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OSNOVNI CILJ 
V LETU 1976 - RAST PRODUKTIVNOSTI 

K o se nam v teh dnevih izteka kadrovsko in gospodarsko leto 
1975 je prav, da s k u š a m o oceniti dosežke našega gospodarstva, pred
vsem pa naš lasten doprinos k napredku n a š e družbe v celoti. P r i tem 
moramo bit i dovolj k r i t i čn i , da priznamo tudi eventuelne naše napake 
in ne izkor i ščene pr i ložnos t i p r i uveljavljanju nove družbene ureditve 
in doseganju še višjih in bolj kakovostnih proizvodnih rezultatov. 

devala nadaljnjo dinamično Sprejemanje gospodarskega na
črta ob koncu lanskega leta je 
spremljala vrsta težav, predvsem pa 
negotovost, kolikšen vpliv bo sve
tovna in evropska recesija imela na 
jugoslovansko gospodarstvo. Reso
lucija o družbeno ekonomskem raz
voju naše republike, ki smo jo spre
jeli tik pred koncem leta, je predvi-

SKLICANA 
15. SEJA 

DS ŽELEZARNE 
Predsednik Lojze K a l a n v 

torek, 30. decembra skl icu
je petnajsto sejo delavske
ga sveta Železarne. V obr 
ravnavo delegatom predla
ga: predlog gospodarskega 
n a č r t a za leto 1976; pripo
jitev delovnih organizacij 
Kovinoservis Jesenice i n 
Monter Dravograd k žele
zarni Jesenice; predlog sa
moupravnega sporazuma o 
sodelovanju in poslovanju 
med železarno Jesenice i n 
Universalom Jesenice; po
ročilo razpisne komisije in 
predlog za imenovanje — 
p o m o č n i k a glavnega direk
torja za ekonomska v p r a š a 
nja, direktorja sektorja 
prodaje, direktorja sektorja 
za ekonomiko in organiza
cijo; ugotovitvene sklepe: o 
združevanju sredstev TOZD 
za nabavo turbokompresor-
ja, rentgenskega fluoro-
s c e n č n e g a kvantometra, za 
izgradnjo naprav za prede
lavo ž l indre i n o dopolnitvi 
23. č lena p rav i ln ika o ure
janju stanovanjskih vpra
šanj delavcev Že lezarne ; 
potrditev sklepa odbora za 
gospodarstvo o uvozu rezil
nega orodja. 

V p r i če tku seje bodo po
deljena d r ž a v n a odlikova
nja, ob sklepu seje pa bo o 
delu in uspehih Železarne v 
letu 1975 spregovoril g lavni 
direktor Že lezarne Peter 
Kune. 

rast 
družbenega proizvoda in industrij
ske proizvodnje in tudi dokaj visoko 
stopnjo zaposlovanja, pri tem pa naj 
bi produktivnost dela narasla naj
manj za 3 %. Te napovedi smo vsaj 
na začetku skušali podpreti z neka
terimi posebnimi pogoji, v katerih 
delujemo. Pozneje se je izkazalo, da 
je recesija le prevelika, saj je sedaj 
ob koncu leta očitno, da ne bodo do
segli predvidene rasti družbenega 

proizvoda in bodo celo padli izpod 
ravni 1974. leta. Zato je tudi v na
šem gospodarstvu prišlo do zastoja. 
Družbeni proizvod ne bo prerasel 
okvira 4 1, čeprav bo industrijska 
proizvodnja zaostajala za predvide
nimi dosežki nekoliko manj. Izredno 
neugodno pa bomo zaključili leto na 
področju produktivnosti dela, ki je 
zaradi pretiranega zaposlovanja 
padla izpod ravni leta 1974. Temu 
primerno so se gibale ostale dejav
nosti kot so izvoz, uvoz itd. 

Pomanjkanje jeklenih proizvodov 
na jugoslovanskem tržišču in iz tega 
izhajajoča tržna analiza je bila 
osnova za ambiciozni gospodarski 
načrt Železarne v letošnjem letu. 

(Nadaljevanje na 2. str.) 

NA PRAGU NOVEGA LETA 
Zatonilo je staro leto in na obzorju je sij novega leta 1976. Živimo 

v ih t i , k i nam z vel iko hitrostjo o b r a č a letne čase , in predno se 
zavemo, smo zopet leto s tare jš i . Želje i n nač r t i so običajno taki , da nas 
pr i izvrševanju čas prehit i . In tako neizpeljano p r e n a š a m o naprej v 
novo letno al i več le tno obdobje. 

Letošnji prehod iz enega v drugo 
leto je za našo socialistično federa
tivno republiko posebnega pomena. 
Leta 1975 smo sklenili preteklo pet
letno obdobje razvoja in napredka 
ter vstopamo v novo obdobje rasti 
proizvodnje, razvoja samoupravne 
socialistične družbene ureditve in 
zboljševanja življenjske ravni v letih 
1976 do 1980. 

Tudi ob tej pomembni zamenjavi 

mimo nas leti tudi neustvarjeno mi
nulo delo. ., i , . ., 

(-N;itl;il|cv;ni|r iia-J. strani) 

LETOS 513.000 TON 
SUROVEGA JEKLA 

Pred zakl jučkom redakcije novoletne š tev i lke n a š e g a 
glasila, smo se po telefonu pogovarjali z direktorji proiz
vodnih temeljnih organizacij združenega dela Železarne o 
tem, kako bodo v posameznih TOZD uresniči l i letni druž
beni plan. Po posameznih TOZD predvidevajo naslednje 
letne rezultate v odnosu na družbeni p lan: 

TOZD T A L I L N I C E : Za dan jugoslovanske ljudske 
armade so jeklarji dosegli 500.000 ton surovega jekla , 
kol ič ino, k i so jo lansko leto dosegli 30. decembra. Tako bo 
le tošnja proizvodnja surovega jekla znaša l a okrog 513.000 
ton. Največji delež k temu so prispevali elektrojeklarji, k i 
so 25. decembra dosegli letni d ružbeni plan in bodo tako 
letos izdelali 10.000 ton surovega jekla več kakor lani . Mar-
tinarji bodo za okrog 10.000 ton zaostali za d ružben im pla
nom, vendar pa bodo izdelali okrog 3.000 ton več jekla 
kakor lan i . Tudi plavžar j i bodo za okrog 4.500 ton zaostali 
za d ružben im planom.' P r i tem moramo poudariti, da so, 19. 
decembra, na p lavžu 1 dosegli doslej največjo dnevno pro
izvodnjo in sicer 312 ton. Oba p lavža skupaj pa 535 ton 
dnevne proizvodnje al i t r i tone manj kot je dosedanji naj
večji dosežek s 4. decembra 1974. L iva r j i bodo predvidoma 
v ponedeljek, 29. decembra dosegli letni družbeni plan, k i 
z n a š a 1.800 ton, sodelavci v samotami pa bodo za okrog 
200 ton zaostali za letnim planom. 

TOZD V A L J A R N E : Poleg valjarne profilov, o čemur 
smo že poročal i , je 26. decembra izpolni la letni družbeni 
plan tudi valjarna 2400. Pod planom bosta val jarni blu-
ming-š teke l , č ep rav bosta proizvedli več kakor lansko 
leto, in valjarna žice, k i ne bo dosegla lanskoletne skupne 
i n blagovne proizvodnje. V temeljni organizaciji združene
ga dela Valjarne bodo predvidoma družben plan v skupni 
proizvodnji dosegli z okrog 97,6 %, al i v odnosu na lansko 
leto 103,6 %, blagovno proizvodnjo pa okrog 93,7 %, a l i v 
odnosu na lansko leto 104,3 odstotka. 

TOZD H L A D N A P R E D E L A V A : Jeklovlek je letni druž
beni plan že dosegel, o čemer smo že poroča l i , oziroma ga 
bo letos presegel za okrog deset odstotkov. Letni plan bodo 
predvidoma dosegli in presegli tudi pr i hladno valjanih 
t rakovih, profi l ih in v elektrodnem obratu, medtem, ko 
bodo v ostalih obratih pod planom. Letni družbeni plan 
skupne proizvodnje bodo v TOZD dosegli s 95,3 %, če pa od 
plana odšte jemo tujo predelavo, k i je ni bilo, bi la pa je 
planirana, potem pa bi znaša l a izvrši tev plana skupne pro
izvodnje 97,2 %. P lan blagovne proizvodnje bo dosežen s 
97,8 %, če pa izključimo tujo predelavo pa okrog 100 od
stotkov. Pomanjkanje naroči l za hladno valjane trakove in 
težje profile je povzroči lo izpad proizvodnje v obratih, k i 
sta devet mesecev le tošnjega leta izpolnjevala planske 
obveze. Z negativno bilanco v odnosu na družbeni plan 
bodo leto zaključil i le p r i proizvodnji žice, ž ičnikov in 
vra tn ih podbojev. V primerjavi z rezultati preteklega leta, 
brez tuje predelave, pa so v TOZD Hladna predelava na 
pr ibl ižno istem nivoju. 

