekaj ur smo se ustavili. Že od daleč 
smo videli, kam smo prišli, ko pa so nas pri
peljali bliže, smo nad Vrati zagledali 
zlovešč napis Dachau. Na tem kraju je bil 
velik prostor, ograjen z žico in v njem 
polno barak. Postavili so nas v vrsto in nas 
kot živino pognali v barake. Nekaj dni smo 
s strahom čakali, kaj bo. Nekega jutra pa 
so nas nagnali ven in nas postavili v vrsto. 
Dobili smo zaporniške obleke s progami 
in vsak je imel na prsih številko. Poveljnik 
taborišča je hodil s trdimi koraki sem ter 
tja in nas meril z ostrimi pogledi. Naenkrat 
se je ustavil in pokazal name ter rekel: »Ti, 
pridi!« Poklical je še tri in nas postavil pred 
drog, na katerem je visel obešenec. Vzel je 
pištolo, ki mu jo je prinesel kapo, in iz nje 
potegnil naboj. Pištola je bila starejšega 
tipa in je imela še valjast šaržer. Počasi je 
zavrtel šaržer in nekaj rekel kapu, ta pa 
nam je prevedel: »V pištoli je pet nabojev 
in tisti, ki bo ostal živ, bo delal v skladi
šču.« Dvignil je roko, zamižal in sprožil. 
Prvi jetnik se je zgrudil s prestreljenim če
lom. Takoj zatem sta padla še dva. Ko
mandant taborišča me je motril s strupe
nim pogledom in dvirnil obe roki ter napel 
sprožilec. Skrtnilo je in oddahnil sem se. 
Kmalu potem so obesili tri jetnike, ker so 
jedli gnil krompir, ki so ga našli na gnoju. 
Mučili so nas še na druge načine. 

Nekega jutra so nas nekaj pobrali iz 
barak in nas odgnali v kopalnico. Najprej 
so iz vrste izbrali nekega Poljaka ter ga pri
vezali k umivlaniku. Potem so odprli pipo 
in voda mu je curkoma lila poobrazu. Bilo 
pa je pozimi. Čez uro so pipo priprli, da je 
voda sproti zmrzovala na glavi/ Potem so 
to še enkrat ponovili. Čez kakih pet dni je 
Poljak umrl. Zmešalo se mu je in potem se 
je v vročični omotici pognal v Nemca, le-ta 
pa ga je ustrelil. 

S solznimi očmi je končal pripovedova
nje moj pokojni stric in se zazrl v daljavo, 
kot da še zmerom vidi svoje sotrpine, kako 
umirajo za boljše življenje svojega naroda 
in vsega človeštva. Tako mučenje sočlove
ka bi moralo Izginiti, saj smo vendar ljudje 
20. stoletja. 

Po pripovedovanju strica napisala 
Darja HORVAT, 8. b, osnovne šole 
Žirovnica 

POGOVARJALI SMO SE 
S TOVARIŠEM TIŠOVIM 

Tovariša Lojza Tišova vsi poznamo, saj 
je dolgoleten prijatelj mladih. Toda o nje
govem življenju vemo zelo malo, zato smo 
se odločili, da ga bomo obiskali in ga popro
sili za kratek razgovor. Res smo odšli k 
njemu in mu zastavili nekaj vprašanj. 

Od kod ste doma in kdaj ste se 
rodili? 

»Doma sem iz Bohinja, iz vasi Polje. 
Rodil sem se 27. maja 1904. leta.« 

Povejte nam kaj o svojem otroštvu? 
»Bili smo revna družina, kajti bilo nas 

je šest otrok. Zato smo se težko preživljali. 
Kot desetletni deček sem hodil na dnino, 
da sem zaslužil vsakodnevni kruh. Očeta 
sem izgubil že med prvo svetovno vojno. 
Umrl je kot avstrijski ujetnik.« 

Kako ste se vključevali v poklic? 
»Najprej sem hotel biti mizar. Za ta 

poklic ni bilo potreb, zato sem se odločil, da 
bom postal gozdar. Vendar pa tudi gozdar 
nisem mogel niti. Ostal sem brez poklica.« 

Kakšno je bild vaše družbeno in po
litično udejstvovanje? 

»Kot osemnajstletni mladenič sem za
hajal na razne sestanke. Vključili so me v 
S K O J (Savez komunistične omladine Ju
goslavije). Ze leta 1922 sem bil na tajnem 
sestanku sprejet za predsednika SKOJ . Te
daj se je šele začelo moje pravo politično 
življenje, ki pa je bilo zelo otežkočeno, 
Preganjali so nas in neprestano smo se mo
rali skrivati. Najhujše so nas preganjali 
leta 1929. Od 1927 do 19.'),'!. leta je padlo kar 
enajs tnaših Skojevcev. Sodeloval sem tudi 
na mnogih demonstracijah.« 

Kako pa ste med vojno pomagali 
partizanom? 

»Med vojno sem večinoma držal zvezo 
med Jesenicami in Bohinjem. Raznašal 
sem tudi časopise, ki jih je tiskala naša 
tiskrana.« 

Ali ste bili kdaj zaprti? 
»Da, bil sem tudi zaprt in sicer leta 

1944.« 
Bi nam, prosim, povedali, kako se je 

to zgodilo? 
»No, zgodilo se je takole: odločil sem se, 

da bom odšel v partizane. Neko nedeljo 
sem vzel nahrbtnik in odšel proti 
Poljanam. Bil sem že blizu partizanov, ko 
mi je naenkrat nekdo v nemščini zaklical: 
Stoj! V grozi sem otrpnil, kajti vedel sem 
da so Nemci, jaz pa sem za srajco imel . 

titovko. Kasneje mi jo je uspelo skriti v 
listje. Ze so me hoteli odpeljati na gestapo, 
ko so naenkrat zagledali neko dekle, malo 
kasneje pa še majhnega fantiča. Dekle 
so aretirali in jo skupaj z menoj odgnali 
na gestapo, fantič pa jim je ušel. Na ge
stapo smo zaradi plohe, ki se je ulila na 
poti, prišli vsi mokri. Najprej so začeli 
zasliševati dekle. Grozno so jo pretepli. 
Nato so začeli zasliševati mene. Ničesar 
nisem hotel priznati. Tepeža ali pa tudi 
smrti sem se rešil le s svojim govorjenjem, 
v katerem ni bilo niti sledu o kakem 
strahu. Nekaj dni so me imeli še zaprtega 
na gestapu, nato pa sfo me skupaj z dru
gimi prepeljali v Begunje, od tam. pa v 
Avstrijo. Tam sem nekaj časa delal v neki 
tovarni, stanovali pa smo v taborišču. Ko 
se je nekega dne začelo obstreljevanje ta
borišča, je nastal preplah. V tem preplahu 
sem pobegnil iz taborišča in se vrnil v Jugo-
s) avijo.« 

Med vojno so bili pionirji in mladin
ci zelo aktivni. Bi nam mogoče 
povedali kaj o tem, kako so delali pio
nirji in mladinci v našem okolišu? 

»Priznati moram, da so bili ti izredno 
aktivni, posebno še mladinci s Koroške 
Bele in Javornika. Leta 1944 je mladinska 
organizacija pristopila k tekmovanju. 
Zbirali so.razne potrebščine za partizane. 
Trosili so propagandne letake, uničevali 
fašistično propagando. Mladinci so oskrbeli 
tudi SKOJ-evske organizacije.« 

Mislim, da ste nam o svojem življe
nju že dovolj povedali. Zanima nas še, 
kako so bile osvobojene Jesenice? 

»Jesenice so bile osvobojene 8. maja 
1945. leta. Osvobodila jih je 4. tankovska 
divizija, ki se je prebila skozi visoki sneg ha 
'Vršiču.« "t 

Zakaj tako radi delate s pionirji in 
mladinci? 

»Zakaj tako radi delate s pionirji in 
maldinci? 

»Tega vam pa ne bi mogel povedati. 
Rad vas imam.« 

S temi besedami je Lojze Tišov zaklju
čil svoje pripovedovanje in vsi tirje smo se 
zadovoljno poslovili. 

Senja HODŽIČ, Mirica KAVČIČ 
Jurij PIRIJA, 7. c osnovne šole 
Koroška Bela = 

VSAK OSMI SLOVENEC JE UMRL 
ZA SVOBODO 

Hrušica je majhna vas, ki je med vojno 
veliko pretrpela. Mnogo vaščanov je bilo 
preseljenih v Srbijo, mnoge so odpeljali 
v koncentracijska taborišča, veliko jih je 
podleglo udarcem bičev v zaporih, 46 ljudi 
pa so hkrati ustrelili Nemci na Belem 
polju. 

Med talci sta bila tudi sinova Potočni
kove Ane, po domače Kaušeljeve mame. 
Čez dva meseca bo dopolnila 78. leto. 
Kaušljeva mama je veliko pretrpela. 

»0, ja, težko je,« mi je najprej rekla, 
ko sem jo zaprosila za razgovor. 

»Da, dva sina sem imela in oba sem iz
gubila,« je začela pripovedovati. »Starejši 
je bil Jože, dopolnil je 21 let, mlajši Franci 
pa je delal pri železnici. Bi l je kretnik. 
Nisem vedela, da dela za partizane. Neko 
noč je Franci z Gojančevim Jelčkam pre
trgal električne žice na železnici. 

Joža pa je včasih pravil: »Ne bodi ža
lostna, mama, vse se bo dobro končalo.« 

Jokala sem, pa ni nič pomagalo. 
»Zakaj pa so jih prišli iskat? Jih je kdo 

izdal?« . 'M 
»Ne, pravzaprav ne vem. Tistega dne, 

18. 6. ali 19., ne vem natančno me je Štefan 
zbudil že ob treh zjutraj. Hitro sem se 
oblekla in strahoma čakala, kaj bo. Ob pe
tih se je zaslišalo butanje pri vratih: »Marš 
ven, ven!« Moža so vprašali, kje sta sijjova. 
Jože je še spal, Francek pa je bil v službi. 
Tako smo potem do desetih stali pred hišo. 
Puške so bile namerejene v nas. Ob petih 
pa je pripeljal tovornjak. Na njem sttbjlj^e 
drugi Hruščani. Joža in moža so vzeli, 
mene pa odgnali v hišo. Kričala sem in jo
kala, Joža me je pogledal, ko da se poslav
lja. Zadnjikrat sem ga videla. Drugi dan 
sem takoj odšla v Begunje. Nesla':s5in 
jima perilo in hrano. Komaj sem prepričala 
tistega stražarja, da jima je odnesel.« 

»Se niste nikogar bali?« 
(Nadaljevanje na 10. strani) 



REKREACIJA DELAVCEV 

Vse večja mehanizacija in tehni-
zacija delovnega procesa v sodob
nem . industrijskem okolju prinaša, 
poleg pozitivnih, tudi vzročno pove
zane negativne pojave, ki izhajajo iz 
povečanega obsega prostega časa in 
iz enoličnosti ali monotonije dela, 
kot neizogibnega spremljevalca me
haniziranega dela. 

Večji prosti čas prične človek 
hitro in kaj rad izkoriščati na načine 
s katerimi škodi sebi, svoji delovni 
ustvarjalnosti in tudi družbi. Ta ne
gativen pojav je tipičen in opazen 
predvsem v tistih delovnih sredinah, 
kjer problem prostega časa puščajo 
vnemar in stihiji ter tako izgubljajo 
možnost do družbeno vodene^ 
usmerjene in organizirane rekre
acije. Rekreacija je bistveni element 
prostega časa in zato družbeno in 
politično izredno pomembno vpra
šanje, katerega razreševanje ni za
deva posameznikov, njihove razgle
danosti in spoznanj, pač pa je to na
loga družbenopolitičnih dejavnikov 
in strokovnih delavcev, katerih pri
zadevanja morajo biti usmerjena le 
k takemu načinu izkoriščanja pro
stega časa, ki delovnemu človeku 
zagotavlja popolno in vsestransko 
dopolnitev njegove osebnosti. Mo
derno delo namreč, človeka ne 
zaposluje enakomerno niti v fizič
nem niti v psihičnem niti v social
nem pogledu. Zmehanizirani delovni 
proces krni ustvarjalno zadoščenje 
in človek tako ne izčrpa vseh svojih 
psihofizičnih sposobnosti ter prvo
bitne težnje po ustvarjalnem delu, 
težnje po tekmovanju, primerjanju 
in kosanju. 

Človek, ki ne more na zdrav in 
normalen način uresničevati te glo
boke človeške težnje, postane »pro
blem« zase in za družbo. Njegova 
delovna storilnost nujno upada ter 
postaja vse bolj nezadovoljen pri 
delu, v družbi in v družini. Športna 
rekreacija pa je pri tem lahko 
koristen usmerjevalnik in regulator. 
Uveljavljanje v športni rekreaciji 
daje današnjemu človeku med 
drugim tudi priliko in možnost, da 
izrazi sam sabe, svoje fizične in du
ševne sposobnosti. Teh ne more niti 
pri delu niti ne več v svojem doma-
'em družinskem okolju, saj je zaradi 
enoličnosti in standardizacije proiz
vodov in življenjskih dobrin, odvze
la skoraj vsaka možnost za izraža
nje človekovih osebnostnih teženj in 
interesov. Rekreacija mora imeti 
tudi cilj učiti ljudi sodelovanja, 
aktivnega vraščanja v skupine in 
-kupnost. 

To je posebno pomembno zaradi 
pojava migracije, ki je prisoten tudi ' 
v naši železarni. Prilagajanje na 
nove pogoje dela, na nov način živ
ljenja, na drugačne navade in inte
rese je lahko boleč proces tako za 
posameznika, kakor za ožjo in tudi 
širšo družbeno skupnost. Rekreacija 
ima pri tem dvojno vlogo z istim 
i iljem in enakim rezultatom. Rekre
ativno razgledan in prilagojen člo
vek se namreč hitreje in lažje vraste 
v skupino ali kolektiv ter se hitreje 
in bolj popolno nauči sodelovanja. 
Tak človek je tudi bolj srečen in 
zadovoljen. Vse to pa ima odločilen 
vpliv na njegovo delovno storilnost. 

Vendar pa vsi ljudje žal niso tako 
irilagojeni in prav tu lahko rekre
acija s svojimi pojavnimi oblikami 
odigra pomembno vlogo. Z razno-
v.stnimi oblikami rekreativnih ak
tivnosti lahko postopoma in neo
pazno vključujemo ljudi v novo 
sredino, spreminjamo njihove nava
de in tako praktično sprožimo 
proces obojestranskega prilagajanja 
in vraščanja v novo delovno in živ
ljenjsko okolje. Seveda pa moramo 
pri tem ugotoviti, da ta spoznanja 
dokaj slabo uporabljamo v vsako
dnevni praksi in tako neodgovorno 
zapravljamo možnosti, ki nam jih 
rekreacija ponuja pri razreševanju 
spremljajočih problemov migracije 
in fluktuacije. 

Naslenje vprašanje, ki ga lahko 
uspešno razrešujemo s pomočjo 
rekreacije je vprašanje komunici
ranja med ljudmi, med sloji, poklici, 
med nadrejenimi in podrejenimi, kar 
je za večjo delovno storilnost po
sebnega pomena. Vprašanje komu
nikacije med ljudmi postaja, spričo 
mehanizacije in avtomatizacije, zelo 
pereč problem v modernem delov
nem procesu. Včasih so bili ljudje 
stalno v neposrednem osebnem 
stiku, tako podrejeni med seboj 
kakor tudi vodilni delavci z ustvar-
jajočimi. Danes se zaradi že ome
njenih razlogov, ustvarja vedno 
večja razdalja, v enovitem delovnem 
procesu pa praznina, ki jo neposre
dni proizvajalec občuti bolj neposre
dno in boleče ter pri delavcu povzro
ča poseben občutek negotovosti. To 
pa se lahko odraža v pomanjkanju 
navdušenja, zavzetosti za delo, v 
neprizadetosti in polovičarstvu. Naj 
tu omenimo, da posamezni vodilni 
delavci v naši železarni, k sreči so v 

izraziti manjšini, izkazujejo zelo ne
odgovoren odnos do rekreacije in 
spremljajočih problemov izkorišča
nja prostega časa. 

Nerazgledanost posameznikov, ki 
problematiko proizvodnje, produk
tivnost in delovne zavzetosti pojmu
jejo le kot tehnokratsko in prizvod-
ruŠko vprašanje in ta problem raz
rešujejo le s formalističnimi zahte
vami po večji delovni in tehnološki 
disciplini proizvajalcev ter v skraj
nem primeru tudi z zahtevami po 
povečanem zaposlovanju delavcev, 
ustvarja dodatne probleme ter nega
tivno vpliva na vzdrušje v skupini in 
kolektivu ter tudi na delovno priza
devnost in hrakti kvari občutek pri
padnosti kolektivu. Zaradi tega je 
prav rekreacija in še posebno šport
na rekreacija, nemalokrat ugodna 
okoliščina za odpravljanje razlik in 
napak, ki jih povzroča tehnokratsko 
podjetniška miselnost in za ustvar
janje zdravih razmerij ter ustvar
jalnega sožitja med neposrednimi 
proizvajalci in vodilnimi delavci. 

Pogoji in možnosti za sodelovanje 
v rekreativni dejavnosti so še vedno 
preveč odvisni od materialne mož
nosti' posameznika. Od tod do soci
alnih razlik pa ni niti en sam korak. 
V rekreaciji morajo enakopravno in 
polnovredno sodelovati vsi delovni 
ljudje, ker vsi ti tudi ustvarjajo 
družbena sredstva, katerih del naj bi 
bil namenjen tudi ustvarjanju mate
rialne osnove za množično rekrea
cijo. 

Rekreacija tako ne more biti pre
puščena naključnosti in iznajdljivo
sti ter nerazgledanosti posameznika, 
temveč mora biti družbeno vodena 
in organizirana. Materialni pogoji 
morajo nuditi možnosti za najpe-
strejšo obliko rekreacije, skupinske 
ali kolektivne in osebne ali indivi
dualne. Organizirati moramo take 
oblike rekreativne dejavnosti, v ka
terih najde svoje mesto vsakdo ne 
glede na poklic, družbeni in delovni 
položaj, ne glede na individualne 
materialne možnosti. Šele tedaj bo 
rekreacija postala sestavni del druž
benega in življenjskega standarda. 