Podrobne rezultate o doseženi skupni in blagovni pro
izvodnji v mesecu decembru i n v letu 1975 s komentarji 
direktorjev TOZD, boste lahko prebrali v naši naslednji 
š tevi lk i Železarja, k i bo izšla 8. januarja 1976. 

KADROVSKA POLITIKA - NEODTUJLJIVA 
SAMOUPRAVNA PRAVICA DELOVNIH LJUDI 

letnega in petletnega obdobja smo 
zaostalima časom. Kljub dobri volji 
in nujnosti -še nismo dobili vseh po
trebnih in obljubljenih sistemskih 
zakonov, k i naj bi konkretizirali 
novo ustavo, nismo dobili dogovora 
o družbenem planu SR Slovenije za 
obdobje 1976 do 1980. 

Tudi sprejemanje dogovora o 
družbenem planu S F R J za to pet
letno obdobje potiskamo v prvo leto 
njegove realizacije. To seveda velja 
tudi za občine in samoupravne in
teresne skupnosti ter na žalost tudi 
za tiste, ki neposredno ustvarjajo 
nov dohodek in novo vrednost — za 
organizacije združenega dela. 

Medtem ko se mi motovilimo s 
premalo zasnovanim, usmerjenim in 
načrtnim presnavljanjem naše sa
moupravne družbe v njenih teme
ljih, se ne smilimo času, ker le-ta z 
nezmanjšano brzino hiti dalje. Le 
tolažimo se lahko: kar nismo storili 
danes, bomo nadoknadili prihodnje 
dni, mesece ali celo leta. In tako 

V novem letu želimo uresn ič i t i pomembno nalogo v naš i samo
upravni organiziranosti . Konstituiranje novih TOZD in delovnih 
skupnosti mora pomeniti nadaljni razvoj in krepitev socia l is t ične
ga samoupravljanja v naš i Železarni . Neločljiv sestavni del našega 
samoupravnega in d ružbenega razvoja je nadaljnje uveljavljanje 
kadrovske poli t ike. Osnovna naloga kadrovske poli t ike je, da 
soustvarja t a k š n e d ružbene razmere in možnost i , v katerih se bo 
krepi la in uveljavila oblast delavskega razreda in k i bodo omogoči
le vsestranski razvoj sposobnosti in ustvarjalnosti vseh delovnih 
ljudi in zlasti mladine v svobodne, odgovorne, ustvarjalne osebno
sti, k i bodo nenehno razvijale in krepile našo samoupravno družbo . 

ustvarjanju in porabi materialnih in 
duhovnih dobrin v naši družbi; 

Izhajajoč iz osnovne naloge ka
drovske politike so nam jasni te
meljni smotri kadrovske politike kot 
so: 

— da je človek glavni dejavnik 
proizvajalnih sil in kadrovska poli
tika integralni in neločljivi del druž
benega razvoja; 

— da je poglavitni cilj kadrovske 
politike razvoj in uveljavitev člo
veka kot svobodne socialistične 
osebnosti, ki v združenem delu 
skladno s svojimi sposebnostmi in 
pridobljenim znanjem sodeluje pri 

— da stremi kadrovska politika, 
da se zasedajo vsa delovna mesta 
z ustrezno usposobljenimi kadri, s 
čimer bo dosežena: 

• večja storilnost dela in dohodka, 
• ustvarjena bogatejša materialna 

osnova delovne organizacije in druž
be 

• ustvarjena večja socialna var
nost, osebno in družbeno blagosta
nje delovnih ljudi. 

Takšna opredelitev smotrov po
meni, da je in mora postati kadrov
ska politika neodtujljiva samo
upravna pravica delovnih ljudi in je 
in mora biti na vseh področjih pred
met demokratičnega samouprav
nega odločanja samih delovnih ljudi. 

NAŠE N A L O G E 
I N P R I Z A D E V A N J A 

Tako proklamirana kadrovska po
litika izhaja iz dokumentov kongre
sov ZK, določil ustave in družbenih 
dogovorov o kadrovski politiki. Vse 
to nas obvezuje, da izoblikujemo in 
sprejmemo celovite kriterije ter po
stopke za praktično uveljavljanje 
samoupravne kadrovske politike. 

Pri uresničevanju dogovorjene ka
drovske politike smo v preteklem 
letu dali posebno pozornost kadro
vanju vodilnih in vodstvenih de
lavcev. 

lN.i<laljr\.inii- na H. sir.) 

vsem delavcem v temeljnih organizacijah zdru
ženega dela ir> delovni skupnosti Skupne službe, 
njihovim svojcem, upokojencem, sodelavcem na 
odsluženju J L A , poslovnim prijateljem in vsem 
občanom 

vodstva, samoupravni organi in družbeno
politične organizacije TOZD in DS S S ter 

' Železarne in uredništvo Železarja 

t • 



OSNOVNI CILJ V LETU 1976 — 
RAST PRODUKTIVNOSTI 

(Nadaljevanje s 1. sir. ] 
Prav v težavah z devizno bilanco se 
ie pokazalo, da smo pravilno skle-
oali. Ob lanskoletni rekordni proiz
vodnji surovega jekla, ki je v celoti 
zpraznila skladišča osnovnih suro-
/in, je bilo pričakovati, da bomo v 
etošnjem letu imeli več težav pri 
oskrbi talilnic za še večjo proizvod
njo. Večino tega smo srečno rešili, 
tako da bo letošnja proizvodnja 
surovega jekla še nadalje porasla na 
512.000 ton, kar kaže na visoko za
vest naših jeklarjev. Ta dosežek je 
5e toliko pomembnejši, ker smo ga 
dosegli ob spremenjenem asortimen-
lu jekla in ob redukcijah električne 
energije. V letošnjem gospodarskem 
načrtu je pripadla najvažnejša na-
oga valjarni bluming, ki je morala 
od lanskoletnih 427.000 ton blagov
ne proizvodnje povečati svoj dose
vek v letošnjem letu za več kot 5 f . 
Kljub delu na praznike bo za pred
videvanji rahlo zaostajala, vendar 
pa se bo približala proizvodnji 
145.000 ton. Na ta dosežek moramo 
biti vsi železarji ponosni, saj je prav 
proizvodnja na blumingu omogočila 
valjarnam in tudi hladni predelavi 
presegati lanskoletne dosežke. 

Večjo proizvodnjo smo dosegli 
nredvsem na račun povečanega za
poslovanja. Nekaj dodatno zapo
slenih gre na račun izgradnje hladne 
valjame, vendar pa se opaža, da tudi 
cnotraj obratov in temeljnih organi
zacij združenega dela raste število 
'.aposlenih. Rast zaposlenih pa je od 
obrata do obrata različna. 

Na izvozno-uvoznem planu bomo 
'.aradi letošnjih izjemnih akcij do
segli nekoliko manjši uvoz ob pri
bližno enakem izvozu kot lansko 
eto. Ob sedanjih cenah, ki jih dose
gamo na izvozu, pa je deset mili
jonov dolarjev izvoza velik uspeh in 
nas uvršča med izvozne delovne 
organizacije, čeprav to po svoji 
osnovni proizvodnji nismo. Znaten 
lelež pri tem izvozu predstavljajo 
•lektrode in vlečeno jeklo. Zato je 
reba to proizvodnjo še prav po
sebno razvijati. 

Likvidnost Železarne je v letoš
njem letu nekoliko slabša kot je bila 
v pretečenem letu. Fakturirana rea-
izacija 3,4 milijarde bo sicer za 34 % 
večja od lanskoletne, vendar zaosta
ja plačana realizacija, ki bo dosegla 
e 3,2 milijarde, tudi to je več od lan
skoletne realizacije, vendar zaostaja 
'.a fakturirano kar za 200 milijonov 
lin. Po novem zakonu bomo prešli 
na obračunavanje po plačani reali
zaciji, pa bo zato potrebno skrbeti 
>redvsem za proizvodnjo tistih pro-
zvodov, katere so kupci sposobni in 
odpravljeni plačati v predvidenem 
/alutnem roku. 

Razumljivo je, da smo v letošnjem 
etu prešli z minimalnimi zalogami 
medfazne proizvodnje, vendar je 
oorast ob koncu letošnjega leta le 
nekoliko zaskrbljujoč, saj znaša celo 
17.000 ton. Potrebni bodo izjemni 
ikrepi, da bi medfazno proizvodnjo 
oredelali v končne proizvode. 

V letošnjem letu smo vpeljali tudi 
I O V O metodo za spremljanje in vo-
lenje akcij, tako pri izpolnjevanju 
lašega gospodarskega načrta kot 
udi dodatnih akcij za varčevanje in 
oovečanje izvoza. Metoda zasledo-
'anja rezultatov s pomočjo vodenih 
•iljev omogoča dosegati boljše rezul-
ate, ker so znani načini in odgo
vorne osebe za doseganje zastavlje-
lih ciljev. 