Tega vprašanja smo se lotili pred
vsem zato, ker nekateri podatki ka
žejo, da se z nekaterimi rekreativ
nimi aktivnostmi bavijo predvsem 
delavci s srednjo in višjo izobrazbo. 
V Železarni imamo organizirane ne
katere interesne skupine in sicer v 
odbojki, splošni telesni vadbi, keg
ljanju na asfatu in v T R I M kabi
netu. Ce izvzamemo kegljanje na 
asfaltu, potem v ostalih treh skupi
nah sodeluje 90 % delavcev z naj
manj srednjo izobrazbo. Vendar pa 
je zanimivo, da sodelovanje v teh 
interesnih skupinah ni odvisno od 
individualnih materialnih možnosti, 
ker je brezplačno. Sicer pa so tudi 
ostale oblike rekreativne dejavnosti 
organizirane tako, da sodelovanje v' 
njih posameznikov materilano ne 
obremenjuje, pa kljub temu ugotav
ljamo, da v rekreaciji pretežno so
delujejo tisti delavci, ki imajo dolo
čeno izobrazbo in ki so si skozi ciklus 
splošnega in strokovnega izobraže
vanja vzporedno s tem, pridobili 
tudi ustrezne rekreativne navade. Iz 
tega lahko zaključimo, da pri moti-
viranju in pridobivanju delavcev za 
ustrezno sodelovanje v rekreativni 
dejavnosti, večji problem kot indi
vidualna materialna možnost, pred
stavlja nivo splošne in rekreativne 
ali športne razgledanosti. Seveda pa 
materialnih pogojev tudi ni zane
mariti. Pri tem mislimo predvsem na 
take objekte in naprave za množič
no rekreacijo, ki so zanimivi za 
delavce, ki delajo v fizično težjih 
delovnih pogojih. Skratka vprašanje 
rekreacije in njenih pogojev je treba 
reševati tako, da zagotovimo kar 
najbolj ustrezne možnosti za enako
vredno sodelovanje vseh struktui 
delavcev ne glede na njihov socialni 
in družbeni položaj. 

Pri obravnavanju problemov re
kreacije pa bi bilo seveda napačno k 
temu vprašanju pristopiti zgolj z 
vidika povišanja delavčeve proiz
vajalne zmogljivosti ali delovnega 
potenciala, kakor to vprašanje nače
nja meščanska družba zahodnega 
sveta. Posebno v naši samoupravni 
in socialistični družbi rekreacije ne 
moremo obravnavati le kot sredstvo 
za večje in temeljitejše izkoriščanje 
delavčevih fizičnih zmogljivosti. V 
naši družbi je rekreacija pridobitev 
in rezultat humanejših odnosov 
med ljudmi, je pravica človeka do 
sproščanja, razvedrila in zabave s 
sredstvi družbe, ki j ih je sam 
ustvaril. 

Družba mora posvečati največjo 
skrb prav tisti obliki razvedrila, ki se 
javlja med ljudmi najbolj množično 
in spontano. Ce rečemo, da mora biti 
rekreacija družbeno vodena, to seve
da še ne pomeni, da mora biti diri
girana, vsiljena, pač pa mora upo
števati interese in želje ljudi. Druž
beno vodena rekreacija postaja 

spontano nastajanje množičnih ob
lik rekreacije, j ih privzema, hkrati 
pa odpravlja nehumane pojave v 
njih in prav v tem je bistvo druž
benega zanimanja za vprašnja re
kreacije. 

Mislim, da je prav, če poudarim še 
eno vprašanje, to je o vse prepogo
sti in napačni delitvi rekreacije na 
aktivno in pasivnd. Namreč iz te 
napačne, logično protislovne delitve 

izhaja vse preveč napak, ki škodu
jejo tako rekreaciji kakor tudi delu 
na tem področju. Nekateri vse 
preveč radi rekreacijo poistovetijo 
z zabavo ali veseljačenjem, po drugi 
strani pa tudi z gledanjem in opazo
vanjem športnih tekmovanj. Prav 
gotovo imajo tudi vrhunska športna 
tekmovanja in prireditve svoj po
men in cilj, ne navsezadnje tudi 
zaradi popularizacije športa . in 
športne rekreacije še posebej. Če 
športna tekrriovanja stimulativno 
vplivajo na gledalce, j ih motivirajo 
in ustvarjajo pri njih potrebo po 
aktivnem sodelovanju v različnih 
oblikah športne rekreacije, potem 
vrhunski šport opravlja eno izmed 
svojih pomembnih nalog. Seveda pa 
vedno obstoji nevarnost gladiator-
stva, ki je nezdrav pojav tako za 

telesno vzgojo kot tudi za šport in 
športno rekreacijo. Take pojave mo
ramo zdraviti ter odpravljati tudi 
z rekreacijo. 

Rekreacijo torej nikakor ne mo
remo deliti na aktivno in pasivno, 
ker le-ta vedno predstavlja kako 
aktivnost, ustvarjalno in neposre
dno sodelovanje. Bolj kot rekreacijo 
pa lahko ljudi delimo na aktivne in 
pasivne potrošnike dobrin, ki nam 
jih zagotavlja in ponuja rekreacija. 
Naš cilj pa je boriti se proti vsem 
tistim nezdravim pojavom v naši 
telesni kulturi, ki slepo podrejujejo 
eno izmed njenih pojavnih oblik 
drugi in na škodo druge, pač pa se 
moramo prizadevati za ravnomerni 
razvoj tako telesne vzgoje kot 
športa in športne rekreacije. . . 

POBRATENJE Z VALJEVOM 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

bližnost občanov in naših občin pre
rasla običajne odnose ter v želji, da 
bodo ti odnosi še globlji in prisrč-
nejši,« je skupščina občine Valjevo 
sprejela odlok o pobratenju občine 
Valjevo z občino Jesenice. Odlok na
dalje navaja, da se bodo načini in 
oblike sodelovanja pobratinskih ob
čin opredelili s posebnim aktom ter 
da je predsednik skupščine občine 
Valjevo, ki bo podpisal dokument o 
pobratenju, zadolžen, da skrbi za 
uresničevanje tega odloka. Tak od
lok bo skupščina občine Jesenice 
sprejela v mesecu juniju, dokument 
pa bo slavnostno podpisan 1. avgu
sta, na praznik občine Jesenice. * 

Najboljši komentar k temu izred
no pomembnemu in zgodovinskemu 
dogodku je govor podpredsednika 
občinske skupščine Valjevo Mirče-
tiča, ki je ob sprejemanju odloka 
dejal: 

»Ta svečan in praznični dan, ko 
se izteka trideset let od zloma faši
stičnega okupatorja in domačih iz
dajalcev na domačem bojišču, bomo 
sprejeli odlok o pobratenju ljudi ob
čine Jesenice in Valjeva, s katerim 
bomo trajno obeležili pot sodelova
nja in začrtali pot bodočih odnosov. 

Vsak izmed nas je verjetno več
krat razmišljal o nitih, ki povezujejo 
ljudi in o prostoru, ki jih razdvaja in 
kot človek meril trajnost in veličino 
enega in drugega ter spoznal, da so 
pravi prijatelji -vedno dovolj blizu, 
da so vedno skupaj. 

Znotraj jugoslovanske bratske 
skupnosti smo mi geografsko dosti 
oddaljeni ali smo danes v mnogočem 
tako Blizu in izvirni, da stotine kilo
metrov ne predstavlja nobene ovire, 
da se ob srečanjih počutimo kakor 
svoji med svojimi. 

Naša samoupravna socialistična 
družba, bratsko nedeljiva, je še zelo 
mlada, toda v tej njeni mladosti smo 
mi priče in graditelji novih poti, ki 
smo jih začeli kaliti in zgrajevati v 
plamenu revolucije in narodnoosvo
bodilnega boja, vodeni od Komuni
stične partije in tovariša Tita. 

To so bili težki časi ali toliko bolj 
slavni, ko so čast, poštenje in hra
brost dajali sijaj človeški vrednosti 
in ki jih nikakšna sila ni mogla zlo
miti. Takrat je tovariš našel tova
riša, prijatelj prijatelja, iskreno po-
nudena roka je pomenila ohrabritev 
in moralno spodbudo, da se vse lah
ko in mora vzdržati. 

Hitlerjevi okupatorji so se koristili 
že znanih sredstev in razseljevali in 
pošiljali v izgnanstvo in taborišča 
smrti najboljše sinove in hčere naše 
dežele. Mislili so, da bodo s tem raz
bili jedro ljudskega odpora in okre
pili svoj dominantni položaj. Niso 
vedeli in niso mogli vedeti, kakšno je 
in kako je veliko srce pravega Slo
venca, Srba, Hrvata in vsakega po
štenega rodoljuba od Jesenic do 
Djevdjelije, od Jadranskega morja 
do Subotice. 

Ljudstvo je po begu kraljeve vlade 
in razsulu stare jugoslovanske voj
ske ter neusmiljenem razkosanju de
žele, edino oporo in vero našlo v par
tiji, tovarišu Titu in revoluciji, ki je 
vzplamtela sirom domovine. 

Odgovor terorju in vsem kazen
skim sankcijam fašistov in domačih 
izdajalcev, je bil v vse bolj čvrstem 
povezovanju ljudi v vrste slavnih 
proletarskih brigad in partizanskih 
odredov. 

V letu 1941, ali natančneje, 8. ju
lija zvečer, je transport z izgnanci že 
po policijski uri prispel v Valjevo. 
Toda zjutraj so prebivalci Valjeva 
že prišli na železniško postajo in nu
dili svojo osebno pomoč izgnanim 
bratom iz Slovenije. Do Valjeva je 
bilo pod močnimi fašističnimi stra
žami pripeljano 522 pripadnikov slo
venskega naroda z jasno namero so
vražnika, da daleč od svojega rojst
nega kraja izginejo in da bodo s po
stopno denacionalizacijo uničeni. 

Najprej so bili nameščeni v ka
sarni petega polka, v dosti težkih po
gojih, ki so j ih prisilili, da so se hitro 
organizirali. Izbrali so svoj odbor, ki 
je takoj zahteval, da napis nad vho
dom v kasarno zamenjajo, da na
mesto S L O V E N S K I B E G U N C I , 

napišejo P R E G N A N C I IZ S L O V E 
NIJE. ' 

Hitro so v valjevskih družinah, 
v skupnem odpiranju bolečih src, 
našli svoje nove domove, prijatelje 
in sotrpine v pogojih okupacije. 
Mnogi so se zaposlili v tedanjem 
Vistadu ali pri privatnih obrtnikih 
in trgovcih, da bi solidarno s svojimi 
gostitelji prenašali nesrečo, trpljenje 
in revščino. 

Zgodilo se je tisto, na kar sovraž
nik niti ni pomislil: navadni, prepro
sti ljudje so,začeli postavljati glo
boke temelje ljubezni in prisrčnosti. 
Eni in drugi so postajali bogatejši za 
idejo bratstva in enotnosti, posebno 
neustrašeni ter istorodni in to v 
času, ko se je to, kar so delali, pla
čevalo s smrtjo. Eni in drugi se po
stajali nerazdružljivi v boju, ki se je 
razgoreval po vsej Jugoslaviji. Slo
venec iz Valjeva je stopil v vrste 
partizanskih enot tega kraja, in se 
hrabro boril, kakor da je na terenu 
svoje Gorenjske. 

Ravno zato, ker so bili ponosni in 
svobodnjaško navdahnjeni, ker du
hovno niso klonili, so padali v nove 
nemilosti pri okupatorju. Mnogi so 
bili zaprti v Valjevu, nekateri stre
ljani v Banjičkom taborišču. A l i kar 
je najpomembnejše: Slovenca v pre
gnanstvu, ki je našel svoj novi dom 
med pravimi prijatelji, ni mogla uni
čiti nikakšna okupatorjeva sila in 
teror, ker je imel za seboj bratsko 
zvestobo patriotov tega kraja. 

Slovenec se je naučil boriti za 
svoje ime in jezik v času tisočletnega 
suženjstva, po- propadu Samove 
države, kakor je srbsko ljudstvo 
vzdržalo stoletno suženjstvo pod 
Turki, kakor so to vzdržali vsi naši 
narodi in narodnosti, ki so bili pod 

.tujim gospodstvom. 
Po končani vojni in nezadržnim 

nadaljevanjem revolucije V svobodni 
domovini, pod vodstvom Zveze ko
munistov in genialnih Titovih odlo
čitvah in besedah, se je začela socia
listična preobrazba, ki je osnova za 
ustvarjanje lepšega življenja vseh 
naših narodov in narodnosti. 

Prijatelji so se ločili ali v srcih je 
ostala neuničljiva sled skupnosti in 
bližine, ljubezni in ljudskega zaupa
nja. Čelovek je v sebi ponesel člo
veka in človek je ostal v človeku. 
Objemi in najiskrenejši — na svi
denje!, so bili najboljša potrditev, da 
bo prišlo do novih srečanj v prijet
nejših okoliščinah. 

Ideja je vznikla v Sloveniji, v želji, 
da se obnovijo spomini in da se 
vzpostavljene vezi prenesejo na 
mlajše generacije, ki bodo znale na
daljevati stopinje očetov in mater in 
ki bodo čvrsta trdnjava proti vsa
kemu poskusu, kar so že dokazali, 
kadar koli bi nekdo izrazil terito
rialne in druge zahteve do naše 
domovine. 

Ne pozabljajo se dnevi, ko je naša 
karavana leta 1962 prispela v brat
sko Slovenijo. Glasba in cvetje, po
zdravi, _so nas spremljali od Zidanega 
mosta, na vsakem kolodvoru do 
Kranja, Tržiča in Jesenic. Povsod 
pesem, izbrane besede v pozdrav in 
srečanje ter solze veselja. 

V oktobru preteklega leta smo bili 
mi gostitelji in prepričali smo se v 
iskrenost čustev in neuničljivo tova
rištvo. Pred slabim mesecev dni je 
bil pevski zbor jeseniške gimnazije 
gost na proslavi dneva šole valjevske 
gimnazije. Mladi nadaljujejo, kar je 
bilo v revoluciji roieno. 

Osnovo za še čvrstejše razvijanje 
sodelovanja imamo v naših novih 
ustavah, kongTesnih dokumentih in 
v želji delovnih ljudi in občanov, da 
svojo bodočnost izgrajujemo enotno 
in skupno vsi jugoslovanski narodi 
in narodnosti. 

Valjevo se je že prej pobratilo s 
Koprom iz Socialistične republike 
Slovenije in sedaj z Jesenicami 
v skupni želji, da doseženo sodelo
vanje nadalje razvijamo, da živi ne-
razdvojno prijateljstvo in bratsko 
sodelovanje naših narodov in krajev. 
V tem smislu mi danes sprejemamo 
odlok o pobratenju občin Jesenic in 
Valjeva in s tem tudi uradno potrju
jemo, to, kar v resnici že obstoji.« 

Po spontanem aplavzu vseh treh 

zborov občinske skupščine Valjevo, 
ki je potrdil enoglasno potrditev 
odloka o pobratenju, je za besedo 
prosil podpredsednik občinske skup
ščine Jesenice Janko Burnik' in 
dejal: 
• »Dovolite mi, da izročim delega
tom vaše skupščine in preko njih 
vsem delovnim ljudem in občanom 
bratske občine Valjevo, v imenu 
skupščine in družbenopolitičnih or
ganizacij občine Jesenice in vseh 
delovnih ljudi in občanov, še prav 
posebno tistih, ki so bili v letih 1941 
do 1945 v Valjevu in okolici sprejeti 
kakor sinovi in hčere tega kraja — 
prsrčne in bratske pozdrave. Mi
slim, da je v tem trenutku, ko vaša 
skupščina sprejema odlok o pobra
tenju naših dveh občin, to potrebno 
še posebej poudariti. Poudariti, da se 
je kljub politiki starega jugoslovan
skega režima, da naredi med jugo
slovanskimi pokrajinami in narodi 
vse mogoče prepreke in zapreke, v 
najbolj krvavih in najbolj strašnih 
dnevih naše zgodovine, že prve dni 
med vašimi ljudmi in našimi izgnan
ci prebudila ideja bratstva in enot
nosti, ki se je razgorela v velik ogenj 
vseh prebivalcev. 

Poudariti je treba, da odlok o po
bratenju, ki ga danes sprejema vaša 
skupščina in kakršen bo v mesecu 
juniju sprejet tudi v naši občini, 
v resnici pomeni le potrditev že skle
njenega bratstva, ki povezuje prebi
valce ohčine Valjevo in Jesenice že 
skoraj 34 let. 

Veliko srce vaših ljudi, ki se je 
tako bratsko odprlo našim izseljen
cem, ki jih je pregnal fašistični oku
pator iz svojih domov in nepozabna 
hvaležnost in ljubezen naših ob
čanov do ljudi Valjeva in okolice, so 
granitni in jekleni temelji, na ka
terih je zgrajeno bratstvo. Le-to se 
je skozi skupno borbo proti fašizmu, 
za zmago socialistične revolucije in 
v izgradnji samoupravne socialistič
ne družbe tako okrepilo, da je dose
žena čvrstota, ki jo ne more nobena 
sila več zrušiti. 

V tem je veličina in pomen doku
menta o našem pobratenju. Doku
ment, ki potrjuje že ustvarjeno brat
stvo in enotnost in ne kakor je obi
čajno pri takih dokumentih, da je 
treba njihovo vsebino šele realizi
rati. Dokument nas obvezuje le, da 
to prenašamo in dalje gojimo pri 
mladi generaciji, da prenašamo iz 
roda v rod. Mladi iz obeh občin so to 
že opravičili v vseh dosedanjih sre
čanjih. Še prav posebno pa smo to 
občutili pri zadnjih srečanjih mladih 
kulturnih delavcev v Valjevu in na 
Jesenicah. Mladi niso samo občutili, 
ampak tudi dokazali to, kar z odloki 
potrjujemo. 

Delovnim ljudem in vsem obča
nom občine Valjevo želim veliko 
delovnih uspehov v izgradnji samo
upravne socialistične družbe, oseb
nega zadovoljstva in sreče.« 

SEJA V S E H . . . 
DRUŽBENI DOGOVOR 

O OSNOVAH IN MERILIH 
ZA DOLOČANJE OSEBNIH 

DOHODKOV 
Družbeni dogovor o osnovah in 

merilih za določanje osebnih dohod
kov in drugih osebnih prejemkov de
legatom in voljenim ali imenovanim 
funkcionarjem sprejemajo občinske 
skupščine in družbenopolitične orga
nizacije občin Jesenice, Kranj, Ra
dovljica, Škofja Loka in Tržič, skup
ščina gorenjskih občin, medobčinski 
sveti SZDL, Zveze sindikatov in 
Z K S za Gorenjsko ter samoupravne 
interesne skupnosti. V njem so dolo
čeni kriteriji osnove osebnega do
hodka, ki so v razponih od 4.000 do 
8.000 dinarjev, nadalje kriteriji ozi
roma odstotki povečanja na delovno 
dobo od enega odstotka za eno do pet 
let delovne dobe do 12 % za nad 30 
let delovne dobe. Razen tegasov druž
benem dogovoru tudi druga merila 
in kriteriji, ki usklajujejo ta vpraša
nja na območju gorenjske regije. . 

Poleg tega dnevnega reda pa bosta 
zbor združenega dela in zbor krajev
nih skupnosti obravnavala še 

POROČILO O DELU 
OBČINSKEGA ŠTABA 

CIVILNE ZAŠČITE 



I OB 30-LETNICI ZMAGE NAD FAŠIZMOM 

DNEVI PRED 
KONCEM VOJNE Ivan Jan: 

(Iz kronike Kokrškega odreda) 

Blokada je bila vzpostavljena 
— sledili so pozivi 

Tisto noč v odredu ni spal nihče, 
pa tudi velike aktivistov v Begunjah 
ne. Preveč je bilo dela in preveč na
petosti. Bataljona sta se razporedi
la, ukopala in utrjevala tako, da so 
bite kmalu Begunje odrezane od 
ostalega sveta. Tudi telefonske žice 
so porezali hkrati z zasedbo. 

Obenem z vojaškimi, so potekali 
tudi drugi ukrepi. To so bili pred
vsem pozivi na vdajo nemških po
sadk. 

f Spet je odredni štab poveril nalo
go parlamentarca aktivistki Tetki. 
V tej napeti situaciji, ko je predvsem 
gestapoveem in omadeževanim poli
cistom v kaznilnici šlo za življenje, 
je bilo njeno poslanstvo dokaj tve
gano. 

V štabu odreda so spet napisali 
dve pismi, namenjeni posadkama v 
Poljčah in v begunjski kaznilnici. 
Vsebina je bila kratka: 

Štab Kokrškega odreda 
Položaj 2. 5. 1945 
Štev. 799 

Posadki v Poljčah • 

Sklicujoč se na naš dopis z dne 
29/IV-t.l. pripominjamo, da je med 
tem časom Hitler izvršil samomor 
— je torej mrtev. Na osnovi tega vas 
opozarjamo, da se odločite in sprej
mete naše pogoje v roku 12 ur, ker 
bomo sicer celotno posadko z bom
bardiranjem z zraka uničili do 
temeljev. 

Prepričani smo, da vam je kvali
teta naših bombnikov in borbenost 
pilotov dobro poznana, saj ste se o 
tem že imeli -priložnost prepričati. 

Smrt fašizmu — Svobodo narodu! 

Politkomisar: 
Peter Bratkovič-Zvonko l. r. 

Komandant-kapetan: 
Janko Prezelj-Stane l. r. 

Zjutraj .1. maja je Tetka sedla na 
kolo in v napetem vzdušju odnesla 
pismi v obe postojanki. Najprej v 
Poljče, kjer' je pismo nekako vsilila 
dežurnemu. 

Potem pa se je odpeljala še v be
gunjsko graščino, ki je le nekaj mi
nut od Poljč. 

Toda — tu seje vse skupaj zaplet
lo. Tetka je pismo hotela oddati 
»lagerfuhrerju« — zagrizenemu na
cistu Glanzerju osebno. To je preli 
orožnika Litzenbauerja tudi doseg
la, a Glanzer je potem ukazal Tetko 
zapreti. Potem so jo spraševali o 
vsem mogočem, predvsem pa o tem, 
kje je dobila to pismo, kje so in koli
ko je partizanov in kako so oborože
ni. Hkrati pa Glanzer ni kazal, prav 
tako kot tudi gestapovski vodja 
Brandl, nobene pripavljenosri na 
pogajanja, kaj šele na vdajo. 

Tetki tudi laži niso dosti zalegle. 
Trdila je n.pr.. da je u gozdu nabi
rala drva, kjer so jo dobili partizani 
in jo prisilili, da je prevzela pismo. 

Ob tem je dopovedovala, da jih je 
veliko in da so do zob oboroženi. 
Tudi z orožjem, da so ji groziti. 

S pomočjo Litzenbauerja in zara
di nepopustljivega zadržanja, so 
končno Tetko Namci izpustili. 

Toda ta dan iz kaznilnice ni bilo 
nobenega odgovora in nobenega 
znaka o predaji. 

Tudi poveljnik nemške garnizije v 
Tržiču je bil od odredovcev pozvan 
na predajo. Na to zahtevo pa je 
komandant 3. 5. odgovoril takole: 

Vaš dopis me je zelo razočaral, 
ker sem zanesljivo računal na Vašo 
uvidevnost. Kot Avstrijci se hočemo 
boriti v svoji domovini tako, kakor 
vi tukaj. Medtem sem navezal stike s 
koroškim osvobodilnim gibanjem, 
vendar tudi to postaja nepomemb
no. Ponovno vas prosim, da nam iz
stavite propustnice za odhod v do
movino. Če tega ne boste storili, 
bomo ostali tu, ker je končno vseeno, 
če bomo ujetniki tu ali tam. 

Kiihn l. r. 

JOŽE ULČAR-MIRO 

Tako tudi z vdajo posadke v Trži
ču ni bilo nič, čeprav je bila zmehča
na. Ker je bil III. bataljon razpore
jen okrog Begunj, je policija iz Trži
ča potem neovirano odšla čez Lju
belj. Vendar pa so na umiku odla
gali vse. kar jim je bilo odveč. 

ODREDNA OBRAMBA -
KLJUB PRITISKOM 

Jutro, 3. maja, je bilo že dokaj 
lepo in tedaj so bile čete kokrškega 
odreda na položajih že pripravljene, 
da ustavijo in odbijejo vsakogar, ki 
bi hotel priti v Begunje. Vendar pa 
so bile v odredni blokadi tudi luknje. 
In ko je sovražnik iz Lesc in radov
ljiške smeri s svojimi patruljami pri
šel do prvih zased, se je začelo ob
streljevanje. Sovražnik pa zaradi 
tega še ni takoj spoznal, zakaj je 
tam naletel na odpor. Šele ko so 
k Begunjam hotelipriti tudi od dru
god, so ugotovili za kaj gre. 

Ta — prvi dan blokade so parti
zani vendarle dosegli nekaj uspe
hov. Drugi bataljon, ki je držal v 
šahu tudi policijsko postojanko v 
Poljčah, je tisti dan z juršem med 
Poljčami in Rodinami, med drugim 
zaplenil celo dva protiletalska to
pova. Takoj so ju izvlekli na bližnji 
hrib Gosjak. Zdaj so se izkazali 
»Flakovciir, ki so 21. aprila pobegnili 
z Jesenic. Pod poveljstvom II. bata
ljona so orožje takoj obrnili proti 
železniški postaji ter obstreljevali 
transporte na njej. 

(se nadaljuje) 

L 30 LET SVOBODNI 
Ekonomske posledice za Jugosla

vijo so bile z izključitvijo iz vzhodne 
sfere izredno hude.. . Jugoslavija 
je imela močno razvite odnose z 
vzhodn oevropskim i socialističnimi 
državami. Ti odnosi so bili čez noč 
pretrgani, vsa pomoč pa ustavljena, 
Jugoslavija je ostala sama. 

Zahod ni in ni mogel dojeti, da 
more biti res, da se mogočnemu 
Stalinu upre razmeroma majhna 
država znotraj njegovega bloka . .. 
Toda ne vzhod, ne zahod do tedaj 
nista poznala moči KPJ, ki je vedno 
živela in dihala z ljudstvom. Naš 
ugled, predvsem pa Titov je dobil 
takrac nove dimenzije. Stalin, ki si 
je znal podrejati voljo vseh znotraj 
njegovega bloka, pa tudi zahodnih 
politikov ni bil v stanju' da pokori 
Tita in jugoslovanske narode. Jugo
slavija, ki se je s Titom in KPJ zlila 
v eno samo monolitno celoto, je 
kakor ptič feniks vstajala iz ognja 
in pepela druge svetovne vojne in 
mračnega despotstva stalinizma. 
Jugoslovanski narodi,' ki so v vojni, 
čeprav goloroki, odločno zakoračili 
na pot revolucije in z vulkansko silo 
porušili mit o nepremagljivosti na
cističnih armad, so dobili bitko tudi 
z brutalno silo stalinizma Nihče 
nas ni mogel pokoriti! Rojevala se je 
prava nova Jugoslavija, kije z ele
mentarno močjo svojih najelitnejših 
sil utirala nova pota v zgodovini 
človeštva. 

Prišel je čas, ko se je po vseh teh 
trdih preizkušnjah položaj Jugosla
vije zavidljivo utrdil in dokončno 
cementiral. Nastajala je nova kva
liteta v mednarodnih odnosih. 
Jugoslavija je dobila v svetu izje
men ugled, ki se nikjer vse do danes 
ni omajal, nasprotno, razširjal še na 
nova področja. 

Notranja učvrstitev in ureditev 
zunanjepolitičnih zapletov sta dovo
ljevali, da so se partizani v večjem 
številu začeli vračati domov. Po 
treh, štirih, petih, šestih, in tudi več 
letih. 

Doma so.se vključevali v delo na 
terenu in po svojih močeh pomagali 
pri reševanju izredno težkih gospo
darskih in političnih problemov po-
informbirojevskega obdobja. Toda 
že od vsega začetka, se pravi od os
voboditve dalje, so se na ključne po
zicije v strokovnem aparatu vrinjali 
ljudje, ki so se vedno ravnali po na
čelu: »Daj bogu kar je božjega in ce
sarju kar je cesarjevega.« 

Tako v kraljevini Jugoslaviji, v 
času nacistične okupacije, precej 
manj pa v. Titovi Jugoslaviji 
Običajno so bili to tihi in zvesti 
sopotniki buržoaznih režimov in 
kasneje nacističnih oblastnikov. 
Vsekakor pa odločno antikomuni-
stično razpoloženi. Hlapčevska _ 
praksa jim je omogočila izredno 
sposobnost prilagajanja novim po
gojem in jim dajala možnost, da so 
predlagali rešitve, sprejemljive tudi 
za naše politične forume, ki pa so 
bile v bistvu destruktivne. Borce, 
pripadnike NOB so odrinjali na 
stran, njihove teorije pa so dobile 
kasneje svoje zagovornike tudi v 
naših visokih političnih vrhovih. 
Rojevala se je tako imenovana doba 
liberalizma, ki je močno zavrla re
volucionarni razvoj našega sociali
stičnega sistema ... Manevrski pro
stor borcev NOB se je v tem času v 
glavnem omejil na priprave proslav
ljanja raznih obletnic, polaganja 
vencev na grobove padlih tovarišev 
in druge manj pomembne' dejavno
sti. 

— Jaaaz, jaaaz, je Jarc lezel skupaj, ne, ne morem več, več: 
— Primi ga! je zavpil oficir Abramu. 
— Kaj ne moreš? Hoditi! O, pa boš! Iskal boš! Kdor išče, ta 

najde! 
— Ne, ne morem! se je naslanjalJarc na Abrama. 
— Pa povej! 
— Saj bom! je dihal kiatko in hitro. Bom! . 
— Francka! je kazal z roko na Debevko. Povej, če ne moram 

jaz. Glej, ves sem razbit. 
— Striiic! S t r i i i . . . , se je iztrgala Anica in se mu vrgla k nogam. 

Iz nje so se trgali joki, da so vsi vstali. 

PAVLE ZIDAR 
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S V E T I 
P A V E L 

— Stric, ne! Ne, ne! 
Jarc je zabrodil s prsti v njene lase in jokal kakor slepec. 
— Ustre. . . l i . . . l i ga bodo! je rinila obraz v njegove noge. 

Ustre . . . lr, mojega ateta! 
Jarc je zagrčal z nosom in brada se mu je nabrala v gube. 
— Povej! Povej, Francka! je rekel tiho. 
Anica se je dvignila, mu zatipala v obraz in vpila: 
— Ne, ne, ne . . . Grebla je s prsti po njegovih razbitih ustih, da 

se je znova zasvetila kri. 
— Pročpunco! je zavpil oficir. 
Ženske so jo narahlo prijele, a se jim je izvila. 
— Moški, kruce juda! 
Možje so jo zgrabili in trgali od Jarca prst za prstom. Prijeli so 

jo za noge in ramo ter jo nesli. 
Nnre! je hropla. Nre, nre! Stricrnere! Ma . . . ma, ne! 

• Zvijala se je v krčih in metala moške na vse strani. • 
— Ubili ga bodo! 
Ubililili! 
U b i . . . 
Ljudje so stali. Tihi in zaprepadeni kot ob nenadni smrti. 
— (Torej? je vprašal oficir Debevko. 

, — Ja! je rekla. Samo peš ne morem. 
— Jože, džip! ne naročil stražarju. 
Ljudje so se oddahnili. Toge drže so popustile in začeli so se 

dotikati drug drugega. Za Debevko, ki je vsa bleda slonela na 
postelji, se niso več zmenili. Počasi so odhajali na dvorišče. Spet so 
smeli hoditi. Vpijali so vase zrak. ki je dišal po čokoladi. 

Ko se je džip čez slabe pol ure vrnil, so bili še zmerom vsi na 
dvorišču. Iz njega sta stopila najprej oficirja, potem sta pomagala 
s sedeža Debevki. Na Debevca pa sta morala nekaj trenutkov poča
kati. 

Bi l je bled in poraščen. Za hip ni vedel kam. Potem pa je 
mračno pogledal po ljudeh. Videl je vse, in ljudem se je zdelo, da 
prav vsakega izmed njih. 

K O N E C 

Pri zavodu Borec v Ljubljani je leta 1965 izšel vojni 
roman IVANA JANA 

MRTVI NE LAŽEJO 

iz katerega smo zadnje poglavje v nadaljevanjih objavljali 
tudi v našem glasilu. Ker je knjiga razprodana in vedno več 
izraženih želja naših bralcev, da bi objavili tudi prvi del, smo 
se v soglasju z avtorjem odločili, da bomo, čeprav obetajo pri 
založbi, da bodo roman ponatisnili, že v prihodnji številki na 
tem mestu začeli objavljati njegov vojni roman. Pričakujemo, 
da bodo bralci s takim zanimanjem, kot so prebirali odlomek, 
brali celotno knjigo. 

To pot nismo imeli na Brnikih nobenih »carinskih formal
nosti«, šlo je brez potnih listov in tudi to ni bilo važno, koliko 
denarja je v denarnici in ne, kakšni so bankovci (kar zdelo se mi 
je, da nekaj manjka). Vse je šlo lepo brez skrbi, čeprav smo 
imeli pred seboj skoraj tisoč kdometrov dolgo pot: z Jesenic, 
-našega najbolj severozahodnega kraja Jugoslavije smo se peljali 
v Skopje in Ohrid na jugovzhodni del naše države. Društvo 
inženirjev in tehnikov naše železarne je pripravilo strokovno 
ekskurzijo v skopsko železarno — vesel sem bil, da sem bil lahko 
zraven. Trije veliki cilji so bili združeni v tem potovanju: glavni 
je bil ogled skopske železarne, potem obisk mesta Skopja, ki ga 
je pred dvanajstimi leti zadel silovit potres, potem pa nazadnje 
še avtobusni izlet v Ohrid — krožna pot, najprej po eni strani 
Makedonije za albanskimi gorami — nazaj grede pa bolj po 
centru, mimo Prespanskega jezera proti toku Vardarja nazaj 
v Skopje. Vedno sem prijetno presenečen, če ogled preseže 
pričakovanje — to pot ga spet je! 

'Pod večer prvega dne smo drseli z avtobusom, po asfaltu 
•z Jesenic do Brnikov. Avtobus se mora držati ceste — tako je 
narejen. Kmalu zatem smo že drseli z našim Douglasom DC-9 
vedno hitreje in tokrat zares. Če si pazil, si čutil rahel sunek, ko 
smo se odlepili od tal. Zdaj se vzpenjamo na osem tisoč metrov. 
Kje so ostali fičoti, volksvvagni in mercedesi za nami na svojih 
ozkih, omejenih cestah — mi letimo piusto in svobodno petkrat 
ali desetkrat hitreje od njih. Običajno je ta zračna blazina, ki jo 
dobite pod noge, visoka približno osem tisoč metrov —kajti te 
vrste ptiči so za to višino grajeni. 

Nad nami ni bilo zvezd, zato pa je Ljubljana s svojimi brez
številnimi lučmi izgledala ob tej -večerni uri fantastično — 
kakor bi se vse zvezde z neba preselile tja dol. Tam mimo najbrž 
še nismo imeli celih osem kilometrov pod seboj in nižji let se zdi 
meni lepši in bolj zanimiv. 

Potem so se luči razredčile in ostale samo še čisto majhne, 
redke, svetle pike/Prav tja do Beograda, Surčin! 

Vzlet, vožnja, vmes malo zibanja, včasih malo drsenja 
navzdol, da zavira in jemlje potniku sapo in mu vznemirja 
ritem dihanja — in spet pristanek med simetrijo signalnih luči 
na letališču; tak je nočni polet. Vse skupaj uravnano po pameti 
in preudarku pilotov v avionu, ki bedijo nad smerjo in ravno
težjem — in ga naravnavajo s pomočjo ročic in vzvodov in 
podatkov na številnih instrumentih v kabini in tistimi na 
komandnih stolpih na mestu pristanka in na vmesnih kontro
lah. Lepa kooperacija — ni kaj reči! 

Drugo jutro smo že spet sedeli privezani v DC-9 in se vese
lili dobrih mest z lepim razgledom, ki ga bomo imeli skozi 
majhna okenca. Tudi stroji za nami so že hrumeli — zdaj se uo 
treba-samo še zapeljati na stezo in vzleteti! — Pa ne gre vedno 
tako! Namesto vzleta je prišlo naročilo: Vsi izstopite! (Nekaj ni 
bilo v redu, nekaj je manjkalo — mogoče samo en kazalček na 
množici instrumentov ni bil na svojem mestu — pa nismo smeli 
vzleteli. — Tukaj ne sme ničesar manjkati!) Izstopili smo in se 
z letališkim avtobusom odpeljali nazaj na letališko postajo. Čez 
dobro uro pa smo že bili spet v zraku — na sedmih ali osmih 
tisočih med Beogradom in Makedonijo. Jutro je bilo lepo, t udi 

sonce se je prikazovalo — tako lepo pa le ni bilo, kakor je 
takrat, kadar fotografirajo za razglednice in za prospekte — 
šele takrat, ko se je začelo letalo spuščati za pristanek, je dobila 
pokrajina: hiše, gozdovi, travniki, njive, strehe in drevesa svojo 
pravo barvo (Prej je vse tonilo v rahli sivini). Potlej rahel pri
stanek in že smo na skopskem letališču. Postajno poslopje ni 
tako imenitno kot na Brnikih, kaj šele kot beograjsko — ampak 
vseeno dobro sprejmejo, kar pride iz zraka in spet pošljejo vse 
nazaj v zrak, kakor je treba. 

Po nekaj kilometrih avtobusne vožnje smo že pri železarni 
— našem glavnem cilju. 

Skopska železarna je začela obratovati v letih 1966—1967. 
To so objekti velikih dimenzij — zglajena je na ravnini, na 
širokem prostoru in je večja od naše — mislim, da ima kapaci
teto okoli milijona ton letno. Od talilnic do valjarn je kar precej 
daleč. Njeni končni izdelki so vroče in hladno valjana ploče
vina. Skupno s priključenimi rudniki zaposluje okoli deset tisoč 
delavcev. Nas so zelo lepo sprejeli. Med vodilnimi delavci j ih je 
kar precej, ki so bili pred leti pri nas na praksi in zato je toliko 
lažje prišlo do prijetnih in sproščenih medsebojnih pogovorov in 
navezave in obnove starih poznanstev in izmenjave izkušenj. 

Ker je železarna razsežna, nismo mogli vsi videti vsega, 
zato smo se ločili na skupine, da smo lahko področja, ki so 
posamezne najbolj zanimala, bolj podrobno ogledali. Jaz bi bil 
najraje videl vse, ker pa se ni dalo, sem se odločil za vroče 
vaijarne in tem smo potem primaknili še bolj na hitro ogled 
hladne valjame. Sam sem talilnice videl samo od zunaj — ker 
pa se železarne začnejo pri talilnicah, naj se tudi ta zapis tam 
prične, tako, kakor so mi drugi povedali: imajo tri elektro 
plavže (pred temi neke rotacijske peči), mešalec in bessemerjev 
konvertor in tudi veliko 120-tonsko obločno električno peč 
angleške izdelave. (V tej železarni sploh prevladuje angleška 
metalurška op'ema.1 Kdor se nekoliko spozna na električne 
obločne peči, ve, da je ena najbolj bistvenih in odločilnih zahte\ 
za dobro delo peči, dobra, hitra, zanesljiva in čimbolj enostavna 
regulfcija elektrod — in prav ta se je našim obiskovalcem pri 
tej-peči zdela zelo posrečeno izvedena. 