V tem letu smo skušali urediti 
laše vrste tudi skladno z določili 
love ustave. Ob zamudi pri spreje
manju zakona o združenem delu, 
;o naši napori bili bistveno večji kot 
;mo predvidevali, vendar nismo v ce

loti uspeli. Poglobili pa smo samo
upravne odnose v okvirih sedanje 
organiziranosti in predložili službi 
družbenega knjigovodstva zaključne 
račune po posameznih temeljnih 
organizacijah združenega dela — 
torej prešli na ugotavljanje dohodka 
na nivoju temeljnih organizacij. 

Ob vseh teh dosežkih pa moramo 
biti samokritični in se vprašati ali 
smo dosegli vse tisto, kar nam je bilo 
dano z ozirom na pogoje, ki jih je 
dala resolucija in pozneje posamezni 
ukrepi. Prav tako se moramo vpra
šati, ali smo izpolnili znotraj Žele
zarne vse tisto, kar nam je omogo
čilo tržišče, naše delovne naprave in 
izkušnje, ki jih imamo ob našem 
dolgoletnem delu. 

Ob dovolj kritičnem razmišljanju 
moramo priznati, da tu nismo bili 
povsem dosledni nalogam, ki so nam 
v naši družbi naložene. Samo nekaj 
primerov: 

— le prevečkrat smo se izgovar
jali na zunanje vplive, ko nismo 
izpolnili svoj del nalog; 

— tudi smo kar precejšen del pro
izvedenega jekla ponovno vrnili v 
peč; 

— našim kupcem smo poslali po 
kakovosti neustrezno jeklo — češ, ga 
bodo že porabili; 

— niso bili vsi naši sestanki do
volj plodni, prav tako pa tudi nismo 
polno izkoristili naših naprav ter 
pripravljenosti trga, da naše proiz
vode kupi. 

Načrti za leto 1976 so prav tako 
zelo napeti in zahtevni skladno s ča
som, v katerem živimo. Za nadaljnjo 
rast proizvodnje bomo morali storiti 
marsikaj, da nas ne bodo stroški 

proizvodnje ugonobili in da bomo na 
obstoječih napravah proizvedli ob 
približno enakem številu zaposlenih 
približno 4 % več proizvodov. To pa 
pomeni tudi za 4 % povečano pro
duktivnost. Prav rasti produktiv
nosti je dan v gospodarskem načrtu 
za leto 1976 največji poudarek. Nuj
nost skladne rasti gospodarstva in 
družbene aktivnosti je možno doseči 
le, če bo gospodarstvo zmoglo odva
jati več sredstev za boljše šolstvo, 
varstvo, učinkovitejše in obsežne 
raziskave, za razvijanje športa, kul
ture itd. Samo večja realna produk
tivnost je tista, ki ustvarja presežek 
vrednosti, iz katere se potem napaja 
tako naša razširjena reprodukcija 
kot tudi družbena nadgradnja. Z ozi
rom na zaostanek v letošnjem letu 
pri rasti produktivnosti, je ta naša 
naloga daleč najpomembnejša pa 
tudi najtežja. Temu cilju bomo mo
rali podrediti vso drugo našo aktiv
nost znotraj Železarne. 

Trdo vsakodnevno delo, predvsem 
pa strokovni pristop, pri čemer bomo 
morali zahtevati tudi podporo širše 
družbene skupnosti, bodo omogočili, 
da bomo zastavljene naloge v na
slednjem letu izpolnili. Prepričan 
sem, da bomo kljub grozečim obla
kom tudi to viharno leto prešli z no
vimi delovnimi zmagami in s še viš
jimi proizvodnimi dosežki. Na po
globljenih samoupravnih principih 
sprejete smernice in gospodarski 
načrt so močno zagotovilo, da bomo 
naloge izpolnili. Le s tem bomo žele
zarji dosegli, da bo naš položaj ob 
koncu naslednjega leta trden in 
deležen ustreznega družbenega pri
znanja. 

V S E M Z A P O S L E N I M IN NJI
H O V I M S V O J C E M ŽELIM 
SREČNO, Z D R A V O IN USPEŠ
NO NOVO L E T O 1976! 

P E T E R K U N C 
glavni direktor 

VODNO GOSPODARSTVO 
NA GORENJSKEM 

Skupšč ina Območne vodne skupnosti Gorenjske, kjer ima železar
na Jesenice šest delegatov, bo zasedala 14. januarja 1976. N a seji bodo 
obravnaval i : 

— srednjeročni program razvoja 
vodnega gospodarstva območne vod
ne skupnosti Gorenjske v obdobju 
od 1976-1980, 

— predlog samoupravnega spo
razuma o zagotovitvi sredstev za 
izvedbo srednjeročnega programa 
razvoja vodnega gospodarstva Ob
močne vodne skupnosti Gorenjske 
za obdobje 1976 -1980 ter 

— program vodnogospodarskih 
del in sprejem začasnega finančnega 
načrta za leto 1976. • 

Predlog samoupravnega spora
zuma o zagotovitvi sredstev za iz
vedbo srednjeročnega programa raz
voja vodnega gospodarstva za ob
dobje 1976 — 1980 predvideva, da 
bodo ustanovitelji območne vodne 
skupnosti Gorenjske (med njimi je 
tudi železarna Jesenice) z združe
nimi sredstvi omogočili nemoten 
razvoj vodnega gospodarstva v pri
hodnjem petletnem obdobju. Na 
Gorenjskem bo celotna vsota sred
stev, ki se bo zbrala v petletnem 
obdobju, znašala okrog 224 mili
jonov dinarjev. Ta sredstva, ki bodo 

zbrana z vodnim prispevkom, naj bi 
predstavljala okvir pri sestavljanju 
srednjeročnega programa razvoja 
vodnega gospodarstva na Gorenj
skem. Vodni prispevek pa bodo pla
čevale temeljne organizacije zdru
ženega dela, ki opravljajo gospodar
sko ali komunalno gospodarsko de
javnost ter občani, ki opravljajo 
obrtno ali drugo dejavnost. Vodni 
prispevek se plačuje od naslednjih 
osnov: 

— od doseženega dohodka, 
— od količine izkoriščene ali po

rabljene vode oziroma od količine 
proizvedene električne enrgije, 

— od količine in stopnje one
snaženosti izpuščene onesnažene 
vode oziroma od količine izpuščenih 
drugih snovi, ki onesnažujejo vodo 
ter 

— od količine odvzetega peska, 
mivke in proda iz strug, brežin in 
priobalnih zemljišč. 

V spodnji tabeli navajamo nekaj 
primerjalnih tarif za osnove, od ka
terih se plačuje vodni prispevek. 

tarifa tarifa za ŽJ 
vrsta prispevka 1. 1975 1. 1976 1. 1976 

voda za proizvodnjo 
električne energije 
uporabljena voda 
onesnažena voda 

0,0028 din/k\Vh 
0,05 din. kub. m 
6,00 d in /E 

0.003 din/k\Vh 
0.75 din/kub. m 

25,00 din/E 

0,003 din/k\Vh 
0,08 din/kub. m 

12,00 din/E 

SPORAZUM MED TOVARNO DUŠIKA 
IN SLOVENSKIMI ŽELEZARNAMI 
Predstavniki SOZD Slovenske že lezarne in tovarna duš ika Ruše 

so v sredo, 24. decembra podpisali samoupravni sporazum o poslovno 
t e h n i č n e m sodelovanju. S podpisom tega sporazuma želi ta partnerja 
doseči opt imalni i n usklajen razvoj proizvodnih zmogljivosti, pokr i 
vanje perspektivnih potreb Slovenskih železarn s ferozlitinami na 
bazi s i l ici ja in kroma ter skupno reševan je surovinskih in energetskih 
v p r a š a n j . 

S tem se poglablja dosedanja po
slovna zveza med glavnim doba
viteljem s področja ferolegur to
varno dušika Ruše in potrošnikom 
SOZD Slovenske železarne. Že v letu 
1976 bodo Slovenske železarne ku
pile v tovarni dušika Ruše približno 
70 odstotkov potrebnih ferolegur na 
bazi silicija in kroma, v vrednosti 
okrog 100 milijonov dinarjev. Tovar
na dušika Ruše bo kvaliteto svojih 
proizvodov prilagodila tehnološkim 
potrebam Slovenskih železarn. Us
klajen proizvodni program do leta 
1980 pa upošteva, da bo proizvodnja 
Slovenskih železarn znašala okrog 
milijon ton surovega jekla, v tej 
količini pa bo toliko narasel delež 

legiranih jekel, da se bo potrošnja 
ferolegur na bazi silicija in kroma 
podvojila. To postavlja pred tovarno 
dušika Ruše v srednjeročnem ob
dobju nalog, da novim zahtevam 
prilagodi svoje proizvodne kapa
citete. 

Partnerja sta se dogovorila tudi za 
usklajen nastop na zunanjih trži
ščih, s čimer želita ustvariti pogoje 
za povečan izvoz izdelkov tovarne 
dušika Ruše in boljšo oskrbo Sloven
skih železarn s plemenitimi fero-
legurami. 