(se nadaljuje) 

NA EKSKURZIJO 
V MAKEDONIJO 
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TUDI TE OBVEZNOSTI NALAGA 
AVSTRIJI DRŽAVNA POGODBA 

Petnajstega maja je minilo dvajset let od podpisa avstrijske držav
ne pogodbe, s katero je postala naša domovina spet suverena, neodvi
sna in demokratična država. Ta državna pogodba pa nalaga Avstriji 
tudi določene obveznosti, med temi naslednje: 

da omenjene organizacije ne bodo Člen 6 — Človekove pravice 
1. Avstrija bo ukrenila vse po

trebne ukrepe, da bo vsem ki žive 
pod avstrijsko suverenostjo, ne 
oziraje se na raso, .jezik ali vero, 
zagotovila uživanje-človekovih pra
vic in osnovnih svoboščin, vštevši 
svobodo izražanja mnenja, svobodo 
tiska in objavljanja, veroizpovedi, 
političnega mnenja in javnega zdru
ževanja. 

2. Avstrija se nadalje obvezuje, 
da zakoni, veljavni v Avstriji, ne bo
do ne po svoji vsebini ne pri izvaja
nju povzročili diskriminacije med 
prebivalci z avstrijskim državljan
stvom glede na njihovo raso, spol, 
jezik in vero, bodisi glede na njihove 
osebnosti, lastnino, delo, poklicne in 
finančne interese, njihov pravni po
ložaj, politične in državljanske 
pravice ali na kakem drugem podro-

Člen 7 — Pravice slovenske in 
hrvaške manjšine 

1. Avstrijski državljani slovenske 
in hrvaške manjšine na Koroškem, 
Gradiščanskem in Štajarskem uži
vajo iste pravice pod enakimi pogoji 
kakor vsi drugi avstrijski državljani, 
vključno pravico do svojih lastnih 
organizacij, zborovanj in tiska v 
svojem lastnem jeziku. 

2. Avstrijski državljani slovenske 
in hrvaške manjšine na Koroškem, 
Gradiščanskem in Štajerskem imajo 
pravico do osnovnega pouka v slo
venskem in hrvaškem jeziku in do 
sorazmernega števila lastnih sred
njih šol; v tej zvezi bodo šolski učni 
načrti pregledani in bo ustanovljen 
oddelek šolske nadzorne oblasti za 
slovenske in hrvaške šole. 

3. V upravnih in sodnih okrajih 
Koroške, Gradiščanske in Štajerske 
s slovenskim, hrvaškim ali mešanim 
prebivalstvom je slovenski ali hrva
ški jezik dopuščen kot uradni jezik 
dodatno k nemškemu. V takih okra
jih bodo označbe in napisi topograf
skega značaja prav tako v slovenšči
ni ali hrvaščini kakor v nemščini. 

4. Avstrijski državljani slovenske 
in hrvaške manjšine na Koroškem, 
Gradiščanskem in Štajarskem so 
udeleženi v kulturnih, upravnih in 
sodnih ustanovah v teh pokrajinah 
pod enakimi pogoji kakor drugi 
avstrijski državljani. 

5. Dejavnost organizacij, ki me
rijo na to, da odvzamejo hrvaškemu 
ali slovenskemu prebivalstvu njegov 
značaj in pravice kot manjšine, 
se mora prepovedati. 

Člen 9 — Ukinitev nacističnih 
organizacij 

1. Avstrija bo dokončala ukrepe, 
ki so jih na avstrijskem ozemlju že 
začeli s sprejetjem ustreznih zako
nov, ki jih je odobrila zavezniška 
komisija za Avstrijo, o ukinitvi naci
onalistične stranke in organizacij, ki 
so združene s to stranko oziroma jih 
ta nadzoruje, vštevši politične, voja
ške in polvojaške. Avstrija si bo tudi 
nadalje prizadevala, da bi iz avstrij
skega političnega, gospodarskega in 
kulturnega življenja odstranili vse 
sledi nacizma, da bi tako zajamčila. 

USPELA 
PROSLAVA 

V KRANJSKI GORI 
V nedeljo, 18. maja dopoldan je 

bila v Kranjski gori osrednja prire
ditev, ki so jo pripravile družbenopo
litične organizacije v počastitev 30-
letnice osvoboditve in krajevnega 
praznika, ki ga vsako leto praznu
jejo na ta dan. Najprej je bila slav
nostna seja krajevne skupnosti, 
okrog 11. ure pa se je od odcepa nove 
obvoznice do hotela Prisank razvila 
velika povorka, v kateri so sodelova
li predstavniki družbenopolitičnih 
organizacij, pripadniki jeseniško bo
hinjskega odreda, teritorialne in 
civilne zaščite, gasilci, mladina, pi
halni orkester Jeseniških železarjev 
in drugi. 

Pred hotelom Prisank je bilo slav
nostno zborovanje, na katerem je 
govoril sekretar krajevnega sveta 
ZK Jože Gazvoda, ki je orisal uspehe 
po osvoboditvi, uspešen razvoj kra
jevne skupnosti še posebej Kranjske 
gore, kot največjega zimsko športne
ga centra v Sloveniji. Pri tem je 
poudaril, da starejši z zaupanjem 
predajajo mladim svoje .dolžnosti. 
Obsodil je izpade avstrijske vlade in 
poudaril, da se bomo vsestransko 
prizadevali, da se končno uresniči 
sedmi člen avstrijske državne pogod
be, da bodo zamejski Slovenci dobili 
pravice, ki jim pripadajo. 

Sledil je pester kulturni spored, v 
katerem so sodelovali recitatorji, 
šolska mladina, domači pevski zbor, 
folklorna skupina in pihalni orkester 
Jeseniških železarjev. B. 

omenjene organizacije ne 
več oživele v kakršnikoli obliki, in da 
bi tako preprečili vsako nacistično 
ali militaristično dejavnost ter 
propagando v Avstriji. 

2. Avstrija se obvezuje, da bo raz
pustila vse finančne organizacije na 
svojem ozemlju, tako politične, 
vojaške in polvojaške kot tudi vse 
druge organizacije, ki goje kakršno
koli dejavnost, sovražno Združenim 
narodom, ali hočejo ropati prebival
stvo njegovih demokratičnih pravic. 

3. Avstrija se obvezuje pod gro
žnjo kazenskih sankcij, ki j ih je 
treba takoj določiti v soglasju z 
avstrijskimi pravnimi predpisi, da bo 
prepovedala obstoj in dejavnost 
vseh omenjenih organizacij na svo
jem ozemlju. 

Člen 19 — Vojaški grobovi in 
spomeniki 

1. Avstrija se obvezuje, da bo 
spoštovala, varovala in vzdrževala 
grobove vojakov, vojnih ujetnikov 

in y Avstrijo prisilno deportiranih 
državljanov zavezniških sil in drugih 
združenih narodov, ki so se bojevale 
proti Nemčiji; isto velja tudi za spo
minske plošče, nagrobnike in spome
nike v spomin vojaški slavi armad, ki 
so se na avstrijskem državnem 
ozemlju bojevale proti hitlerjevi 
Nemčiji. 

Vsaj v kolikor gre za obveznosti, 
ki jih nalagajo Avstriji navedeni čle
ni državne pogodbe, moramo ugoto
viti, da je Avstrija vse doslej zelo 
slabo izpolnjevala svoje dolžnosti. 
Položaj slovenske in hrvaške manj
šine se v teh letih kljub jasnim dolo
čilom člena 7 nič ni izboljšal, v mar
sikaterem pogledu se je celo poslab
šal. Prav tako postavlja Avstrijo v 
skrajno dvomljivo luč neovirano de
lovanje najrazličnejših skupin in or
ganizacij, ki svoje duhovne povezave 
z nacizmom prav nič ne prikrivajo. 
Zlasti pa meče senco na. ugled 
Avstrije dolga vrsta zločinskih aten
tatov na grobišča in spomenike pro
tifašističnih borcev — zavezniških 
vojakov. 

Zato je povsem opravičen očitek, 
da Avstrija doslej še ni izpolnila 
zaupanja, ki so j i ga s podpisom 
državne pogodbe pred dvajsetimi leti . 
izkazali vsi tisti narodi, ki so se borili 
proti fašizmu za svobodo tudi 
Avstrije!" 

V počastitev 30-letnice osvoboditve in krajevnega praznika Kranjske gore so 
v soboto, 17. maja člani postaje gorske reševalne službe Kranjska gora izved
li vajo — praktični prikaz reševanja ponesrečenca v gorah. Vaja, ki jo je 
vodil Marjan Lavtižar, načelnik postaje gorske reševalne službe v Kranjski 
gori, je zelo lepo uspela. Sodelovalo je 12 reševalcev, med katerimi sta bila 
tudi znana veterana Leon Knap in Franc Mrak. Vajo je s ceste proti Vršiču z 
zanimanjem opazovalo veliko domačinov, izletnikov in gostov. 

PRIPRAVLJALNA BELA ZA GRADNJO 
MRLIŠKIH VEŽIC 

V sredo, 14. maja, se je gradbeni odbor, za izgradnjo mrliških 
vežic na Blejski Dobravi, sestal na svoji peti seji. Na seji so pregledali 
stanje in realizacijo nalog ter sklepov sprejetih na zadnji seji, po
novno razpravljali o projektu za gradnjo objekta stalne in občasne 
pokopališke službe ter sprejeli nekaj dopolnitev, razpravljali o skle
pih in nalogah za čimprejšnji začetek gradnje in pregledali stanje 
podpisovanja samoupravnih sporazumov ter vplačil prispevkov za 
gradnjo. 

Pri pregledu nalog iz zapisnika 
zadnje seje so ugotovili, da so skoraj 
v celoti izvršene, oziroma da je nekaj 
sklepov iz upravičenih razlogov 
v zakasnitvi. Tako je bilo zako-
ličenje objekta opravljeno 6. maja, 
pripravljalna dela na gradbišču pa 
so se 12. maja pričela v polnem 

. obsegu. 
Gradbeni odbor je bil seznanjen in 

dal tudi soglasje in pripombe na od
ločitve, ki so bile zapisniško posre
dovane o opravljenih razgovorih 
strokovnih komisij, v času med 4. in 
5. sejo odbora, pri SGP S A V A , pro
jektantu in na gradbišču objekta. 

Pri pregledu dosedanjih podpisni
kov samoupravnega sporazuma o 
združevanju sredstev za izgradnjo 
mrliških vežic, je odbor ugotovil 
dokaj pozitiven odziv podpisnikov. 
Ugotovil pa je tudi nekaj negativnih 
odzivov in se odločil za ponoven stik 
s temi organizacijami dela. 

Po pregledu stanja podpisnikov 
samoupravnega sporazuma, ki ga je 
podal načelnik oddelka za gospodar
stvo pri SOB Jesenice Teodor 
Okrožnik. je sledilo še poročilo in 
pregled vplačil prispevkov za grad
njo mrliških vežic na Blejski Dobra
vi. Dne 17. aprila je namreč gradbeni 
odbor poslal vsem delovnim organi
zacijam v občini. Jesenice ter vsem 
obrtnikom v krajevnih skupnostih 
Jesenice, Plavž, Sava, Podmežaklja, 
Blejska Dobrava in Javornik — Ko
roška Bela prošnjo, da sredstva na
kažejo čimprej na tekoči račun, v 
kolikor pa sredstva še niso izločili, 
naj podpisanemu sklepu priložijo 
akceptni nalog z valuto per 30.5.1975. 
S tem bi bilo gradbenemu odboru 
tudi omogočeno legalizirati investi
cijsko gradnjo pri S D K , t. j . pričeti 
gradnjo v polnem obsegu s pridobit
vijo gradbenega dovoljenja. 

Po pregledu in tekočem vrstnem 
redu vplačil prispevkov za gradnjo, 
so do 14. maja organizacije združe
nega dela vplačale naslednje pri
spevke: 

Posebna osnovna šola Jesenice — 
6.800,00 din, osnovna šola Tone Cu
far Jesenice — 13.200,00 din, osnov
na šola Mojstrana - 1,200,00 din, 
osnovna šola Koroška Bela — 
16.800,00 din, osnovna šola Žirovnica 
— 1.600,00 din, trgovsko podjetje 
Zarja Jesenice — 49.367,15 din, VTZ 
Jesenice, TOZD vzgojno varstvena 
organizacija — 11.400,00 din, Ko
vinar Jesenice — 95.021,15 din, 
Skupščina občine Jesenice 800.000,00 
dinarjev, Dimnikarsko podjetje Je
senice - 8.874,40 din, T P Univerzal 
Jesenice - 50.000,00 din, Vodovod 
Jesenice 18.800,00 din. Skupaj je bilo 
nakazano 1,533.062,70 din. 

Od strani zasebnih obrtnikov so se 
do tega dne-odzvali in vplačali pri
spevke: 

Ivan Capuder - 1.200,00 din, Ciri l 
Kavalar — 500,00 din in Ana Kava-
lar 500,00 din. Skupaj je bilo naka
zano 2.200,00 din. 

Tako je bilo na dan 14. maja sku
paj zbranih sredstev oziroma naka
zanih na žiro račun: 1,535.202.70 din. 

Gradbeni odbor je sklenil, da bo 
v bodoče objavljal v Zelezarju stanje 
zbranih sredstev s seznamom p l a č 
nikov — organizacij združenega 
dela, zasebnih obrtnikov, kakor tudi 
ostalih darovalcev (posameznikov) 
ob prodaji vrednostnih bonov. 

Vsem dosedanjim vplačnikom se 
gradbeni odbor zahvaljuje za razu
mevanje, od vseh ostalih pa priča
kuje čimprejšnji odziv. ce 

Novice iz radovljiške občine 
Na 28. seji izvršnega sveta SO v petek, 16. 5. so obravnavali poročila 

o delu občinskega sodišča, občinskega javnega tožilstva, občinskega organa za 
kaznovanje prekrškov in poročilo o delu časopisnega podjetja Glas Kranj za 
1974. leto. Beseda je tekla tudi o problematiki črnih zakolov živine in o pre
moženjskopravnih zadevah ter o predlogu odpisa prispevka za starostno 
zavarovanje kmetov. 

V torek, 20. 5. je bila ustanovna seja občinske konference SZDL Radov
ljica, ki šteje 64 delegatov. Na seji so izvolili 19-člansko predsedstvo, 7-članski 
izvršni odbor in volilno komisijo. Za predsednika konference so izvolili Franca 
Jereta, za podpredsednika ing. toneta Črneta, za sekretarja pa Draga Roz
mana. 

Na 2. seji koordinacijskega odbora za LO in družbeno samozaščito, ki je 
bila v ponedeljek, 12. 5. na občinski konferenci SZDL, so spregovorili o po
menu in uveljavljanju družbene samozaščite ter ocenili dosedanje obrambne 
priprave v organizacijah, društvih in v K S . 

V veliki sejni dvorani občinske skupščine je bilo v ponedeljek, 19. 5. 
posvetovanje aktiva sekretarjev vseh osnovnih organizacij Z K . Obravnavali 
so priprave na teden Komunista, zaključke 9. zasedanja OK Z K ter ocenili 
dejavnost-osnovnih organizacij in delo sekretarjev v izvajanju sklepov in 
tekočih nalog. 

V sredo, 21. 5. je bila 2. seja koordinacijskega odbora za odnose z zamej
skimi Slovenci, zdomci in drugimi jugoslovanskimi narodi pri OK SZDL. 
Na dnevnem redu je bila razprava o programskih izhodiščih za delo komisij 
tega odbora in'o tematiki v zvezi z zamejskimi Slovenci v luči zadnjih dogod
kov v Avstriji, ki bcr obravnavana ob tednu Komunista na javni tribuni. 

Za teden Komunista, ki bo v radovljiški občini od 16. do 21. junija, so že 
pripravili okvirni program. Med drugim je predvidena razstava družboslovne 
in marksistične literature, slikarska razstava na temo Revolucija in delo, več 
sestankov in predavanj v osnovnih organizacijah ZK, kolektivih in šolah. 
Na javni tribuni, kjer bodo navzoči najvidnejši družbenopolitični delavci iz 
republike, bodo pripravili tudi bogat kulturni program 

Na včerajšnji seji K O ZRVS Radovljica so sklenili, da bodo pripravili 
letošnji orientacijsko taktični pohod za rezervne starešine v nedeljo, 25. maja, 
na 10 km dolgi maršruti ob spomenikih NOB na Jelovici. Na pohodu bodo 
reševali vojaške naloge in opravili streljanje s puškami. 

V okviru proslav meseca mladosti je občinska konferenca ZSM organi
zirala od 1. do 24. maja športna tekmovanja v sedmih panogah v osnovnih 
organizacijah Z S M Begunje, Bled, Bohinjska Bistrica, Gorje, Kamna gorica, 
Kropa, Lesce, Podnart in Radovljica. Sodeluje 220 ekip z več kot 1200 mla
dinci, mladinkami in vojaki. Zmagovalne ekipe bodo prejele pokale in diplome 
na osrednji slovesnosti dneva mladosti 24. maja na Bledu. 

Na torkovi seji sklada skupnih rezerv pri SO Radovljica so obravnavali 
vlogo za dodelitev sredstev brez obveznosti vračanja obratu TIP-TOP v 
Bohinju in vloge za dodelitev posojil Knjigoveznici Radovljica, Komunal
nemu podjetju Bohinj in Zavodu za pospeševanje in razvoi turizma Bled. 

Dan zmage in 30-letnico osvoboditve so v Ribnem počastili v soboto, 
10. maja, s svečano prireditvijo v Zadružnem domu. Program je pripravil 
Vi l i Brane z Bleda, nastopili pa so pevski kvintet pod vodstvom Jela Sku-
mavca iz Bodešč in recitatorji D P D Svoboda Rudita Jedretiča. Prireditev je 
bila odlično pripravljena in ena najbolj obiskanih v zadnjih letih. 

Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Bela, ki je pred kratkim začelo 
obnavljati svoj dom, se je s pismenim razglasom obrnilo na vse člane društva 
in ostale vaščane, da po svojih močeh prispevajo denar ali pa da se odzovejo 
za pomoč pri delu. Obnovitvena dela so že v polnem teku. 

T D Lesce, ki upravlja s kampom na Šobcu, je že pripravljeno za sprejem 
gostov, ki so začeli prihajati s 1. majem. V spomladanskih mesecih so povečali 
in opremili parkirne prostore, obnovili asfalt na cesti in oblogo na obrežju 
jezera, uredili sanitarije, električne napeljave in ojačali savski nasip. Po
skrbeli bodo za boljšo preskrbo in razvedrilo gostov, organizirali pa bodo tudi 
več izletov po bližnji in daljni okolici. 