Ub podpisu sporazuma se je prvič 
sestal tudi poseben koordinacijski 
odbor, ki sta ga partnerja ustanovila 
iz vrste strokovnjakov z namenom, 
da v duhu določil samoupravnega 
sporazuma usklajuje poslovno in 
razvojno politiko. 

Pri tarifah za uporabljeno in one
snaženo vodo, ki se bodo po predlogu 
sporazuma prihodnje leto torej pre
cej povečale, predvideva predlog 
sporazuma popust le za železarno 
Jesenice. 

Začasni finančni načrt območne 
vodne skupnosti Gorenjske za leto 
1976 predvideva, da se bo z vodnim 
prispevkom zbralo na Gorenjskem 
približno 41 milijonov dinarjev, kar 
je skoraj še enkrat več, kot pa se je 
moralo zbrati sredstev za leto 1975 
(23 milijonov dinarjev). 

Program vodnogospodarskih del 
na Gorenjskem predvideva za pri
hodnje leto vrsto nalog, od katerih 
pa navajamo le tiste, ki jih bo po 
programu območna vodna skupnost 
Gorenjske izvedla v občini Jesenice: 

— vzdrževanje obstoječih objek
tov prodne pregrade na Savi na Hru-
šici ter namestitev gibljivega na
stavka na glavno pregrado, ki bo 
omogočil večje zadrževanje proda, 

— zaključili bodo desnoobrežno 
zavarovanje nad hokejskim mostom 
na Savi na Jesenicah, 

— sistematično bodo uredili vo
dni režim na odseku Save med Moj
strano in Kranjsko goro. 

Območna vodna skupnost Gorenj
ske pa bo tudi sofinancirala izgrad
njo kanalizacijskega kolektorja in 
čistilne naprave za železarno Jese
nice. 

u, 
IZTEKA. 

S K U P A J Z V/) 
ESNICILI POME 

N A L O G E OB 50-J^Pl lCI 
IZHAJANJA K O M T I S T A 
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BNE S R E Č E 
O V E M L E T U . 

KOLEKTIV 

S L O V E N S K E IZDAJE 
KOMUNISTA 

Pismo uredništvu Železarja 

NOVATORJEM ZA SPODBUDO 
Izteka se leto T I L L 75, to je leto t ehn i čn ih izboljšav in industrijske 

lastnine. S tem pa n i zakl jučena š i roko zasnovana d ružbena akcija, k i 
naj omogoči skokovit razmah novatorstva in izumiteljstva kot ene 
izmed osnovnih sestavin družbene ustvarjalnosti. Novatorji , č lani 
d r u š t v a izumiteljev in avtorjev t ehn ičn ih izboljšav, smo tudi na 
svojem zadnjem občnem zboru skleni l i , da ne smemo zastati na pol 
poti, da bomo nenehno in odločno spodbujali to dejavnost na vse 
mogoče nač ine . Tak namen imajo tudi zaključki občnega zbora, na 
podlagi katerega izdelujemo delovni nač r t za leto 1976. V osnovnih 
č r t a h ta n a č r t sloni na naslednjih osnovah: 

— Operativno bomo povečevali DIATI , dosegli pomemben uspeh in 
razvoj množične inventivne dejav
nosti v osnovnih celicah našega stro
kovnega združenja, v aktivih nova-
torjev. Te aktive bomo ustanovili 
v posameznih TOZD in celo po stro
kovnih področjih. Računamo, da bi 
bili taki aktivi osnova za večji raz
mah programirane inovacije in mož
nost za reševanje šibkih točk proiz
vodnje neposredno med najboljšimi 
poznavalci, na samem delovnem me
stu in okoli delovnega mesta. 

— Vedno pogostejše so zamisli 
o mentorstvu tehničnega kadra pri 
realizaciji in prijavljanju novosti in 
predlogov. DIATI take zamisli zelo 
podpira in v ta namen imamo že 
konkretno ponudbo sodelavcev od
delka OPTIO, članov društva stroj
nih inženirjev in tehnikov. Sodelo
vanje naj ne bi temeljilo samo na 
entuziazmu in dobri, volji posamez
nikov. Kot povsod se tudi pri tem 
delu zavzemamo za ekonomsko raz
čiščene odnose, za stimulacijo so
delovanja. Zato tudi podpiramo 
predloge strokovne službe oziroma 
referata o stimulaciji vodilnih ka
drov v deležu od finančnih učinkov 
izvedenih in v prakso vpeljanih iz
boljšav. Seveda pa računamo o tako 
načrtovani ustvarjalni klimi precej 
večjo obremenitev referata in tudi 
članov upravnega odbora DIATI ter 
jasno vodij dela v neposredni pro
izvodnji. 

Naloge so popolnoma jasne in 
delo določeno. Treba bo le več in 
bolje delati. V upravnem odboru 
upamo, da se člani v celoti zavedajo 
svoje odgovornosti do društva in 
družbe in da bodo svoja prizadeva
nja v novatorstvu še boljše in hitrej
še izvajali. Zelo jasno se kaže tudi 
potreba po okrepitvi referata, ki v 
sedanji obliki in nivoju verjetno ne 
bo več zadostoval. Ravno tako kot 
ni bil prejšnji sekretariat samo
upravljanja več kos stopnji rasti 
samoupravnih odnosov, se sedaj 
kaže s popolnoma enako družbeno 
upravičnostjo potreba po ustrezno 
zasnovani in tretirani službi za in
dustrijsko lastnino. 

— Novatorsko misel in idejo mo
ramo nujno razširiti in popularizi
rati med delovnimi ljudmi in občani, 
od osnovnošolske mladine naprej. 
Tehnično snovanje mora nujno za
vzeti pomembnejše mesto v željah in 
snovanjih učeče se mladine in v 
družbi kot celoti, kot pomemben de
javnik našega razvoja. 

Ravno v ta namen že dalj časa 
snujemo idejo o izvajanju take na
loge. Imamo kar dobre in zanimive 
možnosti, ki pa bodo dobile svoj 
odraz le v skupnih in splošnih priza
devanjih vseh družbenih dejavnikov, 
predvsem tistih, ki so nosilci gospo
darskega in političnega utripa naše 
samoupravne družbe. Mislimo nam
reč, da ni društvo edino poklicano za 
nosilca tako pomembnih dejavnosti, 
če nočemo, da ne bo izgubilo svojega 
prvotnega in osnovnega namena. 
Ravno tega pa nam na Jesenicah 
manjka in zato se v društvu bojimo, 
da bi naša prizadevanja izzvenela 
v prazno. 

V Železarni smo s sprejetjem no
vega samoupravnega sporazuma v 
okviru Slovenskih železarn in s spre
jetim aneksom o financiranju 

spodbudno osnovo za nadaljnji raz
voj. Torej formalno je vse v redu. Za 
spremembe v miselnosti in odnosov 
do teh vpašanj, pa bo potrebno bi
stveno več naporov. 

V občini imamo Je druga podjetja 
in v njih odgovorne izvršilne organe, 
o katerih se res ne moremo pohvalno 
izraziti, glede njihovega odnosa do 
inventivne dejavnosti. Glede na 
poudarek zveznih organov do leta 
T I L L . bo treba tudi v tej smeri pre
verjati politično in družbeno zrelost 
tehničnih in upravnih kadrov. Neiz
podbitno je namreč to, da se sposob
nost družbe kaže v vzporedni razvi
tosti materialne ustvarjalnosti in 
družbenih odnosov. 

Pri tem bodo seveda morali sindi
kat. Zveza komunistov. SZDL, 
ZSMS dosti več sodelovati kot do
slej. Mislimo, da bodo v nasprotnem 
primeru vsa prizadevanja za večjo 
obrambno sposobnost, osvobajanje 
človeka in dela ter sploh humaniza-
cijo naših medsebojnih odnosov, 
zvodenela v slabi materialni vital
nosti in premajhni akumulacijski 
sposobnosti družbe kot celote. 

Kakšen delež načrtuje DIATI v 
teh skupnih prizadevanjih? Ob 
30-letnici društva bomo v ustrezni 
publikaciji bolj podrobno seznanili 
sedanje in bodoče novatorje ter širšo 
javnost o delu in uspehih jeseni
škega novatorja v preteklosti in z 
načrti za bodočnost. Skupaj z dru
gimi zainteresiranimi dejavniki bo
mo sodelovali pri organizaciji go
renjske razstave tehnične ustvarjal
nosti in zbirali gradivo za ustano
vitev novatorskega oddelka v teh
ničnem muzeju Železarne, ki je od
lična in spodbudna zamisel. 

Med mladimi člani ljudske teh
nike in tehničnih krožkov mislimo 
s kratkimi razgovori in stimulativ
nim finančnim sodelovanjem izvesti 
propagando in obdržati več ali manj 
stalen stik z njimi. Med novatorji-
mladinci, nameravamo razpisati na
tečaj za najuspešnejšega mladega 
novatorja in ga nagraditi z eno
tedensko specializacijo v njegovi 
stroki. Podobne načrte imamo za 
najboljši novatorski team. 

Za 30-letnico društva bomo raz
pisali natečaj za društveni znak v 
štirih izvedbah. Zlategn bo imel pra
vico nositi samo priznani izumitelj. 