Strokovnemu in družbenemu izobraževanju v GG Bled posvečajo po
sebno pozornost. Lani so organizirali tečaje za motoriste, traktoriste in prve 
pomoči; seminarje za gozdarje, o metodah dela v TOZD in gojenju nasadov 
gozdov; predavanja za samoupravljalce in o varnosti prometa ter izpite za 
varnost pri delu. Vseh oblik izobraževanja se je v podjetju udeležilo 335, izven 
podjetja pa 36 delavcev. Letos bo število'tečajev, seminarjev in predavanj še 
večje kot lani. 

Po večletnem odlašanju bodo, kot kaže, letos na Bledu le začeli graditi 
mrliške vežice. Tako je odločil svet K S na zadnji seji. Predvidevajo, da bo 
novi objekt imel tri vežice in obredni prostor z zunanje strani pokopališča.* 
Sredstva bodo zbrali iz dohodkov K S ter s prispevki delovnih organizacij in 
občanov. 

Hranilno kreditna služba pri GG Bled je lani namenila kmetom koope
rantom 5,503.522 din posojil za kmetijstvo, letošnji zahtevki pa znašajo 
8,518.000 din. Za kmečki turizem je bilo lani odobreno 525.816, letošnji načrt 
pa predvideva v te namene 1,200.000 din posojil. 

Društvo upokojencev Radovljica je v soboto, 17. maja, organiziralo za 
svoje člane celodnevni izlet v Kumrovec. Na poti so si ogledali razen rojstne 
hiše predsednika Tita in Doma borcev in mladine tudi atomske toplice v Pod
četrtku in spomenik v Stubiških toplicah. 

Občani K S Lancovo so od marca do maja opravili že štiri prostovoljne 
delovne akcije na odpravljanju posledic zemeljskih plazov. Uredili so več poti, 
nasipe in pašnike. Vrednost dosedanjih del, ki so jih opravili tudi s traktorji in 
konjskimi vpregami, zanaša precej nad 150.000 din. Naslednja akcija bo 
v nedeljo, 25. maja, na poti iz Spodnje v Zgornjo Lipnico. 

Podobno kot lansko leto. so samoupravni organi tovarne Iskra Otoče tudi 
letos, v soboto, 17. maja, od 10. do 13. ure odprli tovarniške prostore za ogled 
širši javnosti. 

V okviru kulturne akcije je v nedeljo, 18. 5. nastopila v Kropi dramska 
skupina D P D Svoboda Podnart -s tridejanko J. Devala — Etienne, ki jo je 
uspešno režiral domačin Ivan Eržen. 

Po večletnem premoru je Kolesarki klub Bled v soboto, 10. 5. spet organi 
ziral kolesarsko dirko na 60 km dolgi progi od Bleda do Bohinja in nazaj. 
Sodelovalo je 34 mladincev iz Slovenije in Hrvaške. Med mlajšimi mladinci je 
bil najhitrejši novomeški kolesar Zrimšek; med starejšimi pa član kranjske 
Save Ropret. 

Pripravljalna dela za gradnjo mrli
ških vežic na Blejski Dobravi. 



KIČ, NAŠ PRELJUBI! 

» 

Razstava o kiču, ki jo je leta 1971 
priredil Etnografski muzej v Ljub
ljani, je takrat naletela na širok 
odmev. Kazalo je, da so se Slovenci 
prvič javno zavedeli, koliko neumet
niškega, lažnega in cenenega se je 
nabralo v njihovi bližini, potrkali so 
se na prsi in napolnili nekaj praznih 
vitrin v muzeju s kičem, ki so ga na
brali v lastnem stanovanju. Stro-

• kovnjaki so se spuščali v učene raz
prave o tem, kaj je kič in kaj ni, od 
kod izvira, zakaj — in tako dalje; 
naenkrat smo ga iskali celo na raz
stavah in v delih priznanih slikarjev, 
v glasbi, literaturi, arhitekturi. . . 
Potem pa se je vse nekako pomirilo 
in zdaj, po nekaj letih, lahko ugo
tovimo le, da kiča še zdaleč nismo 
pregnali, ampak se je v še večji meri, 
še bolj bohotno razcvetel. 

Poglejmo samo v trgovinah, kio
skih, prodajnih pultih in izložbah. 
Kar neverjetno je, koliko domišljije 
imajo izdelovalci najrazličnejših 
limonadnih razglednic s slikami za
ljubljencev v mesečini, celih serij 
kartic, ki skušajo potrkavati na reli
giozna čustva, veliko je mavričnih 
barv, dodana pa sta jim še lažno 
srebro in zlato; nagi dojenčki in 
skoraj prav tako gole lepotice se 
smehljajo v trafikah, kičaste barve 
cvetov se odbijajo od zlatega ali sre
brnega ozadja, veliko je božičnih 
zvončkov, pa sani iz prejšnjega sto
letja, muckov, kužkov in podobnega, 
kar — očitno — tako potrebuje so
dobni človek. Skoraj grozljivo je, da 
v naših samopostrežnih trgovinah 
na policah sredi rožnatega ali mod
rega umetnega cvetja, tik ob orodju 
za delo na vrtu, najdemo otroško 
slikanico — seveda ne le z dvomljivo 
vsebino, ampak tudi notranjo opre
mo; tolikokrat smo že pisali o tem, 
kako pomembna je prva knjiga za 
nadaljnji otrokov estetski in čustve
ni razvoj, in vendar spet najdemo 
toliko kiča in šunda, ki mu ne more
mo ugotoviti niti avtorja niti ilu
stratorja, pač pa izdajatelja — za
grebško Mladost. 

Ampak kič je segel še dlje. V silni 
vnemi, da bi pritegnili čim več tujih 
turistov, so se nekateri lotili preure
janja starih hiš in namesto, da bi 
skušali ohraniti nekaj stare tipike, 
nas že od daleč gledajo čudne, z 
mavričnimi barvami naslikane živali 
na stenah verand, v kotu najdemo še 
šop planik ali celo velikega črnega 
kovinskega pajka, da je idila popol
nejša. Na vrtovih je naenkrat spet 
cela armada palčkov, za katere bi 
bilo prav zanimivo vedeti, od kod jih 
lastniki uvozijo; na ograjah vrtov ali 
balkonov vidimo sonca, na weeken-
dih. ki jih tako samovoljno postav
ljamo sredi gozdov, so spet »zacve
teli« izrezljani srčki. V stanovanjih 
med najsodobnejšimi plinskimi in 
električnimi štedilniki še vedno 
najdemo izvezene prtičke, ki vabijo 
»možička« v »toplo trdnjavo doma«. 
Poglejmo, kaj vse najdemo v avto
mobilih, kaj poskakuje obešeno na 
vrvico tik ob šoferju; v zadnjem ča
su smo se naučili izdelovati blazine, 
na katerih cveto vrtnice — vse to se 
prevaža na zadnji polici avtomobi
lov . . . Poseben problem so otroške 
igrače; na eni strani imamo do zad-

SREČANJE 
S PESNIKOM 

MIHOM 
KLINARJEM 

V sredo. 14. maja je med nas prišel 
jeseniški pesnik in pisatelj Miha 
Klinar. Na literarno srečanje smo ga 
povabili učenci sedmih in osmih 
razredov naše šole. ki se še posebej 
zanimamo za besedno umetnost. 

Pripovedoval nam je o nastanku 
nekaterih pesmi in pesniške zbirke 
Na mrtvi straži. Nastajala je med 
partizanskimi pohodi po Koroškem 
in Gorenjskem. Pesnik je prisluhnil 
borcem ob ognju, tlačeni in teptani 
zemlji, trpečim materam in ženam. 
Spomnil se je tudi tistih, ki so za 
svobodo in domovino dali svoja 
življenja. Prikazal je boj naroda 
proti uničevalcem svobode in ogro-

. men. davek svobodi. Ob tako živem 
prikazu boja za svobodo se prav 
gotovo bolj učimo prav ljubiti in 
ceniti svobodo kot ob še tako dobro 
pripravljenih šolskih urah. 

Na srečanju je pesnik dal nekaj 
praktičnih nasvetov in spodbud, ki 
naj bi koristile mladim ustvarjal
cem. Povedal nam je tudi. kako so 
doma reagirali na njegovo pesniko-
vanje in da kljub kritičnim ocenam 
ne smemo odnehati. S trdno voljo se 
marsikaj doseže. 

Živi stiki s pesniki in pisatelji po
glabljajo naše znanje na tem pod
ročju. Zato smo tovarišu Klinarju 
hvaležni za vse njegove nasvete in 
spodbude. 

ZalkaOušin T. c. raz. 
osnovna šola 
Koroška Bela 

nje podrobnosti izdelana čuda tehni
ke, ki komaj verjetno lahko izpolnijo 
otroško potrebo po igri in fantaziji, 
na drugi strani pa primitivne izdelke 
iz plastike. 

A kakor koli si razlagamo kič — 
naj bo vulgarni, skriti, akademski, 
moderni — slej ko prej naletimo 
na njegovo usodno povezanost s 
tržiščem. Začetek in konec pravljice 
o kiču je namreč preprost: dokler 
gre izdelek v denar, ne gre spremi
njati proizvodnih navad M i pa kič 
kupujemo, nekritično prevzemamo 
vse, kar nam ponuja industrija, 
trpamo v stanovanja, zapiramo v 
vitrine, z vsega sveta nosimo šaro, 
ki kaže na naša plehka čustva. 

Teorij o kiču je veliko, za orienta
cijo naj nam služi tista, ki je v 19. 
stol. delila avstrijsko in nemško 
umetnost: umetnina naj bi bila iz
delek, ki dosega dovršenost po 
oblikovni in vsebinski plati, kič naj 
bi se ponašal z odsotnostjo vsebine, 
šund pa naj bi bil vsebinsko in obli
kovno globoko pod poprečjem. Po 
tradicionalnem mišlenju naj nam 
umetnost prikazuje resnico, kič pa 
le-to prikriva, zlorablja za svoje ko
mercialne namene in namesto nje 
ponuja laž. To pa pomeni, da je člo
vek skozi vsa stoletja potreboval 
laž; zapiral se je v sanjski svet srč
kov, pentelj, ožarjenih sonc in neres

ničnih barv, da je ubežal resnici; 
očitno laž potrebuje tudi sodobni 
človek — da prekrije lastno majh
nost ali podobo sveta, ki jo konec 
koncev vendarle sam k r o j i . . . 

Odprl se je zlati rudnik za naivno 
slikarstvo. Razcvetel se je business. 
pretaka se po mednarodnih poteh, 
pomoč najde v reklami, ki propagira 
vso to mavrično, zlato in srebrno 
laž. Ampak mi jo kupujemo! 
Obenem kič tudi napadamo: cele 
strani polnjmo v časopisih o njem, 
izmislili smo si branje za bralne 
značke, da bi pritegnili bralce k do
bri knj igi . . . Zal se čestokrat zdi, da 
se zadeve nismo lotili na pravem 
koncu. Cena knjigam je strahovito 
narasla. Res je sicer, da je tudi knji
ga porabno blago in kot taka podvr
žena vsem tržnim zakonitostim — 
po svojem poslanstvu pa je vendarle 
nekaj drugega; njeno bistvo je skrito 
v besedah Franza Kafke: »Knjiga je 
sekira za zamrznjeno morje naše 
notranjosti.« 

Zgolj z verbalnim napadanjem 
kiča le-tega ne bomo pregnali. Saj ne 
gre za »kičaste izdelke« — ti so nav
sezadnje le izdelki iz takega ali 
drugačnega materiala. Gre za resni
čno spremenjeni odnos do umetnosti 
da bo postala vsakdanji del našega 
življenja; človeka sicer ne more na
rediti dobrega ali slabega — lahko 
pa ga naredi boljšega ali slabšega. 

Marjana Vončina 

Novosti na policah jeseniške knjižnice ~J 

VSI ZA ČIMTESNEJŠE SODELOVANJE 
Lansko leto smo slavili 50 let 

obstoja foto kluba Andrej Prešeren, 
toda slavje nam je pokvarilo dej
stvo, da je bil naš klub v stalni stag
naciji, če ne celo v upadanju pri svo
jem delovanju. 

Nad to ugotovitvijo smo se resno 
zamislili in začeli iskati vzroke na
šemu nazadovanju. Eden izmed njih 
je prav gotovo, da v naš klub že 
dolgo časa ni vstopil pionir ali mla
dinec. Ker smo menili, da je v tem 
osnovni vzrok, smo se tudi odločili, 
da podrobneje raziščemo čemu je to 
tako. 

Sklenili smo, da na vse šole v naši 
občini pošljemo vprašalnike o delo
vanju foto krožkov. Naj se na tem 
mestu zahvalim vsem. ki so pri tej 
akciji sodelovali. 

Anketa, ki smo jo izvedli, nam je 
dala dokaj jasno sliko o fotografski 
dejavnosti na šolah v naši občini. Iz 
nje je razvidno, da na vseh šolah v 
občini, razen na gimnaziji, delujejo 
foto krožki. V krožke je zajeto kar 
136 učencev in dijakov (o. š. Kr . gora 
34. o.š. Mojstrana 17, o. š. Tone 
Cufar 18, o. š. Prežihov Voranc 15, 
o.š. Koroška Bela 10, o.š. Žirovnica 
10, p. o.š. Jesenice 20. Z lC 12). Pogoji 
za delovanje foto krožkov so različ
ni. LIgodne pogoje ima samo ZlC. 
Povsod drugod pa se ubadajo z bolj 
ali manj pomanjkljivo opremo. 
Zanimiva je ugotovitev, da je v 
osnovni šoli Kranjska gora zajet v 
foto krožek kar ves osmi razred. Za
nimive so bile tudi nekatere pripom
be, ki so jih pripisali k anketi. Tako 
osnovna šola Mojstrana: »Smatra
mo, da bi bilo potrebno urediti 
financiranje foto krožkov na osnovi 
programov dela; nagrade mentorjev, 
stroške tekmovanja, razstav, potroš

enega materiala«; osnovna šola Pre
žihov Voranc: »Denarna sredstva za 
vodenje foto krožkov naj bi bila cen

tralno razdeljena po dejanskem delu 
in uspehu krožkov. Potrebno bi bilo 
usposobiti učitelje tehničnega pouka 
za vodenje krožkov«; posebna os
novna šola -Jesenice: »Želimo čim-
tesnejše sodelovanje s foto klubom. 
Interes šole je, da krožek na naši šoli 
obstaja.« 

Ko so bili rezultati ankete zbrani 
in analizirani, smo bili nad ugotovit
vijo, da foto krožki, razen na gimna
ziji, delujejo povsod, zelo preseneče
ni, kajti dolgoletna odsotnost jese-. 
niških pionirjev in mladincev na 
ustreznih razstavah fotografije in 
pred leti neuspel poizkus organizi
ranja mladinske razstave fotografij 
na Jesenicah (na razpis se ni prija
vila niti ena šola), so nam dajali vtis, 
da v fotografiji v naši občini vlada 
pravo mrtvilo. Anketa pa je pokaza
la ravno obratno. Zato smo se odlo
čili, da skličemo sestanek z vodji 
foto krožkov, da bi skupno poiskali 
rešitev kako delovanje foto krožkov 
usmeriti tudi v razstavno dejavnost. 
Zal pa tokrat odziv na vabilo za se
stanek ni bil tolikšen kot na anketo, 
tako da so se sestanka udeležili le 
predstavniki Z lC , o.š. Tone Cufar in 
p.o.š. Jesenice. Kljub vsemu pa smo 
lahko ugotovili, da obstajajo možno
sti za poživitev fotografske dejav
nosti, da obstaja mnogo načinov 
kako to doseči in vsi smo se zavze
mali za čimtesnejše sedelovanje. 

Ta sestanek naj bi bil le začetek 
na poti k oživljanju fotografske de
javnosti in načrtnega dela z mladimi 
na tem področju. Dogovorili smo se 
tudi. da se ponovno sestanemo pred 
novim šolskim letom in upamo, da 
bomo takrat zbrani v polnem šte
vilu. 

Za foto klub Andrej 
Prešeren Jesenice 
Sašo Rev 

SLIKARJI Z RAVEN 
RAZSTAVLJAJO 

V soboto, 24. maja bodo ob 18. uri 
v mali dvorani Delavskega doma na 
Jesenicah odprli razstavo likovnih del 
slikarjev iz železarne Ravne. Razstava 
bo odprta do vključno 4. junija vsak 
dan od 9. do 12. in od 16. do 19.30. 

Vjekoslav K A L E B : Čudoviti 
prah. Mladinska knjiga 1975. 

To je že tretja izdaja tega 
kratkega romana v slovenščini. Od 
prvih dveh se razlikuje predvsem po 
izredno lepi opremi: tiskana je na 
finem papirju in opremljena z 
ilustracijami — fotografijami iz 
filma, ki je bil pred kratkim posnet 
po tem delu; posebno vrednost daje 
knjigi še spremna beseda, študija o 
pisatelju in njegovem delu. Hrvaški 
pisatelj Vjekoslav Kaleb se je rodil v 
Dalmaciji 1905. leta. Nekaj časa je 
služboval kot Učitelj, pozneje se je 
povsem posvetil pisateljevanju. Med 
vojno se je udeležil narodnoosvobo
dilnega boja, kar je vplivalo na 
njegovo poznejše pisanje. Kaleb je 
napisal dolgo vrsto novel pa nekaj 
romanov, po splošni sodbi so se mu 
krajši teksti dosti bolj posrečili. 

Posebno mesto v njegovem delu 
zavzema Čudoviti prah. Tu je 
Kaleb, se zdi, našel obliko, ki se 
najbolj prilega njegovim pisatelj
skim sposobnostim. Čudoviti prah 
zaradi svoje zgoščenosti, dinami
čnosti in idejne zaostrenosti kar 
izziva scenarista in režiserja, da ga 
izbereta kot predlogo za film. 
(Seveda to še ni jamstvo, da se tak 
film tudi posreči.) Znano je. da je 
film v veliki meri vplival na mnoge 
pisatelje dvajsetega stoletja, pri 
Čemer sploh ni nujno, da so pri pi
sanju mislili na ekranizacijo svojega 
dela. Filmska umetnost je pač po
magala preroditi svojo starejšo 
sestro literaturo. 

Zgodba Čudovitega prahu je 
preprosta: partizana Goli in Deček 
se od prve do zadnje strani potikata 
po opustošeni pokrajini. Prvi je 
reven bosanski kmet. drugi dalma
tinski gimnazijec, oba pa sta šele v 
partizanih začela zares živeti. Bitka 
po Sutjeski ju je odtrgala od brigade 
in zdaj se z neomajno voljo trudita, 
da bi se spet prebila k svojim tova
rišem. Pri tem trpita mraz, lakoto, se 
srečujeta z neštevilnimi nevarnost

n a 

Tehnični munj Ž e / c r o m c / e ob tridesetjetnici uxvoboditve na jeseniškem 
kolodvoru uredilpriložntiMnti razstavo : . .-

Letošnja LEPOTICA NARCIS je 
Safeta AHMETAGOVIČ (na sliki), 
njeni spremljevalki pa Dragica 
Despotovič in Milena Jezdič. 

30 LET V SVOBODI 
Dnevi, ki se jih spominjamo letos, 

niso- le radostni spomini naših na
rodov, pač pa vseh držav in narodov, 
ki ljubijo svojo svobodo in svobodo 
drugih narodov. 

Od dneva osvoboditve je minilo 30 
let. res je. boji z orožjem so se takrat 
prenehali, naša borba pa takrat še ni 
bila končana. Vsa ta leta smo se še 
vedno borili. Borili smo se proti 
vsem tistim, ki jim izid zadnje vojne 
ni bil po godu — borili smo se za 
nekaj novega, boljšega: za novo 
samoupravno socialistično družbo. 

Iz oceana prelite krvi naših na
rodov so vzcveteli sadovi, na katere 
smo lahko vsi ponosni. Na ruševinah 
naše razorane domovine je zrasla 
nova Jugoslavija — lepša in bolj 
bogata, ker je popolnoma naša. ker 
smo jo ustvarili 1 lastnimi žulji in 
prepojili z našo krvjo. Tudi pionirji 
in mladinci osnovne šole Prežihov 
Voranc so v teh dneh sodelovali v 
praznovanju te pomembne oblet
nice. Sami so okrasili šolo in s po
močjo mentorja pripravili gradivo za 
proslavo, ki so jo organizirali in iz
vedli v gledališču Tone Cufar. 

Učenci so pokazali, da sta življe
nje in svoboda tudi njim mladim ne
izmerno dragocena. V teh dneh ra
dosti ne bomo pozabili tistih, ki so 
žrtvovali svoja življenja, da so nam 

. priborili svobodo in lepše življenje. 
Naša dolžnost in dolžnost vseh 

Jugoslovanov je, da jo čuvamo. Za
vedamo se, da smo na poti sonca in 
budno moramo paziti, da ne zaide
mo z njp. Prav mi, mladi smo nosilci 
bodočnosti in tudi naše geslo je, ki so 
ga že izpričali starejši: R A J E 
U M R E T I STOJE. K A K O R ŽIVE
TI KLEČE! 

_ Vanda Vrdoljak 

mi — vse kakor v kakšnem pusto
lovskem ali potopisnem romanu, le 
da je tu še druga, poglobljena stran: 
tu je vse tisto, kar se razodeva v 
njunih neštevilnih pogovorih. Med 
odisejado imata dovolj časa, da drug 
pred drugim razkrijeta svojo člove
čnost. To so predvsem njune 
življenjske "izkušnje. Oba sta še 
razmeroma mlada, predvojno živ
ljenje se jima že odmika, vendar 
se jima vseeno še vsiljuje v pogovore 
in sanjarjenje, prav tako kot podobe 
partizanskega življenja. Nekoč jima 
je brigada nadomestila družino in 
vrstnike, zdaj je spet njuno medse
bojno tovarištvo stopilo na mesto 
vseh drugih človeških odnosov. 

Pavle ZIDAR: Kukavičj i Mihec. 
Partizanska knjiga 1975. 

Tudi tej izdaji je botrovalo 
dejstvo, da je bil po Zidarjevi 
mladinski povesti posnet film oziro
ma televizijska nanizanka. Al i vsem 
tistim, ki so spremljali prigode 
malega Mihca in potepuha Ferenca 
na T V zaslonu, kaže, da se poglobijo 
še v povest, ki je nanizanki služila 
kot predloga? Kakor velika večina 
nekdanjih in sodobnih mladinskih 
tekstov ima tudi Kukavičji Mihec 
precej poudarjeno vzgojno tendenco 
— česar pisatelj sam morda ne bi bil 
pripravljen priznati. 

Res je sicer v povesti marsikaj po-
hujšljivega, kakšen starokopiten pe
dagog bi jo morda celo prepovedal 
svojim varovancem. Zidar se kajpak 
ne pohujšuje nad starim potepu
hom, ko ta pred spanjem napaja 
Mihca z vinčkom, zato pa je toliko 
bolj gorak srenji, ki je konec kon
cev odgovorna za Mihčevo žalost
no usodo. Ce se ne pohujšuje nad 
Ferencovo nabritostjo, ko se le-ta 
našemi v slepca in v to prevaro po
tegne tudi svojega oproda, pa je 
toliko bolj nepopustljiv v obsodbi 
učiteljice, ki ni znala razčistiti s 
svojimi nagoni, tako, da se j i sprev
račajo v sadizem nad otroki, — kot 
tudi težko oprosti sosedom, ki se 
zgražajo nad dejstvom, da je Mihca 
zaplodil »tujec« — Dalmatinec, in 
kot ne more razumeti in oprostiti 
sebičnosti in trdote Mihčevih bra
tov. 

Poredni Mihec iz starih vzgojnih 
povesti je v resnici dober, hudoben 
je v resnici pridni Janezek. Morda ta 
shema bolj drži za ekranizacijo kot 
za Zidarjevo besedilo. Glavni obris 
povesti je sicer — enako kot pri T V 
nanizanki — obris moralistične 
ganljivke, vendar je v podrobnostih, 
v izvedbi toliko vsega tega, kar dela 
Zidarjevo prozo neposnemljivo, da 
mu že skoraj moramo oprostiti. 

Marsikdo je ob gledanju priredbe 
nehote pomislil na Erazma in po
tepuha. Zidarjevo besedilo nam 
zbuja drugačne asocijacije. najbolj 
še morda na cankarjanski svet 
Klanca siromakov, ki sloni na etosu 
in pravici. 

NAŠE 
PRAZNOVANJE 

Učenci osnovne šole na Koroški 
Beli smo se pridružili letošnjemu 
množičnemu praznovanju po vsej 
naši domovini. Pripravili smo reci
tacije in glasbene točke ter okrasili 
šolo. Trije moji sošolci so prosili to
variša Tišova. da jim je pripovedo
val o svoji mladosti in napisali inter
vju, ki bo objavljen v našem glasilu 
Ježkov rod. Ta teden pride v našo 
šolo tudi pesnik Miha Klinar. 

Dvakrat smo se zbrali na proslavi 
v kulturnem domu na Javorniku: 
prvič 29. aprila v počastitev dneva 
OF in 1. maja, drugič pa dan pred 
dnevom zmage. V prvi proslavi sem 
sodeloval tudi sam. Skupaj s še peti-
mi sošolci smo recitirali Klinarjevo 
Rdečo kantato. vmes pa so učenkr 
naše šole zaigrale nekaj klavirskih 
skladb. Recital je bil namenjen 
višjim razredom naše šole in obča
nom Javornika in Koroške Bele 
Prišli so tudi vojaki s karavle v 
Javorniškem Rovtu. Ob koncu so 
bila podeljena priznanja mladincem 
za prostovoljno delo pri urejanju 
prostorov v kulturnem domu. 

Proslava v počastitev dneva zma
ge je bila bolj pestra in raznolika. 
Vojaki s karavle so z umetniškim 
prikazom vojaškega življenja požeh 
največ aplavza. Naši učenci so pre
brali nekaj nalog, ki so jih napisali 
po pripovedovanju na temo NOB. 
telovadke šolskega športnega dru
štva in učenci .glasbene šole pa so 
ustvarili vzdušje sproščenega praz
novanja v svobodni domovini. 

Tadej Šporn 
osn. š. Koroška Bela 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 



Kaj bomo gledali v kinu 
SEDMI TRIGLAVSKI SMUK 

ZELO USPEŠEN 
Preteklo nedeljo je bil v organiza

ciji gornjesavskih planinskih društev 
— Martuljka, Mojstrane, Jesenic, in 
Javornika, izveden že sedmi tradi
cionalni triglavski turnir smuk. 
Organizatorji so izbrali pravi datum 
saj je bilo vreme, predvsem pa 
snežne razmere naravnost idealne. 

Po udeležbi je smuk presegel vsa 
pričakovanja, saj se ga je po evidenci 
udeležilo 250 smučark in smučarjev 
vseh starosti, najmanj 50 pa se j ih ni 
javilo. Lahko računamo, da je v 
nedeljo krmarilo okoli 300 ljubi
teljev bele opojnosti, prek širnih po
bočjih Triglava. Med udeležence 
smo razdelili tokrat 12 zlatih značk 
za petkratno udeležbo, 35 srebrnih 
značk za trikratno in kar 115 bro
nastih značk za »novince« na 
smuku. Ta smuk je postal tako 
popularen, da prihajajo nanj smu
čarji iz vseh krajev od Kopra do 
Prekmurja, od Kočevja do Rateč. N i 
jim žal .ne časa, ne stroškov, ne 
precej napornega vzpona — saj je 
triglavski smuk edinstven, enkraten, 
nepozaben. 

V soboto, do večera se je v zatrepu 
doline _ na jasi pred Krmarico 
udomilo prek sto motornih vozil 
čakajočih na svoje lastnike. V večjih 
in manjših grupah so nato prihajali 
smučarji na Kredarico in Staničev 
dom ves dan pa tudi ponoči. Res 
pet do sedem ur trajajoči vzpon v 
sončni pripeki s težkimi smučmi in 
oprtnikom na ramah, je precej 
naporen. Toda čim težje nekaj dose
žemo tem bolj tisto cenimo, večje je 
naše zadovoljstvo. 

Seveda nekateri niso bili zado
voljni samo z vzponom do planin
skih postojank, opravili so še vzpone 
na vrh Triglava, Rjavino, Begunjski 
vrh, Urbanovo špico ali pa so šli 
vasovat iz Kredarice na Staničevo in 
obratno. Za senzacijo dneva pa je 
poskrbel mojster na smučeh Franc 
Mrak iz Kranjske Gore, ki je v 
soboto prevozil severno steno iz gre
bena med Velikim in Malim Trigla
vom direktno do ledenika. Enkrat
no, zelo drzno dejanje. Nekaj mladih 
fantov pa je izvajalo ob Staničevem 
domu atraktivne skoke pred navdu
šeno množico udeležencev. Zvečer 
pa se vesela druščina ob pesmi in 
šalah kar ni mogla umiriti pozno v 
noč. 

Pri tem pa nastaja vse večji in 
aktualnejši problem prenočišče in 
oskrba postojank z najnujnejšo 
hrano in. pijačo (čaji. enolončnice). 
Organizirani turpi smuki postajajo 
iz leta v leto bolj množični, tako da 
bo poleg Staničevega doma že drugo 
leto nujno potrebno adaptirati in 
vsaj zasilno oskrbovati tudi triglav
ski dom na Kredarici. Nujno pa bo 
treba povečati prenočitvene kapa
citete večine visokogorskih posto
jank. Posamezna planinska društva 
se morajo pač sprijazniti z dejstvom, 
da so časi, ko so bile visokogorske 
postojanke odprte le poleti — že 
preživeli. 

Pa še ena obtožba nekaterim 
zimskim obiskovalcem gorskih zave
tišč! Planinsko društvo Javornik 
ima urejeno ob Staničevem domu 
odprto zimsko zavetišče, ki nudi 
pozimi občasnim obiskovalcem 
skromno zavetje. Sedaj so vrata 
razbita, prostor sam pa skrajno 
zanemarjen in žameten s snegom. 
Še mnogo slabši izgled nudi odprta 
stara lovska koča v Zgornji Krmi. 
S kakšno skrbjo in idealizmom jo 
ureja, popravlja in pospravlja 
France Krajcar. Za koga. Za vse 
gornike ki so poleti, predvsem pa 
pozimi potrebni počitka, zavetja 
ali prenočišča. In kako izgleda 
danes? Pravi svinjak! Nič drugače ni 
v pastirski koči pod Oklom. Taki 
vandali in kršilci reda se najbrž ne 
zavedajo, da so taka zasilna zaveti
šča namenjena le discipliniranim in 
redoljubnim gornikom — ne svi
njam! 

Sedmi triglavski turni smuk se je 
končal nadvse uspešno — brez 
najmanjše nezgode. Vsem sodelav
cem pri organizaciji in izvedbi 
smuka, tako propagandi, evidenci, 
preventivno reševalni ekipi GRS z 
Jesenic in Mojstrane, predvsem pa 
požrtvovalnim fantom članom P D 
Javornik, ki so skrbeli v Staničevi za 
prenočišča prehrano in pijačo v 
mejah možnosti — pa izrekamo vso 
zahvalo in priznanje. 

Prepričani smo, da so se vsi udele
ženci srečni, zadovoljni z nepozabni
mi vtisi vrnili domov z obljubo, da se 
drugo leto spet vrnejo v čudovito, 
zimsko kraljestvo Zlatoroga. 

Janez Krušic 

Košarka 

TAKŠNO PONAŠANJE POSAMEZNIKOV 
OBSOJAMO 

Upravni odbor košarkarskega klu
ba J E S E N I C E je v letih 1974-75 
vložil maksimalne napore v organi
zacijo košarke na Jesenicah. Dobro 
se je zavedal dolžnosti do delovnih 
ljudi, kateri dajejo finančna sred
stva za razvoj in napredek telesne 
kulture na sploh. Nobenega dvoma 
tudi ni, da je košarka zelo priljub
ljen šport na Jesenicah, kar potrjuje 
aktivnost in obisk gledalcev na na
šem igrišču. Ta in podobna dejstva 
so narekovala upravnemu odboru 
kluba tak program dela, da čim bolje 
v okviru realnih možnosti zadovo
ljuje interese delovnih ljudi. Trenut
no ima košarkarski klub 141 aktiv
nih, ki tekmujejo v slovenski, ljub
ljanski in gorenjski regiji. Naših pet 
tekmovalnih ekip tekmuje praktično 
po vsej Sloveniji. Tako bomo v letoš
nji tekmovalni sezoni igrali 39 tekem 
na domačem igrišču in prav toliko v 
gosteh. Poleg tega imamo pionirsko 
košarkarsko šolo, za katero je izred
no veliko zanimanje. 

Po vsem tem je razumljivo, da si 
vodstvo kluba prizadeva organizirati 
čim več kvalitetnih tekem na doma
čem igrišču in tako nuditi ljubite
ljem košarke čim več športnega užit
ka. Košarkarski klub je neizmerno 
hvaležen številnim gledalcem, ljubi
teljem naše košarke, ki si ogledajo 
tekme z namenom, da uživajo v ko
šarkarski igri, bodrijo igralce in 
športno navijajo za naš klub, ter se 
ponašajo kulturno-športno. Na ža
lost pa so med številnimi prijatelji 
košarke tudi posamezniki, ki niso v 
ponos ljubiteljem košarke, ki s svo
jim nekulturnim in nešportnim po
našanjem škodujejo košarkarskemu 
klubu in ugledu Jesenic. Takšen 
uvod seveda zahteva tudi ustrezno 
ilustracijo. 

V sredo, 14. maja, ob 19.30 smo 
gostili odlično- košarkarsko moštvo 
BEŽIGRAD 75 iz Ljubljane, ki se 
bori za sam vrh v I. B slovenski ligi. 
Zato smo pričakovali lepo košarkar
sko igro. Naše moštvo je imelo nalo
go iztržiti največ kar se s takim 
moštvom da iztržiti, vendar s pošte
no, športno igro. Tekmo sta sodila 
ljubljanska sodnika, slabo in pri
stransko, v korist gostujoče ekipe, 
kar je posamezne gledalce spravilo s 
tira in so pričeli nespodobno žaliti 
sodnika, kar je situacijo še poslabša
lo. Sodnika sta bila psihično tako 
obremenjena, da sta tekmo s težavo 
pripeljala do konca. Po končani 
tekmi pa so ju nekateri gledalci celo 

fizično napadli. Nekdo pa je bil celo 
toliko predrzen, da ne uporabim 
gršega izraza, da je spustil zrak iz 
zračnic avtomobila, s katerim so se 
pripeljali gostujoči igralci. 

Takšno početje zasluži vso grajo 
in ga moramo obsojati. Posamezniki 
so s takšnim ponašanjem dokazali, 
kako nizka je njihova športna kul
tura. Dvomim, če se t i posamezniki 
zavedajo koliko so škodovali košar
karskemu klubu in športu na Jese
nicah na sploh. Takšno početje ima 
lahko hude posledice za košarkarski 
klub. 

Vodstvo košarkarskega kluba vabi 
vse ljubitelje jeseniške košarke, da v 
prihodnjih kolih še bolj množično 
obiskujejo naše tekme in športno 
bodrijo tekmovalce. Toda le s kul
turnim vedenjem bomo dokazali, da 
smo v veliki večini za zdrave športne 
odnose in le tako bomo obdržali slo
ves jeseniškega športa. Opozarjamo 
tudi- tiste posameznike, ki se na 
igrišču ne morejo in ne bodo športno 
ponašali, da bodo v bodoče odstra
njeni z igrišča. 

Predsednik K K Jesenice 
Tone Jeršin 

J E S E N I C E : BEŽIGRAD (člani) 
62:74 (26:27) 

Mesenice, 14. maja, prvenstvena 
tekma četrtega kola v 1. S K L — B, 
gledalcev 250, sodila sta Plevnik in 
Vinčič (oba Ljubljana). 

V pomembni -tekmi so Jeseničani 
doma izgubili z moštvom doslej še 
neporaženega Bežigrada, ki ima v 
svojem moštvu precej visokih igral-' 
cev. Tekma je bila raztrgana in pre
cej napeta, posebno na koncu, ko so 
gledalci nezadovoljni s slabim soje
njem skušali obračunati s sodniko
ma. * 

Jeseničani so zaigrali slabše kot 
ponavadi. Prvi polčas je minil v ena
kovredni igri ob dobrih obrambah. V 
drugem polčasu je bil rezultat precej 
časa izenačen, nato pa je gostom 
uspelo v kratkem času povečati 
prednost na deset točk in jo nato 
tudi obdržati do konca. 

Nastopili so: Šmid, Mihelič, Pirih 
P., Lozar, Vauhnik 11, Mišic 2, Vuja-
čič 22, Muharemovič 3, Čampa 4, 
Bizjak 2, Pirih D., 14, Noč 4. 

L I T I J A : J E S E N I C E 89:91 
(43:48) 

Litija, 17. maja, prvenstvena tek
ma petega kola v 1. S K L — B ligi, 
gledalcev 150, sodila Šegedin in Vičič-
(oba Ljubljana). 

Po porazu doma z moštvom Beži
grada, so Jeseničani popravili svojo 
napako in prinesli dve točki z gosto
vanja v Lit i j i . S to zmago so nado
mestili izgubljeni točki in obdržali 
možnosti za uvrstitev v zgornji del 
lestvice. Zmaga je rezultat zelo 
dobre in borbene igre. Posebno 
presenečenje je učinkovita igra v 
napadu. Jeseničani so se uspeli odle
piti na koncu prvega polčasa, ko so 
povedli s petimi točkami in v začet
ku drugega, ko so vodili s trinajstimi 
točkami. Igralci Jesenic so si nabrali 
precejšnje število osebnih napak, 
tako da je sredi drugega polčasa 
moral iz igre Vujačič s petimi napa
kami. Proti koncu tekme je Litija 
poskušala vse, vendar so si Jeseniča
ni z zadrževanjem zagotovili zmago. 
Za lepo in borbeno igro zaslužijo 
pohvalo vsi igralci. 

Nastopili so: Šmid, Mihelič, Pirih 
D., Lozar 2, Vauhnik 26, Mišic, 
Vujačič 16, Muharemovič, Oblak, 
Bizjak 6, Pirih D. 20, Noč 21. 

V soboto, 24. maja ob 19.30 bo na 
Jesenicah prvenstvena tekma šeste
ga kola z moštvom Marlesa iz Mari
bora. 