Iz vsega tega se vidi, da nam dela 
ne bo zmanjkalo, kakor nam tudi 
idej ne manjka. Se največje pomanj
kanje imamo pravzaprav v številu 
predlogov in izumov, kjer pa resno 
upamo, da se stanje da bistveno 
izboljšati, posebno z večjim združe
vanjem vseh novatorjev okoli 
DIATI , kjer bomo združeni, enotni 
in močni dali še več družbi in sebi ter 
tako dokazali, da smo sposobni na
sledniki naših slnvnih predhodnikov 
— izumiteljev in vredni ustvarjalci 
razvoja socialistične in samouprav
ne skupnosti 

Priliko izrabljam za iskreno če
stitko v imenu UO DIATI vsem so
delavcem sedanjim in bodočim no-
vatorjem ter vsem, s katerimi smo 
imeli v preteklem letu ustvarjalne 
strokovne stike in ravno tako osta
lim delov nim ljudem. 

Predsednik UO DIATI 
Janez Palet ič 



KADROVSKA POLITIKA -
NEODTUJLJIVA SAMOUPRAVNA 

PRAVICA DELOVNIH LJUDI 
(Nadaljevanje s l.-str.) 

V .avgustu" so odbori za kadre in 
medsebojna razmerja na priporočilo 
družbenopolitičnih organizacij Že
lezarne in v skladu z družbenim do
govorom o kadrovski politiki sprejeli 
naslednje sklepe: 

1. V prizadevanju za uveljavitev 
celovite kadrovske politike in po
stopka javnega in demokratičnega 
izbora najodgovornejših ključnih 
delavcev bomo za vsa izpraznjena, 
nezasedena ali začasno (v. d.) zase
dena delovna mesta navedena pod 
točko 3 dosledno uveljavili: 

— postopek javne objave v glasilu 
Zelezar z navedbo celovitih pogojev 
za izbiro najustreznejšega delavca, 

— poleg zahteve strokovne uspeš
nosti bomo spoštovali oceno ustrez
nosti kandidatov, ki jo bodo za po
sameznika podale družbenopolitične 
organizacije v TOZD oz. DSSS. 

2. Načelo celovitosti kadrovske 
politike ter javnosti in demokratič
nosti izbire delavcev za navedena 
delovna mesta iz točke 3 vključno 
z načelom reelekcije, naj se vključi 
v ustrezni samoupravni akt novih 
TOZD, DSSS in OZD Železarne. 

3. Odgovorna vodstvena delovna 
mesta, ki so skupnega pomena za 
TOZD in OZD Železarne so: vsi 
obratovodje, vodji oddelkov, šefi 
služb. (Po sprejetem seznamu de

lovnih mest skupno 60). 
V pripravah na konstituiranje no

vih TOZD in delovnih skupnosti so 
vodstva družbenopolitičnih organi
zacij v novembru razpravljala o 
osnovnih izhodiščih in kriterijih za 
izbiro individualnih poslovodnih or
ganov in delavcev na vodilnih de
lovnih mestih. 

K A J ŽELIMO DOSEČI? 
Osnovna izhodišča: Pri izobli

kovanju celovitih kriterijev za izbor 
vodilnih kadrov je potrebno med 
drugim izhajati: 

1. Z novimi TOZD želimo doseči, 
da le-te resnično postanejo osnovne 
oblike združenega dela z vsemi pra
vicami, obveznostmi in odgovornost
jo do zaupanih družbenih sredstev 
kot za vsa družbeno ekonomska in 
samoupravna vprašanja. Eden iz
med pomembnih pogojev za uresni
čevanje teh ciljev so vodstveni kadri 
TOZD. Za uspešnost vodenja TOZD 
in drugih vodilnih mest je pomemb
na tako širina znanj in sposobnosti 
ter lastnosti, kakor tudi moralno 
političnih kvalitet in zavesti. Hudo 
napako bi storili, če bi le formalno 
samo preimenovali sedanje vodje 
proizvodnih enot, ne da bi pri tem 
ocenili njihovo delo in sposobnosti 
ter ustvarjalni odnos tako na teh-
nično-proizvodnem, organizacij
skem, ekonomskem in ne nazadnje 
družbeno-samoupravnem področju 
dejavnosti. V kolikor bi se pri tem 
podredil nekim tradicionalnim hie
rarhičnim nepisanim pravilom na
predovanja, preti nevarnost, da se 
nove TOZD le formalno družbeno
politično konstituirajo, dejansko pa 
bi po vsebini dela ostale na nivoju 
sedanjih proizvodnih enot. (Izpol
njevanje proizvodnih nalog ip., osta
lo stvar »uprave«.) Take odločitve bi 
imele tudi drugo nevarnost: koncen
tracije moči in odločanja na nivoju 
Železarne. Pri tem ne mislimo tistih 
dejavnosti, za katere se zaradi soli-
d.-rnosti, racionalnega dela itd. za
vestno odločamo, da se enotno vo
dijo, temveč gre pri tem za temeljne 
pravice, obveznosti in odgovornosti, 
ki morajo postati neločljivi del sa
moupravnih pravic delavčev v 
TOZD. 

2. Doseganje teh ciljev zahteva 
miselne in praktične revolucionarne 
premike v uresničevanju kadrovske 
politike. Vsaka sentimentalnost in 
popuščanje pri. kadrovanju (izboru) 
ne bo samo slaba usluga za širšo 
skupnost (Železarne in TOZD), tem
več prej kot slej tudi za posamez
nika. Izostreni kriteriji kadrovanja 
vodilnih delavcev pa nas v skrbi za 
kadre — za človeka obvezujejo, da 
posamezne neuspele kandidature oz. 
posamezne kadre — delavce obrav
navamo in preusmerimo na druga 
odgovorna področja dela z vsem spo
štovanjem njihovih znanj in sposob
nosti, njihovega doprinosa v minu
lem delu, tako da zagotovimo ne 
samo materialni status posamez
nika, temveč in predvsem osebni in 
strokovni status tako glede na težo 
odgovornosti ter strokovne po
membnosti novih nalog. Vsak obču
tek posameznika, da je potisnjen na 
»slepi tir«, bo imel zelo negativne 
posledice za prizadetega in širši 
kolektiv^ Pri tem bo potrebno zlo
miti še vedno močno prisotno poj
movanje, ki ga moderna organiza
cija dela ne pozna, da preusmeritev 
iz operativne vodstvene funkcije že 
apriori pomeni nazadovanje in ne
zadovoljstvo. (Izstop iz klasične 
hierarhije.) 

3. Kakšnega profila naj bo vodja 
TOZD ali drugi vodilni kadri? V do
kumentih in razpravah več ali manj 
posplošeno govorimo o celovitosti 
osebnosti za taka delovna mesta. To 
celovitost osebnosti pojmujemo kot: 
strokovne sposobnosti, družbenopo
litične kvalitete in moralno etične 
lastnosti. Praksa pogosto te celovite 
kriterije poenostavlja in jih zožuje 
na: diplomo, potrdilo o praksi, član
stvo v političnih organizacijah ip. 
Vsak formalizem, vsako poenostav
ljanje gre v smeri primitivnega in ne 
konstruktivnega kadrovanja. Kakor 
si ne moremo predstavljati vodil
nega delavca, ki je lahko visoko pri
znan strokovnjak (v ožjem smislu 
poklica) in so mu tuje pridobitve 
socialistične revolucije in s tem sa
moupravljanje, tako si ne moremo 
predstavljati na sedanjem nivoju 
razvoja proizvodno-tehnoloških eko
nomskih in drugih procesov vodil
nega delavca, ki ima vse moralno-
politične kvalitete, a je brez širšega 
strokovnega znanja. Razumljivo je, 
da idealnih ljudi ni, ki bi izpolnjevali 
v celoti vse zahtevane kvalitete, 
vendar celovitost kriterijev pomeni: 

• prizadevati se, da izbiramo naj
primernejše ljudi, ki so s svojim de
lom že dokazali svoje strokovno-po-
slovodne in družbenopolitične-sa-
moupravne kvalitete; 

• da izbiramo ljudi, ki kažejo pri
pravljenost tudi do lastnega stal
nega izobraževanja in izpopolnje
vanja; 

• zelo pomembno pri izoblikova
nju kriterijev in izboru je, da damo 
poseben poudarek na kadre, ki imajo 
ustvarjalni odnos do dela, da imajo 
mladosten elan in miselnost, da že
lijo v polni meri uveljaviti svoje spo
sobnosti v cilju uspešnega vodenja. 

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

P O S L O V O D N I H O R G A N O V 
I N D E L A V C E V N A V O D I L N I H 

D E L O V N I H M E S T I H 
Po družbenem dogovoru o kadrov

ski politiki imamo tri osnovne kri
terije: 

— strokovne — poslovodne kvali
tete", 

— družbenopolitične kvalitete in 
— moralno etične lastnosti. 

1. S T R O K O V N E 
P O S L O V O D N E K V A L I T E T E 

Osnovni pogoji: 
Po samoupravnem sporazumu se 

zahteva: 
— da ima kandidat visoko izo

brazbo tehnične, ekonomske ali 
pravne smeri in pet let uspešnega 
dela v gospodarstvu (v stroki, vode
nju ali organiziranju dela). 

(Pri izboru vodilnih kadrov pravi
loma spoštujemo zahteve samo
upravnega sporazuma, vendar glede 
na kadrovske potenciale je možno, 
da za eno stopnjo izobrazbe odsto
pamo.) 

Ostale strokovne — poslovodne 
kvali tete: 

— obvladanje znanj iz osnov eko
nomike podjetja; 

— poznavanje samoupravne ure
ditve, organiziranosti in komunika
cij v Železarni, skupščinskem siste
mu in samoupravnih interesnih 
skupnostih; 

— poznavanje osnovnih tehnolo
ških procesov, planiranja, organiza
cije dela, priprave dela in kontrole; 

— poznavanje varnostnih predpi
sov, kadrovske politike in izobraže
vanja, sporazuma o medsebojnih 
razmerjih in odgovornosti delavcev 
v TOZD; 

— poznavanje dolgoročnih ciljev 
Železarne in TOZD. 

2. DRUŽBENOPOLITIČNE 
K V A L I T E T E 

Da ima ustvarjalni odnos do pri
dobitev socialistične revolucije in si 
prizadeva: 

— za uresničevanje zgodovinskih 
interesov delavskega razreda; 

— za krepitev bratstva in enot
nosti jugoslovanskih narodov in na
rodnosti; 

— za nadaljnje uveljavljanje sa
moupravljanja in delitve po delu; 

— za aktivno delo v družbeno
političnih in samoupravnih organih 
in organizacijah. 

3. MORALNO ETIČNE 
LASTNOSTI 

Presoditi ali je kandidat za vodil
no delovno mesto: 

— samostojen in odločen pri iz
polnjevanju dolžnosti in odgovor
nosti, vse do ukrepanja (sankcioni
ranja) do posameznikov, ki ovirajo 
ali ne izpolnjujejo svojih nalog; 

— human do ljudi in sodelavcev 
ter ne glede na njihov status spo
štuje človekovo osebnost; 

— se nesebično prizadeva za raz
voj socialističnih odnosov, kar po
meni nesebično prizadevanje in pri
pravljenost na žrtvovanje za inte
rese delovne skupnosti, skratka je 
nesebičen, solidaren, ima pripadnost 
delovni skupini in se prizadeva za 
medsebojno zbliževanje kolektiva; 

— človekoljub, medsebojno za
upa, goji prijateljske odnose (nefa-
miliarne), se kulturno obnaša, je 
konstruktiven v kritiki z namenom 
ustvarjanja ugodne klime delovnega 
vzdušja; 

— osebnost, ki neguje človeške 
vrednote kot so poštenje, pravič
nost, vzornost, značajnost, usmer
jenost, samodisciplina in osebno iz
popolnjevanje; 

— človek, ki spoštuje zakonitost 
in še ni bil kaznovan zaradi nepra
vilnega dela in ponašanja ali da bi 
s svojim slabim vodenjem pripeljal 
delovno enoto, ki jo je vodil v stanje 
stagnacije in nazadovanja; 

— osebnost, ki ima družbeni 
ugled, ki izhaja iz njegovega dela in 
rezultatov dela; 

— osebnost, ki zna voditi in mobi
lizirati ljudi za poln delovni učinek, 
jih pravično stimulira in usmerja k 
višji produktivnosti dela, k večji 
učinkovitosti in ekonomičnosti, 
skratka zna voditi in usmerjati de
lovno skupnost v smeri ustvarjanja 
višjega dohodka in višjega stan
darda. 

Navedena izhodišča in kriteriji 
pomenijo osnovo za dokončno izo
blikovanje meril kadrovske politike, 
kot sestavnega dela naših samo
upravnih normativnih aktov. Za 
uresničevanje takih meril kadrovske 
politike bo nujno že v prvih mesecih 
novega leta izoblikovati ustrezno 
metodologijo, postopke in opredeli
tev odgovornosti pristojnih samo
upravnih organov, posameznikov, 
kakor tudi družbenopolitičnih orga
nov predvsem zveze sindikatov. 

T O N E V A R L 

POPRAVEK 
V sestavku NOV PROIZ

VOD KOVINOSERVISA, 
objavljenem v 50. številki 
našega glasila, 18. decem
bra na drugi strani, je 
prišlo do tiskovne napake, 
ki jo s tem popravljamo in 
se hkrati oproščamo bral
cem in dopisniku. V sredini 
drugega odstavka, bi se 
stavek pravilno moral gla
siti: 

»Ker je izdelava opažev 
vezana 80 % na materiala 
— H OP profile in tegnjeno. 
pločevino, ki jih proizvaja 
Železarna, in ker je v 
interesu Železarne FINALI-
ZACIJA (ne financiranje) 
njenih proizvodov, sta se 
obe OZD odločili za priklju
čitev KOVINOSERVISA k 
Železarni, kije v teku.« 

DELOVNEMU KOLEKTIVU 
ŽELEZAHNE J E S E N I C E 

Srečno Novo leto 1 9 7 5 in veliko uspeha 
p r i samoupravljanju 

želi 

Leskošek Eranc-Luka 

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 - 29.12. 
T O R E K - 30.12. 
S R E D A - 31.12. 
ČETRTEK - 1.1. 
P E T E K - 2.1. 
SOBOTA - 3.1. 
N E D E L J A - 4.1. 

D N E V N I : 

KRAPEŽ B E R T I 
NOČ V I N K O 
L O G A R IGOR 
T O R K A R S T A N E 
B A K DUŠAN 
V A R L ALOJZ 
E N I K O V A N D A 

P O N E D E L J E K - 5.1. S L I V N I K ALOJZ 
T O R E K - 6.1. 
S R E D A - 7.1. 
ČETRTEK - 8.1. 
P E T E K - 9.1. 
SOBOTA - 10.1. 
N E D E L J A - 11.1. 

M L A K A R F L O R I J A N 
I S K R A B R A N E 
T U M A S L A V K O 
FALETIČ J A N E Z 
S T A R E B R A N K O 
R O T A R V I N K O 

NOČNI: 

JELOVČAN JOŽE 
ERŽEN S T A N E 
M E N C I N G E R S T A N E 
G M A J N A R J A N E Z 
D R O L C M A R J A N 
B U R J A A N T O N , st. 
P R A P R O T N I K N I K O 

A R N E Z F R A N C 
KAVČIČ I V A N 
R O Z M A N J A N E Z 
L E B A R ALOJZ 
MARKEŽ V A L E N T I N 
R A V N I H A R P E T E R 
D O L I N A R SAŠO 

358 
410 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

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

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

Na proste sobote, nedelje in praznike dela: 
dnevni dežurni od 6.00 do 18.00 ure 
nočni pa od 18.00 do 6.00 ure 

Predaja poslov se izvede v sobi tajništva vzdrževanja št. 5 v upravni 
zgradbi TOZD-VET. 

SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 
V dneh od 29. decembra 1975 do .3. januajra 1976 bodo delale naslednje 

obratne ambulante: .4 
dopoldan: I. obratna ambulanta 
popoldan: II. obratna ambulanta 
V soboto, 3. januarja 1976, samo dopoldan I. obratna ambulanta. 
V zobni ambulanti bo delala II. zobna ambulanta samo popoldan, I 

zobna ambulanta je na dopustu. 
V soboto, 3. januarja, zobna ambulanta ne dela. 

V dneh od 4. do 10. januarja 1976 bodo delale naslednje obratne 
ambulante: 

dopoldan: I. in II. obratna ambulanta 
popoldan: IV. obratna ambulanta 
V soboto, 10. januarja 1976, IV. obratna ambulanta 
V zobni ambulanti: 
dopoldan: II. zobna ambulanta 
popoldan: I. zobna ambulanta 
V soboto, 10. januarja 1976, samo dopoldan II. zobna ambulanta. 

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

R A Z P I S U J E 

za nedoločen čas naslednja prosta delovna mesta na strokovnih šolah Z l C : 
a) 2 učitelja za poučevanje strojnih predmetov 
b) 2 učitelja za poučevanje metalurških predmetov 
c) 1 učitelja za poučevanje obrambe in zaščite 

Pogoji za sprejem: 
a) diplomirani inženir strojništva (absolvent II. stop.) 
b) diplomirani inženir metalurgije (absolvent II. stop.) 
c) priznana strok, usposobljenost 

Nastop službe takoj, oz. po dogovoru. OD po pravilniku Z lC . Na razpolagi) 
imamo stanovanja. Vloge poslati tajništvu Z lC . 