J E S E N I C E : T R N O V O 
(mladinci) 41:64 (10:30) 

Jesenice, 18. maja, prvenstvena 
tekma II. mladinske lige ljubljan-
sko-gorenjske podzveze četrto kolo. 

Mladinci Jesenic so tokrat izgubili 
z doslej neporaženim moštvom 
Trnova. Izgubili so zaradi neučinko
vitega napada v prvem polčasu. V 
drugem polčasu so Jeseničani 
zmanjšali na 24:30, nato je moral z 
igrišča Ličof in gostje so si zagotovili 
zmago. 

Nastopili so: Gorenc, Bežni, Pirih 
P. 23 (6:3), Surjan, Gazvoda 6, (8:2), 
Ličof 4 (2:0), Vari, Berginc, Cetina 3 
(2:1), Oblak 5 (4:1). 

J E S E N I C E : S A V S K O N A S E L J E 
(kadeti) 32:30 (19:13) 

V svojem tretjem prvenstvenem 
nastopu so kadeti dosegli drugo 
zmago. Tekma je bila na koncu zelo 
razburljiva. 

Koše so dosegli: Berginc 17, Smo-
lej 5, Pivač 10. 

N . 

J E S E N I C E : K R V A V E C 
(pionirji) 38:32 (19:14) 

Po več kot enoletnem odmoru so 
se tudi pionirji — košarkarji ponov
no vključili v tekmovanje v Gorenj
ski ligi. V šestčlanski ligi bodo tek
movali s svojimi vrstniki: Triglava 
in Save iz Kranja^ Krvavca, Radov
ljice in Šenčurja. 

Mladi košarkarji so pričeli svoje 
tekmovanje dosti obetavno. V 
prvem srečanju, ki so ga odigrali že 
pred prvomajskimi prazniki, so bili v 
Kranju minimalno poraženi od 
pionirjev Triglava 23:25 (8:14), temu 
porazu pa je predvsem botrovala 
neizkušenost. 

V soboto, pa so zabeležili že prvi 
uspeh, ko so na igrišču v Podmežak-
lji prepričljivo premagali ekipo 
K r v a v c a . Naši pionirji so bili vse 
srečanje boljši, predvsem pa so se 
odlikovali v borbenosti in domiselni 
igri. Manjkala pa jim je še preciz
nost pri metih na koš. 

Koše proti Krvavcu pa so dosegli: 
Mitja Mlinaric 17, Sejat Rakovič 15 
in Joža Klinar 8, nastopili pa so-še: 
Zoran Samardžija, Janko Kržič, 
Marjan Mlinaric, Uroš Zupančič in 
Danilo Hlade. 

Prihodnjo soboto se bodo na igri
šču v Podmežaklji srečali s pionirji 
Radovljice. bef 

Namizni tenis 

NEUSPEH MUROVE 
Namiznoteniški igralci Murove so 

se v soboto, 17. maja, v Portorožu 
udeležili kvalifikacij za vstop v dru
go republiško ligo zahod. Kvalifika
cij sta se udeležili tudi ekipa P-kluba 
iz Ljubljane ter ekipa Škofije 74. 

Tokrat so igralci z MurŠSe popol
noma razočarali in.so oba dvoboja 
izgubili, s P-klubom 0:5, proti prva
ku Primorske pa z rezultatom 1:5. 
Zelo slabo sta zaigrala Filipovič in 
Ravnikar, ki nista dobila nobene 
partije, poleg njiju je še nastopil 
Sranc. Rezultat tako slabe igre je 
tudi zadnje mesto na tem turnirju. 
Tako bodo še eno sezono nastopali v 
gorenjski ligi, v II. slovensko ligo 
zahod, pa se je uvrstil P-klub iz 
Ljubljane, ki je tudi pokazal daleč 
najboljšo igro in prepričljivo osvojil 
prvo mesto. 

Pretekli četrtek, pa se je pričelo 
tudi tekmovanje za jugoslovanski 
namiznoteniški pokal, ekipa Murove 
je v prvem kolu gostovala v Lescah 
in premagala domačo ekipo z rezul
tatom 5:0 in se tako uvrstila v drugo 
kolo tega tekmovanja. R. 

K I N O R A D I O 
24. maja japonski barvni film M A 

ČEK V ŠKORNJIH, režija Kimio 
Yabuli 

24.-25. maja ameriški barvni film 
P O B E G N I L S E M Z HUDIČEVE
GA O T O K A ob 17. in 19.uri, režija 
William Witney, v glavni vlogi Jim 
Brown 

26.-27. maja nemški CS barvni 
film APAŠI ob 17. in 19. uri, režija 
Gottrled Kolditz, v glavni vlogi Goj-
ko Mitič, Milan Beli 

28. maja ameriški .barvni film 
DOBRI IN S L A B I F A N T J E ob 17. 
in 19. uri, režija Burt Kennedv, v 
glavni vlogi Robert M i tchum 

29. maja Z A P R T O 
30. maja ameriški celovečerni film 

P A P I R N A T I M E S E C ob 17. in 19. 
uri, režija Peter Bogdanovich, v 
glavni vlogi Tatum 0'Neal, Rvan 
0'Neal 

' 31. maja ameriški barvni risani 
film IS N A G A J I V I D E T E L ob 15. 
uri režija Watter Lontz 

31. maja in 1. junija angleški 
barvni film O D K U P N I N A ob 17. in 
19. uri, režija Casper Wrecke, v glav
ni vlogi Sean Connerv 

K I N O PLAVŽ 
24. -25 . maja nemški CS barvni 

film APAŠI ob 18. in 20. uri 
25. maja japonski risani film M A 

ČEK V S K O R N J I H ob 10. uri, film 
poklanja Jugobanka Ljubljana čla
nom ježkovega kluba brezplačno. 

26. -27. maja ameriški barvni film 
P O B E G N I L S E M Z HUDIČEVE
GA O T O K A ob 18. in 20. uri 

28. maja Z A P R T O 
29. maja francoski barvni film 

B E L M O N D O VELIČASTNI ob 18. 
in 20. uri 

30. maja ameriški barvni film 
D O B R I I N S L A B I F A N T J E ob 18. 
in 20. uri 

31. maja in 1. junija ameriški 
barvni film D I A M A N T I ZA SVO
BODO ob 18. in 20. uri 

K I N O K R A N J S K A G O R A 
24. maja - ameriško-italijanski 

barvni film COSA N O S T R A -
R E S N I C A O M A F I J I 

25. maja francoski barvni film 
B E L M O N D O VELIČASTNI 

28. maja nemški CS barvni film 
APAŠI 

31. maja ameriški barvni film PO
B E G N I L S E M S HUDIČEVEGA 
O T O K A 

K I N O D O V J E M O J S T R A N A 
24. maja ameriški CS barvni film 

P O T O V A N J E Z MOJO T E T O 
25. maja ameriško-italijanski 

barvni film COSA N O S T R A -
R E S N I C A O M A F I J I 

31. maja nemški CS barvni film 
APAŠI 

Gledališče 

P O N E D E L J E K , 26. maja ob 19.30 
Koncert mladinskega pevskega zbo
ra Blaž Arnič ob 10-letnici ustano
vitve 

S R E D A , 28. maja ob 17. uri CI
C I B A N I N A O D R U - nastop cici
banov iz otroških vrtcev 

ČETRTEK, 29. maja ob 19.30 
S K U P N I NASTOP P E V S K I H 
ZBOROV IN P I H A L N E G A O R K E 
S T R A JESENIŠKIH ŽELEZAR-
J E V 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

V A T R O S T A L N A Z E N I C A TOZD OTS II J E S E N I C E 
RAZGLAŠA 

naslednja prosta delovna mesta: 
1. varnostni inženir 
2. šef materialno-finančne službe' 
Pogoji: pod 1. varnosjni inženir ali inženir I. stopnje teh

nične stroke z izpitom iz varstva pri delu po I. programu. 
— inženir 1. stopnje tehnične stroke, ki bi bil pripravljen 

opraviti izpit iz varstva pri delu po I. programu. 
Pod 2. — dipl. ekonomist in 3 leta delovnih izkušenj ali eko

nomist in 5 let delovnih izkušenj. 
Osebni dohodki po samoupravnem sporazumu o delitvi 

osebnega dohodka. 
Prijave poslati v roku 10 dni po objavi razglasa. Inforamcije 

na telefon 81-743 ali interna številka ŽJ 725. 

Z A H V A L A 

Ob prerani izgubi dragega moža in 
skrbnega očeta, brata in strica 

BLAŽA R A Z I N G E R 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, znancem in so
sedom, ki so priskočili na pomoč v 
težkih trenutkih, darovali vence in 
cvetje, nam izrekli sožalje in vsem, 
ki so ga v tako velikem številu spre
mili na njegovi zadnji poti. 

Hvala Tomažu Klinarju za lepe 
poslovilne besede ob odprtem grobu 
in vsem iz Planine pod Golico, ki so 
dokazali, da ga še niso pozabili. 

Iskrena hvala zdravnikom ter 
osebju internega oddelka splošne 
bolnice Jesenice za vso skrb in nego. 

Hvala sosedu za prevoz v prerani 
grob. 

Prisrčna hvala Milkinim in Zvon-
kovim sodelavcem v kolektivu Iskra 
na Lipnici za zbrano denarno po
moč. 

Žalujoči: žena z otroki , se
stra, ter ostalo sorodstvo. 

Z A H V A L A 
Ob smrti našega dragega moža, 

očeta, sina, brata, strica, starega 
očeta, svaka in tasta 

F R A N C A L E S K O V A R J A 
se iskreno zahvaljujemo vsem sose
dom za takojšnjo pomoč, vsem, ki so 
nam izrazili sožalje ustno ali pisme
no, darovali vence in cvetje ter ga 
spremili na njegovi zadnji poti. 

Posebna zahvala dr. Branimiru 
Čehu za hitro pomoč, Janezu Peter-
nelu za poslovilne besede, kolektivu 
žerjavnega oddelka za denarno po
moč, ter upokojenskemu pevskemu 
zboru. 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru OTK, izvrš
nemu odboru sindikalne organizaci
je Železarne in svojim sodelavcem iz 
O T K se najlepše zahvaljujem za de
narno pomoč, katero sem prejel v 
času mojega bolovanja. 

Marjan Šimac 

Z A H V A L A 

Sodelavkam obrata adjustaža Ste
kel in moji sodelavki iz pocinkoval-
nice, se lepo zahvaljujem za spomin
sko darilo. 

Vsem želim zdravja in delovnih 
uspehov. 

Minka Masnoglav 

Z A H V A L A 
Iskreno se zahvaljujem sindikatu 

obrata žebljarna za denarno pomoč 
v času mojega bolovanja. 

Milan Beretin 

Z A H V A L A 

Sindikalnemu odboru splošnega 
sektorja se iskreno zahvaljujem za 
denarno pomoč, ki sem jo prejela v 
času moje bolezni zaradi prometne 
nezgode. 

Zorka Knafelj 

Z A H V A L A 

Član om balinarskega kluba Jese
nice se iskreno zahvaljujem za da
rilo in vam želim čimboljše uvrstitve 
na tekmovanjih v letu 1975. 

Miran Uran 

Vsi njegovi 

ZAHVALA 

Iskreno se zahvaljujem obrato-
vodstvu in sodelavcem elektrojek-
larne, posebno Stanku Fajfarju, 
Martinu Soviču in Francu Agrešu, 
za venec in spremstvo moje pokojne 
matere. -

Še enkrat vsem najlepša hvala. 
Ludv ik Ju rman 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 



OSME ŠPORTNE IGRE GUMARJEV, 
STEKLARJEV, LIVARJEV, ŽELEZARJEV 

IN KEMIKOV 
Odbojka 

BLED : JESENICE 3:1 

Peteroboj 75 je za nami, 250 ude
ležencev, zagrizeni boji v vseh šport
nih panogah, nadvse prijetno sreča-

.nje, uspeh športnikov železarne 
Jesenice; takšne naj bodo uvodne 
besede kar v telegrafskem stilu. 

Kot že rečeno, je bil v soboto, 17. 
maja, v Žalcu tradicionalni športni 

. peteroboj delavcev petih slovenskih 
delovnih kolektivov različnih gospo
darskih panog. Organizator letošnje
ga, že osmega po vrsti, je bil delovni 
kolektiv Ferralit Žalec. Omenimo še 
enkrat ostale kolektive, ki sodelujejo 
na tem peteroboju. To so: Steklarna 
Hrastnik, Sava Kranj, železarna Je
senice in letos prvič Donit Medvode. 

Ta edinstvena športna prireditev 
v Sloveniji je dobila spremenjeno 
ime in sicer so sedaj to športne igre 
gumarjev, steklarjev, livarjev, žele
zarjev in kemikov. Udeleženci letoš
njega peteroboja so se .pomerili v 
sedmih športnih disciplinah in to v 
šahu, rokometu, odbojki, kegljanju 
na asfaltu, malem nogometu, stre
ljanju in namiznem tenisu. 

Po mnenju vseh udeležencev je 
bila organizacija letošnjega petero
boja izredno dobra. Delovni kolektiv 
Ferralit se je potrudil, da so vsi pre
živeli zares prijeten dan. Omenimo 
naj, da je bil Ferralit letos že drugič 
organizator peteroboja in je bilo pri 
vsej izvedbi peteroboja čutiti velik 
napredek. Pred petimi leti še ni imel 
preveč razvite športne dejavnosti, 
premalo je bilo športnih objektov, 
danes pa se vidi, da so v teh petih 
letih prizadevno delali na vseh pod
ročjih. 

Iz naše železarne se je peteroboja 
udeležilo sedeminpetdeset športni
kov, ki so sestavljali ekipe v vseh za
jetih športnih panogah. Ekipe so bile 
nekoliko oslabljene, ker je bilo v so
boto veliko tudi drugih športnih tek
movanj. Med drugim je bilo tudi 
prvenstvo Slovenskih železarn v od
bojki, kjer so naši odbojkarji zasedli 
peto mesto. 

Vse naše ekipe so na peteroboju 
izpolnile pričakovanja. Prijetno so 
presenetili rokometaši z drugim me
stom, razočarali pa niti niso nogo
metaši, ki so sicer zasedli šele peto 
mesto. Ostale ekipe so po pričako
vanju osvojile prvo mesto. Na pete
roboju 75 je tako železarna Jesenice 
zasedla prvo mesto pred Savo Kranj 
in Steklarno Hrastnik. 

R E Z U L T A T I : 
Streljanje — posamezno: 1. Pa

vel Jezeršek. železarna Jesenice (173 
krogov), 2. Franc Černe, Sava Kranj 
(173 krogov), 3. Ivo Delpin (Stek
larna Hrastnik - 165)... 7. Edi Do-

VELIK USPEH 
RAVNJAKA NA 

DRŽAVNEM 
PRVENSTVU 

V nedeljo, 18. maja je bilo 
v Beogradu državno prven
stvo v judu za mlajše mla
dince. V kategoriji do 85 kg 
(poltežka), je nastopil tudi 
član judo sekcije jeseni
škega Partizana Drago 
Ravnjak. 

V izredno hudi konkuren
ci je, čeprav poškodovan (v 
četrtek, 15. maja je imel na 
nogi še mavec), dosegel 
največji uspeh ter postal 
državni prvak v poltežki 
kategotiji. To ni samo us
peh samega Ravnjaka, am
pak tudi afirmacija vsega 
jeseniškega športa. Ko bi 
na Jesenicah imeli le še 
nekaj tako zagnanih in 
marljivih športnikov kot je 
Ravnjak, bi tudi v drugih 
športnih panogah dosegali 
vidnejše rezultate. 

Ravnjak je vsa svoja sre
čanja dobil z iponom 
(končni met). Tudi finalno 
srečanje je bil končano že* 
po dobrih dveh minutah 
borbe. 

To je za trenerja Dvor-
šaka in Ravnjaka, kije v le
tošnjem letu poleg držav
nega mladinskega prven
stva, osvojil še prvo mesto 
med mladinci v Sloveniji in 
prvo mesto med člani na 
Gorenjskem, velik uspeh in 
spodbuda za nadaljne resno 
delo, Ravnjak je bil pokli
can na priprave državne 
mladinske reprezentance, 
ki, bo v oktobru odpotovala 
na evropsko prvenstvo v 
ZRN. -tok 

bravc, 10. Jože Kralj , 20. Ivan 
Rebernik (vsi železarna Jesenice). 

Ekipno: 1. Steklarna Hrastnik 
(642 krogov), 2. Sava Kranj (633 kro
gov), 3. Železarna Jesenice (599 kro-' 
gov). 

ŠAH: Sava : Železarna 1:3, Žele
zarna : Ferralit 3,5:1,5, Donit : Žele
zarna 1.5:3,5, Železarna : Steklarna 
3,5:1,5. 

Ekipni vrstni red: 1. Železarna 
Jesenice 13,5 točk, 2. Sava Kranj 
10,5 točk, 3. Steklarna Hrastnik 6,5 
točk. 

Kegljanje: 
Posamezniki: 1. Bogdan Langus 

539 kegljev, 2. Rudi Savnik 496, 3. 
Jože Šlibar 466 (vsi železarna Jese
nice). 

Ekipni vrstni red: 1. Železarna 
Jesenice 2831 kegljev, 2. Steklarna 
Hrastnik 2618 kegljev, 3. Donit 
Medvode 2519 kegljev. 

Namizn i tenis: Steklarna : Žele
zarna 3:5, Železarna : Sava 5:1, 
Ferralit : Železarna 2:5, Donit : 
Železarna 0:5. 

E k i p n i vrs tn i red: 1. Železarna 8 
točk, 2. Ferralit 6, 3. Steklarna 4. 

Odbojka: Železarna : Donit 2:0, 
Železarna : Sava 2:0, Železarna : 
Steklarna 2:0, Ferralit : Železarna 
2:0 

E k i p n i vrs tn i red: 1. Ferralit 8 
točk, 2. Železarna 6 točk, 3. Sava 4 
točke. 

M a l i nogomet: Sava : Železarna 
0:0, Železarna : Steklarna 0:2, Donit 
: Železarna 3:Q, Železarna : Ferralit 
0:0. , 

E k i p n i vrs tn i red: 1.. Sava 6. 
točk, 2. Steklarna 6 točk, 3. Donit 4 
točke . . . 5. Železarna 2 točki. 

Rokomet: Železarna : Sava 15:13, 
Steklarna : Železarna 11:16, Donit : 
Železarna 13:9. Železarna : Ferralit 
14:14. 

E k i p n i , v rs tn i red: 1. Donit 7 
točk, 2. Železarna 5 točk, 3. Sava 4 
točke. 

Končn i vrs tn i red peteroboja 
75: 1. Železarna Jesenice 27 točk, 2. 
Sava Kranj 22 točk, 3. Steklarna 
Hrastnik 21, 4. Donit Medvode 19, 5. 
Ferralit Žalec 16 točk. 

Ekipa Železarne je že drugič osvo
jila prehodni pokal, osvojiti pa ga 
mora še enkrat, da ga bo dobila v 
trajno last. Na dosedanjih osmih 
peterobojih je Železarna kar petkrat 
že osvojila prvo mesto. Poudarimo 
naj še, da so se športniki naše 
železarne obnašali zelo disciplinira
no, k čemur so v veliki meri prispe
vali tudi vodje posameznih ekip. 