ČESTITKA OB N O V E M L E T U 

OB N O V E M L E T U 1976 ČESTITAMO V S E M S O D E L A V 
C E M Z ŽELJO, D A BI ŠE N A P R E J USPEŠNO S O D E L O 
V A L I 

Sodelavec v žicami 

JUBILANTI 50-LETNIKI 
V mesecu januarju praznujejo 50 let svojega življenja 

naslednji naši sodelavci: Matko MEDJA, strojne delavnice 
- 2. januarja, Emil ŠUŠTARŠIČ, jeklovlek - 3. januarja, 
Tomaž KLINAR, ž i cama - 3. janaruja, Anton DOLES, 
valjarna Bela - 8. januarja, Elica ZUPEC, elektrodni 
obrat - 9. januarja, Karel FARTEK, žičarna - 11. januar
ja, Mihael KRZNARIČ, elektro toplotna energija - 13. ja
nuarja, Mehmed CIMIRATIČ, martinarna - 15. januarja, 
Anton MIKELJ, valjarna Bela - 18. januarja, Vinko PO-
KLJUKAR, žičarna - 22. januarja, Janez VILMAN, žeb-
ljarna - 22. januarja, Ivan ZUPAN, transport — 24. ja
nuarja, Francka CRNKOVIČ, elektro toplotna energija — 
28. januarja in Dora STENKO, VEN - 31. januarja. 

VSEM SODELAVCEM ISKRENO ČESTITAMO! 



SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 

TOZD Hladna predelava 

27. SEJA ODBORA ZA KADRE 
IN MEDSEBOJNA RAZMERJA 

V petek, 19. decembra, je predsednik odbora za kadre in medseboj
na razmerja v TOZD Hladna predelava Rok Globocnik sk l ica l 27. sejo 
odbora. Odboru je v obravnavo predlagal: pregled sklepov prejšnje 
seje, poroči lo o gibanju delovne sile v mesecu novembru, sprejem in 
o b r a č u n delavcev, premestitve in reševan je prošenj . 

Pri pregledu sklepov zadnje seje 
so ugotovili, da so bili vsi sklepi 
izvršeni. 

Iz poročila o gibanju delovne sile v 
mesecu novembru je bilo razvidno, 
da se je negativna razlika med stale-
žem in normativom povečala za pet 
delavcev in sicer iz 104 na 109 ali v 
odstotkih od 8.1 na 8.5 odstotka. 
Pozitivna razlika med planom in 
staležem pa se je zmanjšala v od
stotkih od 1.3 na 10.9 odstotka. Tako 
plan predvideva 1161 zaposlenih, 
stalež pa je 1173. Negativna razlika 
proizvodnih delavcev je večja za 
0.3 odstotka in znaša 123 delavcev. 

Glede pomanjkanja delavcev sta 
najbolj kritična obrata profilarna in 
elektrodni obrat. Elektrodnemu 
obratu primanjkuje moške delovne 
sile za dela pri poizvodnji praškov. 

Železarski globus 

L I B I J A 
Libijska vlada je naročila pri pro-

iektanskem podjetju Dastur Engi-
neering International Diisseldorfu 
projekt za prvo integralno železarno 
v tej državi. Njena začetna proiz
vodna zmogljivost bo med 0,5 in 
milijon ton surovega jekla s kas
nejšim možnim povečanjem do pet 
milij. ton. Zgrajena bo ob morski 
obali. Z delom na projektu so začeli 
v oktobru 1975 in računajo, da bo 
zgrajena v petih letih. 

N O V A Z E L A N D I J A 
V bližnji prihodnosti bo ta dežela 

pričela izvažati premog za koksi-
ranje japonskim železarnam. V teku 
so pogajanja za dobavo tega goriva 
v količini 7,5 milij. ton za obdobje 
petnajstih let. Skupne zaloge pre
moga v tej otoški državi cenijo na 
približno 800 milij. ton. 

T A J S K A 
Nova Zelandija bo s finančno po-

mcčjo pomagala pri gradnji novega 
obrata za proizvodnjo železove gobe. 
Investicijski stroški bodo znašali 
15 milijonov dolarjev. Letna proiz
vodna zmogljivost novega obrata bo 
150.000 ton železove gobe. 

V profilarni pa primanjkuje delav
cev pri predelavi. 

V mesecu novembru je bil v te
meljno organizacijo združenega dela 
Hladna predelava sprejet samo en 
delavec, ki je bil razporejen v obrat 
jeklovlek. Lastnost delavca v zdru
ženem delu pa je prenehala šestim 
delavcem iz naslednjih obratov: 

hladna valjama 1 
žicama 1 
profilarna 1 
jeklovlek 1 
žebljama 2 

Od teh šestih so bili trije obra
čunani zaradi odhoda v J L A , eden 
je bil invalidsko upokojen, dva pa 
sta odšla na podlagi izjave. 

Odbor je v nadaljevanju obrav
naval premestitve, ki so j ih pred
lagala obratovodstva ter j ih v celoti 
potrdil. Franju Kragolniku iz žičar-
ne, ki je podal odpoved delovnega 
razmerja so odobrili skrajšani od
povedni rok. Ker bo imenovani pre
vzel novo delovno dolžnost v občin
ski konferenci ZSMS Jesenice, so 
njegovo odpoved odobrili s 1. janu
arjem 1976. 

Obravnavali so tudi prošnjo za po
novni sprejem, vendar le-te niso 
ugodno rešili, ker trenutno v okviru 
TOZD Hladna predelava ni pro
stih delovnih mest za žene. 

Na seji so govorili tudi o predlogu 
kriterijev za izbor individualnih po
slovodnih organov in delavcev na 
vodilnih delovnih mestih. Ugotovili 
so, da so kriteriji izdelani v skladu 
s kadrovsko politiko občine in se kot 
taki lahko vnesejo v samoupravne 
akte. JS 

CILJI IN POSLOVNA POLITIKA 
ŽELEZARNE TER PRELIMINARNI 

PLAN SKUPNE IN BLAGOVNE 
PROIZVODNJE ZA LETO 1976 

M N E N J A , STALIŠČA IN P R E D L O G I S A M O U P R A V N I H D E L O V N I H 
S K U P I N T E R S A M O U P R A V N I H O R G A N O V V TOZD I N DSSS 

TOZD T A L I L N I C E 
V tej temeljni organizaciji zdru

ženega dela je delavski svet sprejel 
naslednja stališča oziroma pripom
be samoupravnih delovnih skupin: 

1. Ker še ni določeno ali bo na 
plavžu II. normalni ali veliki re
mont, je treba plan vezati na 40-
dnevni remont, to pa je 153.000 ton, 
če bo veliki remont, potem bo 
remont trajal 60 dni in bo plan za 
4.000 ton manjši. 

2. Samoupravne delovne skupine 
elektrojeklarne plana ne sprejemajo 
razen, če ne bo več redukcij elek
tričnega toka in bo preskrba z vlož
kom normalna. 

.3. V skladu s cilji in poslovno po
litiko je, da zmanjšujemo preko-
redno delo, zato samoupravne delov
ne skupine livarne predlagajo plan 
1.800 ton. 

4. Samoupravne delovne skupine 
martinarne menijo, da bodo cilje in 
plan dosegli le, če bodo imeli na 

Podporna konstrukcija SCAP v novi hladni valjami 

razpolago dovolj dobrih surovin in 
zadostno število delavcev. 

5. DS TOZD je zahteval od odgo
vornih služb, da dajo izjavo, da bo 
preskrba z bogato rudo in kvali
tetnim starim železom enakomerna 
in normalna. Če tega ni mogoče za
dovoljiti, je treba plan rebalansirati. 

T O Z D V A L J A R N E 
DS te temeljne organizacije zdru

ženega dela je cilje in plan sicer 
sprejel brez pripomb, samoupravne 
delovne skupine pa so imele k planu 
naslednje pripombe oziroma pred
loge: 

1. Storilnost je mogoče dvigniti z 
nedeljivim vlaganjem v modeme na
prave in s tem da se ne poveča šte
vilo administrativnih in režijskih 
delavcev. Storilnost je mogoče 
dvigniti tudi z boljšim vzdrževanjem 
proizvodnih naprav, z zmanjšanjem 
zastojev, kar pa se lahko doseže z 
bolj organizirano zalogo rezervnih 
delov in z okrepitvijo vrst vzdrže
valcev. 

2. Plan bodo lahko dosegli le na ta 
način, če bo na razpolago dovolj 
kvalitetnega vložka, zato predlaga
jo, da naj o tem skrbi posebno do
ločen odgovorni delavec. 

3. Izvoz je treba planirati skladno 
z naročili in ne tako kot sedaj, da 
morajo plan izvoza med letom več
krat popravljati zaradi pomanjka
nja naročil. Prodajni sektor bo mo
ral vložiti več naporov za iskanje 
kupcev tudi v tujini. 

4. Glede ukinjanja obratov sma
trajo, da bo v bodoče treba to bolje 
pripraviti zlasti pa bolje ekonomsko 
utemeljiti. Sedanji način povzroča 
samo nesigurnosti in nezadovoljstvo 
delavcev v obratih, ki so predvideni 
za ukinitev. 