»Tudi letošnji peteroboj naj osta
ne vsem udeležencem v prijetnem 
spominu, pripomore naj k navezo
vanju čimbolj tovariških vezi sode
lavcev iz različnih gospodarskih pa
nog.« Tako je med drugim na koncu 
dejal zbranim športnikom predsed
nik osnovne organizacije sindikata 
Ferralit Žalec Boris Mehtig. 

Organizator naslednjega petero
boja bo delovni kolektiv Sava Kranj. 

J. Rabič 

Rokomet 

NEODGOVORNO 
DO SOIGRALCEV? 
Jeseniški rokometaši so v petek, 

16. maja igrali v, Kamniku tekmo 
XVII I . kola L C R L z istoimenskim 
moštvom. Za Jesenice so nastopili: 
Prešeren 1, Pogačnik 3, Rebolj 3, 
Peternel 10, Šporar J. 4 in Šubic. 
Sedemmetrovke: Kamnik 5 (4), Je
senice 5 (4). Tekmo sta dobro sodila 
Šetinc in Komel iz Ljubljane. 

Jeseničani so v Kamnik iz 
nerazumljivega razloga odpotovali 
le z šestimi igralci. Manjkali so štirje 
standardni igralci. Vratar Šporar je 
poškodovan, medtem ko je Radino-
viča kaznovala rokometna zveza 
Slovenije zaradi neprimernega obna-. 
sanja na tekmi z Dupljami. Zakaj 
sta manjkala druga dva igralca ni 
znano, kakor koli že, tudi odnos 
obeh igralcev do ekipe je neodgovo
ren in nešportnem, saj bi kompletna 
ekipa lahko dosegla ugodnejši rezul
tat. 

Jeseničani so prvi povedli in vodili 
vse do rezultata 6:5, nakar so doma
či prevzeli pobudo in povedli ter do
bili prvi polčas z 19:10. 

V drugem polčasu je bila tekma 
ves čas enakovredna. Obe ekipi sta 
pokazali dober rokomet, tako da so 
bili maloštevilni gledalci lahko zado
voljni. Tekmo so dobili igralci Kam
nika z 31:21. 
T Jeseničani so s štirimi točkami še 
vedno na zadnjem mestu, vendar 
ekipa ne bo izpadla ker se bo L C R L 
delila v zahodni in_ vzhodni del. 
Tako bo L C R L pridobila v množič
nosti pa tudi v kvaliteti. 

V soboto, 24. maja ob 16. uri bodo 
rokometaši Jesenic igrali doma. Na 
igrišču za osnovno šolo se bodo po
merili z B ekipo Slovana iz Ljub
ljane. _ t ° k 

Jeseničani so preteklo kolo gosto
vali pri Bledu. Nastopili so prvič v 
popolni postavi, saj so se zavedali, 
da Blejci še niso izgubili tekme v 
spomladanskem delu. 

Nastopili so -naslednji igralci: 
Kavčič, Divjak, Bergelj, Kovač, 
Strnad, Erjavec, Rajgelj, Bogataj, 
Rossler, Končnik in Demšar. 

Začetek tekme je kazal, da bodo 
Jeseničani osvojili prvi set. Vendar 
so Blejci z dobrim blokom ustavili 
napad Jeseničanov in set osvojili. V 
tabor Jeseničanov se je naselila 
nervoza in so tako v drugem setu 
igTali zelo' nezbrano in seveda tudi 
tega izgubili. Po vodstvu Bleda z 2:0 
so se Jeseničani zbrali in po boljši 
igri osvojili tretji set. Tudi v četrtem 
setu so igrali dobro. Pri stanju 14:10 
za Jesenice, so imeli izredno prilož
nost, da osvojijo set, saj je Bogataj 
zaključno žogo brez bloka udaril v 
mrežo. Namesto dobljenega seta se 
je nadaljevala po nepotrebnem ner
vozna igra. Srečnejšo roko so imeli 
Blejci in osvojili pomemben set in 
tako tudi zmago v derbiju. 

J E S E N I C E : S A V A 2:3 
V soboto so Jeseničani gostili 

ekipo Save. To je bilo srečanje, ki je 
odločalo o novem slovenskem prva
ku ali vsaj o drugem mestu na lest
vici. Gostje so dopotovali kompletni, 
medtem pa. ko domačini niso bili v 
popolni postavi. Manjkala sta Str
nad in Rossler. Igrali pa so: Kavčič, 
Divjak, Bogataj, Kovač, Rajgelj, 
Bergelj in Končnik. 

Pričetek prvega seta je pripadal 
gostom, saj so vseskozi vodili. Pri 
stanju 14:14 pa so j ih Jeseničani 
ujeli in celo povedli, vendar so izku
šeni gostje vzdržali in na koncu 
odločili set sebi v prid. Drugi set je 
potekal v izenačeni borbi vse do 
konca seta. V zaključku so domačini 
celo povedli s 14:13, nato pa celo s 
15:14, vendar so zaradi pomanjkanja 
izkušenj, pa tudi športne sreče tudi 
ta set izgubili z minimalno razliko. 

Po prvih dveh setih je bil rezultat 
izredno neugoden za Jeseničane in 
to je bil pravi hladen tuš zanje. Ver
jetno bi v tem slučaju dosti pomaga
la enakovredna menjava igralcev, 
vendar pa j ih tedaj trener Prešeren 
v odločilnem trenutku ni imel na 
voljo. V tretjem setu so Jeseničani 
šli v borbo na vse ali nič. Gostje niso 
vzdržali pritiska in tako je bil set 

GRADISOVE ŠPORTNE IGRE 
V soboto, 17. maja, so bile na Je

senicah tradicionalne Gradisove 
športne igre v balinanju. Na tekmo
vanju je sodelovalo deset ekip, zma
gala pa je ekipa TOZD gradbenih 
polizdelkov Ljubljana pred TOZD 
Jesenice, gradisov lesnoindustrijski 
obrat Škofja Loka, četrta pa je bila 
ekipa TOZD G E Ljubljana okolica. 
Igre so potekale v fair, športnem in 
prijateljskem vzdušju," tako, da so 
bili s to prireditvijo vsi sodelujoči 
resnično zadovoljni. 

Ekipa jeseniškega Gradisa, ki je že 
vrsto let nazaj na tem tekmovanju 
osvajala prva mesta je v finalni igri 
vodila proti TOZD gradbenih poliz
delkov 12:6, nato pa popustila in do
volila nasprotniku, da je zmagal in s 
tem prepustila prvo mesto Ljubljan
čanom. S tem je izgubila tudi pravi
co sodelovanja na slovenskih grad
benih igrah, na katerih je tudi vrsto 
let suvereno vladala in osvajala prva 
mesta. 

Za ekipo TOZD Gradiš Jesenice so 
igTali: Celik, Škrt, M a k u c , Radanič. 

KRANJČANA GORENJSKA 
PRVAKA V PARIH 

V soboto in nedeljo, 17. in 18. 
maja, je bilo končano tudi gorenjsko 
prvenstvo v parih. V soboto se je v 
štirih predtekmovalnih skupinah in 
to v Lescah, Radovljici, Škofji Loki 
in Zireh pomerilo 16 gorenjskih pa
rov. Finala na Jesenicah so se ude
ležili zmagovalci posameznih skupin 
in sicer iz balinarskih klubov Jeseni
ce, Lesce, Kranj, Radovljica, Ziri in 
Škofja Loka. V Škofji Loki sta igrala 
tudi Jeseničana Krivec in Domev-
šček, vendar sta po enakih točkah s 
slabšim količnikom zasedla le drugo 
mesto, prvo pa je pripadlo domači
nom. 

V nedeljo na Jesenicah pa sta na 
finalnem turnirju odlično zaigrala 
Mihelčič in Šifrar — Borec Kranj in 
premagala vse svoje nasprotnike ter 
osvojila naslov gorenjskega prvaka. 
Druga sta bila igralca Jesenic, Gu-
čanac in Bazo, katera dva sta edina 
imela možnost premagati Kranjča
ne, saj se je njihov medsebojni dvo
boj končal tesno 13 — 12. Tretje me
sto je tokrat pripadlo rutiniranima 
igralcema iz Radovljice Rebcu in 
Humerci. četrta pa sta bila Ločana 
Breznikar in Kukec. 

Na slovenskem prvenstvu, ki bo 
13. in 14. junija v Mariboru, bosta 
gorenjske balinarje zastopala kranj
ski in jeseniški par. c. 

osvojen z dobro igro v bloku in na
padu. V tem delu so se zelo izkazali 
mlajši igralci (Kovač, Rajgelj, Erja
vec). 

Dobro igro so domačini prikazali 
tudi v četrtem setu in ga tudi pre
pričljivo osvojili. V odločilnem 
petem setu je bila igra vseskozi 
izenačena. Pri stanju 6:6 so gostje 
pobegnili za dve točki in to prednost 
obdržali do konca. Sava je tako z 
dosti športne sreče odločila po
membno srečanje sebi v korist. Ver
jetno jim bo'ta zmaga že zadoščala 
za osvojitev prvega mesta. 

Jeseničani pa se bodo borili še za 
drugo mesto, saj je ekipa Bleda izgu
bila z Branikom. Seveda pa še ni nič 
odločenega, saj se v zadnjih dveh 
kolih vsi favoriti srečajo med seboj. 
Jeseničani igrajo zadnjo tekmo čez 
14 dni v Mariboru z Branikom. P. 

Smučanje 

ZLATOROGOV 
VELESLALOM 

V VRATIH 
Smučarsko društvo Mojstrana je 

v nedeljo, 18. maja priredilo tradi
cionalni štirinajsti .Zlatorogov vele
slalom na plazu v Vratih. Na 1.200 
metrov dolgi progi, z višinsko razliko 
400 metrov in 42 vrati, so se pomerili 
mnogi — naši najboljši smučarji. Z a l 
se tekmovanja niso udeležili nekate
ri znani tekmovalci iz Jesenice (Gaš-
peršič. Pesjak). Posebna privlačnost 
pa je bil nastop našega asa Bojana 
Križaja, ki pa je žal že v prvem delu 
proge padel in odstopil. Tekmovanje 
je bilo odlično organizirano, proga 
pa prvovrstna in je več kot petde
setim tekmovalcem nudila popolno
ma enakovredne, pogoje za nastop. 
To tekmovanje je bilo eno od 
zadnjih v letošnji sezoni. 
" R E Z U L T A T I ' : 

Člani: 1. Mišo Magušar — Olim-
pija 1.16.86, 2. Matjaž Šoberl - Je
senice 1.19.53, 3. Lojze Polajnar — 
Tržič 1.20.84. 

Mladinci: 1. Janez Žibler — Tržič 
1.21.92, 2. Miro Oberstar — Olimpija 
1.21.97, 3. Sandi Kavčič — Olimpija 
1.22.44, 14. Janko Legat 1.33.82, 17. 
Rado Čučnik 1.36.82, 21. Miro Črv 
1.46.08 vsi Jesenice. 

Članice: 1. Boža Fon — Bled 
1.34.00. 2. Brigita Kejžar 1.38.46, 3. 
Barbara Klinar 1.38.61. 4. Ksenija 
Lakota 1.42.74 vse Jesenice. 

bef 

Nogomet 

NK BOHINJ : NK JESENICE 
0:3 (0:0) 

V sedmem kolu prvenstva T N Z 
Gorenjske so jeseniški nogometaši 
gostovali v Bohinjski Bistrici, kjer 
šo odigrali prvenstveno tekmo z 
moštvom Bohinja in zmagali z 
rezultatom 3:0 (0:0). 

Moštvo domačih se je le v prvem 
polčasu uspešno upiralo gostom, k i 
so v drugem polčasu prevzeli igro v 
svoje roke in zasluženo zmagali. V 
jeseniškem moštvu sta se zlasti 
odlikovala z odlično igro mlada 
igralca golman Vukalič in pa Gru-
merac v napadu. S to zmago so se 
nogometaši N K Jesenice povzpeli na 
četrto mesto na prvenstveni lestvici. 
Še nadalje so edino neporažeho 
moštvo v spomladanskem delu 
prvenstva. 

Gole so dosegli: Kramar in 
Grumerac 2. 

NK NAKLO : NK JESENICE 
0:2 (0:1) 

V nedeljo so mladinci Jesenic go
stovali v Kranju kjer so odigrali 
prvenstveno tekmo z moštvom 
Nakla in zmagali z rezultatom 2:0 
(1:0). 

Domačini so samo v prvih 15 
minutah igre bili boljše moštvo, na
kar so gostje uredili svoje vrste in z 
bolj organizirano igro prevzeli pobu
do v svoje roke in zasluženo zmagali. 
S to zmago so se jeseniški mladinci 
utrdili na prvem mestu prvenstvene 
razpredelnice. 

Gole so dosegli: Cimiratič in 
Crnalič. 

J E S E N I C E : L T H 1:0 (1:0) 
V soboto, 17. maja so pionirji N K 

Jesenice odigrali prvenstveno tekmo 
z moštvom L T H iz Škofje Loke in 
zmagali z rezultatom 1:0 (1:0). 

V enakovredni igri so se naši 
pionirji bolje znašli pred nasprotni
kovim golom in zasluženo premagali 
svoje sovrstnike iz Škofje Loke . S to 
zmago so pionirji Jesenic prevzeli 
vodstvo na prvenstveni lestvici. 

Gol je dosegel Nedin Omanovič. 

V soboto, 24. maja igra člansko 
moštvo doma prvenstveno tekmo z 
moštvom Šenčurja. Tekma bo ob 17 
uri na igrišču v Podmežaklji. 

Isti dan gostuje pionirsko moštvo 
v Lescah, kjer bo odigralo prvenst
veno tekmo s tamkajšnjimi pionirji. 
Tekma bo ob 14.45. 

V nedeljo, 25. maja pa igra mla
dinsko moštvo zadnjo prvenstveno 
tekmo v spomladanskem delu prven
stva z moštvom Bohinja. Tekma bc 
ob 10. uri, na igrišču v Podmežaklji. 

Hokej na ledu 

HOKEJISTI PRIČELI S PRIPRAVAMI 
Upravni odbor H D Jesenice je 

imel pretekli teden ločene sestanke s 
pionirji, mladinci in člani obeh je
seniških klubov, Jesenic in Kranjske 
gore, na katerih so se med drugim 
dogovorili o pričetku treningov za 
naslednjo sezono. 

Kot je. znano novi češkoslovaški 
trener Vlastimil Bubnik še ni priše' 
na -Jesenice, zato so se dogovorili, da 
bodo do njegovega prihoda suhe 
treninge prevzeli domači trenerji in 
sicer člane bo treniral Dušan Brun, 
mladince Matko Medja in pionirje 
Stanko Eržen. Člani bodo trenirali 
dvakrat na teden, v torkih in 
petkih . . . Prvi trening so že imeli 
20. maja. Tudi mladinci bodo 
trenirali dvakrat tedensko in sicer 
ob ponedeljkih in sredah, pionirji pa 
bodo vadili le enkrat tedensko ob 
četrtkih. 

Še zlasti je bil pomemben sesta
nek članov Jesenic in Kranjske 
gore. ki je bil prejšnji petek. Na 
njem so se namreč, poleg dogovora o 
treningih, menili tudi o drugih po
membnih stvareh, zlasti pa je bil 
poudarek na novih odnosih znotraj 
obeh klubov, še posebej kar se tiče 
discipline, delavnosti in boljših od
nosov hokejistov tako v moštvu, kot 
tudi izven njega. Igralce so tudi 
seznanili z novim načinom nagraje
vanja, tako kot ga predvideva nov 
družbeni dogovor o vrhunskem 
športu. Gre za to, da je hokej na 
ledu, zaradi slabe razvitosti, skrom
ne kvalitete nacionalnega prvenstva 
ter ne posebno velikih dosežkih na 
mednarodnem planu, uvrščen v 
tretjo kakovostno kategorijo špor
tov v Jugoslaviji, to pa je »zvezni 
razred«. V t<-m razredu družbeni do
govor dovoljuje, da prva tri moštva 
v državi, poleg osebnih dohodkov (če 
je hokejist zaposlen) izplačujejo 
svojim igralcem največ do. 1.050 din 
hranarine. To je vsekakor prizadelo 
igralce prvega moštva Jesenic, ki so 
bili vajeni višjih prejemkov, kot tudi 
igralce Kranjske gore, ki po novem 
družbenem dogovoru nimajo pravice 
do kakršnekoli hranarine, ali nado
mestila za naporne treninge. 

Nov položaj v hokejskem športu 
pri nas • pa je narekoval tudi 
drugačen način dela v H D Jesenice. 

Kakor so se odločili, bodo nararei 
priprave vseh članov obeh jeseniških 
moštev, tako v poletnih mesecih, ko: 
tudi na ledu, skupne. Šele po eno
mesečnem treningu na ledu na 
Češkoslovaškem bo trener Bubnik 
določil igralce prvega moštva Jese
nic, torej tiste, ki bodo imeli dolo
čene ugodnosti, zlasti kar se tiče na
grajevanja, ostali pa bodo igrali v 
moštvu K r a n j s k e gore. 

Ravno zaradi takih novih odno
sov, je uprava H D Jesenice seznani
la igralce, da v letošnjem letu ne bo 
več tolerirala nediscipline in neres-
nosti. Tako bo povsem spontano pri
šlo do samo-selekcije. Gre namreč za 
to, da tisti igralci, ki bodo resno in 
redno trenirali, ki bodo disciplinira
no izpolnjevali zastavljene naloge, 
bodo avtomatično pokazali, da je 
njihov interes podrediti se zahtevam 
hokejske igre in želji jeseniških lju
biteljev hokeja, ki upajo, da se bo z 
dvigom kvalitete naslov državnega 
prvaka čez leto ali dve vrnil v 
Podmežakljo. S tistimi igralci, ki ne 
bodo pokazali interesa in ne bodo 
izvrševali nalog, kot jih bo od njih 
zahteval trener Bubnik, H D Jeseni
ce ne bo več resno računalo. Gre 
namreč tudi za to, da je uspeh 
možen le, če bo zastavljeno strokov
no, disciplinirano in resno delo. 

Trener Bubnik pa je pred nedav
nim na Jesenicah izjavil, da pri tem 
niti ni pomembno, ali bodo v moštvu 
igrali stari ali mladi igralci. Zanj je 
najpomembnejše, da bodo hokejisti, 
ki jih bo treniral, resni, prizadevni in 
disciplinirani. To je vsekakor tudi 
normalno, zlasti za jeseniške razme
re, kajti neresnost, nedisciplina, slab 
odnos do - kolektiva in do H D 
Jesenice so povzročili, da že dve leti 
nismo več državni prvaki v članski 
konkurenci, v pretekli sezoni pa je 
bila Olimpija boljša tudi v tekmo
vanju za Jugoslovanski pokal. Po
temtakem je logično, da bomo z 
novimi odnosi, zlasti kar se tiče 
samih igralcev, kvalitetno boljšim in 
discipliniranim delom, lahko priča
kovali tudi kvaliteten vzpon jese
niškega hokeja. To pa je tisto, kar 
iskreni ljubitelji jeseniškega hokeja 
in hokejistov tudi želijo. D. 