5. Nekatere skupine so menile da 
je plan previsoko postavljen, druge 

Ventilator in del strojnice Sendzimir ogrodja 

pa da naj ostane na letošnji ravni. 
V valjami 2400 pa so se vprašali, 
kako bo zagotovljen vložek za nji
hov obrat ko bo začela obratovati 
nova hladna valjama, ko jim ga že 
sedaj primanjkuje. 

T O Z D H L A D N A P R E D E L A V A 
1. Občasni višek proizvodnih 

zmogljivosti vzdrževanja bo treba 
porabiti doma, namesto da bi dela 
predajali drugim izvajalcem izven 
tovarne. 

2. Osebni dohodek naj bo v večji 
meri odvisen od rezultatov dela. 

3. V hladni valjami so kritično 
gledali na plan, ker bo z novo va
ljamo veliko delavcev odšlo tja, nji
hova proizvodnja pa je tehnološko 
že zastarela. 

4. V žicami so menili, da je pro
blematična prodaja pramen za pred
napeti beton. Glede politike razisko
valne dejavnosti pa so menili, da bo 
treba pri vrednotenju reklamacij 
upoštevati tudi druge faktorje, ki v 
zadnjem času vse bolj vplivajo na 
porast reklamacij, kot so odlaganja 
plačilnih rokov, iskanje raznih 
popustov, zmanjševanje lastnega 
rizika in podobno. 

5. V elektrodnem obratu opo
zarjajo, da bo nujno treba nabaviti 
novo linijo za oplaščevanje elektrod. 
Pripombe imajo na povečan izvoz 
elektrod, medtem ko jih na doma
čem trgu primanjkuje. 

6. V profilarni predlagajo zadost
no preskrbo naročil, združitev di
menzij profilov zaradi redkejših 
menjav, zadovljiv vložek, boljšo pri
pravo oblikovnih valjev in zamenja
vo stare oblikovne proge 1. 

7. V žebljarni predlagajo obnovo 
strojnega parka, ker bodo le tako 
lahko zadovoljili planirani količini 
in kvaliteti. Menijo, da bo v na
slednjem letu treba v celoti obnoviti 
čistilnico in tam zboljšati tudi de
lovne pogoje, saj je sedaj čistilnica 
velikokrat ozko grlo proizvodnje. 

8. V tej TOZD je bilo več pripomb 
na to, da je treba zagotoviti dobre 
pogoje obratovanja, zlasti pa je 
treba skrbeti za vložek, rezervne 
dele in boljše vzdrževanje. 

TOZD V E T 
1. Določiti bo treba čisto določene 

ukrepe proti tistim odgovornim de
lavcem, ne glede na katerem delov
nem mestu so, ki se ne bodo priza
devali za izpolnjevanje plana zaradi 
osebnih razlogov. 

2. Ker se v politiki nagrajevanja 
predvideva izpopolnitev kategoriza
cije delovnih mest smatrajo, da je to 
primeren trenutek, da se izdela 
enoten sistem kategorij za vse de-, 
lavce v Železarni, od glavnega di
rektorja do najnižje ovrednotenega 
delovnega mesta. Smatrajo, da v 
združenem delu ne smeta obsta
jati dva ločena sistema delovnih 
mest. 

3. V elektro in toplotni ter v plin
ski in vodni energiji menijo, da so 

njihove naprave tako po zmoglji
vosti kot po zastarelosti Že na vrhnji 
meji. Zato j ih bo potrebno obnoviti 
in povečati zmogljivosti. 

4. Več pozornost bo treba po
svetiti novim proizvodom energije in 
jih osvojiti, če bo tržišče pokazalo, 
da jih bomo lahko tudi prodali. 

5. Obratom v energiji bo treba za
gotoviti potrebne kadre, da bi s tem 
zmanjšali prekoredno delo. Kadre 
bo treba zagotoviti tudi za nova 
delovna mesta, ki jih bo treba od
preti, ko bodo začele obratovati 
nove naprave. 

6. Energijo in goriva bo treba 
čimbolj gospodarno koristiti in 
iskati možnosti za prehod na druge 
vrste, ki jih sedaj v železarni še ne 
uporabljamo. 

7. Menili so, da bi morali ponovno 
začeti izdelovati cevi, saj jih v Žele
zarni veliko porabimo, pa tudi na tr
žišču j ih primanjkuje. 

8. Samotamo in valjamo profilov 
ne bi smeli ukiniti, temveč bi jih 
morali modernizirati. 

9. Za izpolnjevanje ciljev in plana 
je treba zagotoviti večjo osebno od
govornost, originalne rezervne dele 
in usposobljen kader. 

D E L O V N A S K U P N O S T 
S K U P N I H SLUŽB 

1. V raziskovalnem oddelku želijo 
vpogled v podrobnejše plane kvali
tetnega asortimenta zaradi usklaje
vanja raziskovalnega dela in plana. 
Menili so tudi, da je v planu prevelik 
poudarek količini proizvodnje manj 
pa kvaliteti, tehnološki disciplini in 
samokontroli. 

2. Investicijski politiki je treba 
dodati tržno analizo ocene uspešno
sti in primernosti investicije. Pri 
prodajni politiki pa je treba posve
titi posebno skrb novim proizvodom. 

3. V tovarni se bo treba odločiti 
za namestitev kontrolorja bolnikov, 
tudi samoupravna delavska kon
trola bo morala pregledati visoko 
odsotnost zaradi bolovanj, ki je prav 
gotovo pogojena s privatnimi in 
honorarnimi deli. 

4. Organizacija kantin naj bi se 
izpeljala po že pred leti predloženem 
planu centralnih kantin. Začetna 
investicija bi resda bila nekoliko 
večja, vendar bi le prišli do organizi
ranosti, higieničnosti in ekspeditiv-
nosti dela v kantinah. 

5. Kategorizacija delovnih mest 
bi morala biti bolj učinkovita. 

6. Zaloge rezervnih delov se lahko 
zmanjšajo le v dogovoru z obrati. 

7. Bilo je tudi nekaj vprašanj, 
kdaj bo ukinjeno nočno delo žena, 
kakšna je ekonomska upravičenost 
ukinitve šamotame saj je obrato-
vodja tega obrata letos dobil nagra
do N O V A T O R L E T A , ali je treba za 
vsako ceno forsirati izvoz, če na 
tujem ne dosegamo cen, ki bi jih 
sicer dosegli na domačem tržišču. 

Center za proučevanje 
samoupravljanja 

in informiranje 

PREGLED SESTANKOV SDS 
Samoupravne delovne skupine, ki so se sestale v prejšnjem 

tednu so še obravnavale: predlog ciljev poslovne politike žele
zarne Jesenice za leto 76 in preliminarni plan blagovne in 
skupne proizvodnje za leto 76. Izvolile so tudi delegate za oce
njevanje delovne uspešnosti 

Samoupravne delovne skupine, ki so obravnavale predlog 
ciljev poslovne politike in preliminarni plan blagovne in skupne 
proizvodnje so soglašale s predlogom. 

T O Z D T A L I L N I C E 

V obratu martinarna so imele sestanek samoupravne de
lovne skupine: staro železo 1, 3, 4, livna jama 4, S M peči 3 in 
ponvični zidarji. Samoupravne delovne skupine ponvični zi
darji, S M peči 3 in staro železo 1, 4, so obravnavale vpraša
nja našteta v uvodu. V samoupravni delovni skupini Hvna 
jama 1 so obravnavali izvajanje programa varčevanja v mesecu 
novembru in izvolili delegate za sindikalno konferenco. V samo
upravni delovni skupini staro železo 3 so izvolili delegate za 
sindikalno konferenco. V samoupravni delovni skupini staro 
železo 4 so tudi obravnavali varnost pri delu in zaščitna sred
stva. Člani delovne skupine predlagajo, da bi namesto bund 
nabavili telovnike, ker so pri delti v bundah okorni. 

V obratu livarna so imele sestanek samoupravne delovne 
skupine: obratovodstvo, modelna mizama, jeklolivarna 1, 2 in 
kovinolivarna, ki so obravnavale vprašanja našteta v uvodu. 

V obratu elektrojeklarna je imela sestanek samouprav
na delovna skupina elektro peči 3, ki je obravnavala vprašanja 
našteta v uvodu. 

TOZD V A L J A R N E 
V obratu valjarna Bela-bluming je imela sestanek 

samoupravna delovna skupina bluming 3, ki je obravnavala 
vprašanja našteta v uvodu. 

V obratu adjustaža bluming so imele sestanek vse samo
upravne delovne skupine, ki so obravnavale: delovne naloge za 
mesec december in pregled rezultatov za mesec november, 
analizo nezgod in varnost pri delu, sindikalna vprašanja in 
ostalo problematiko. V mesecu novembru so dosegli planirano 
proizvodnjo in bi lahko naredili več, če ne bi bilo okvar na 
žerjavih. V mesecu decembru dvomijo, da bodo dosegli plan ker 
so še okvare na žerjavih. 

T O Z D H L A D N A P R E D E L A V A 
V obratu hladna valjarna je imela sestanek samouprav

na delovna skupina hladna valjama 3, ki je izvolila delegata za 
ocenjevanje delovne uspešnosti. 

V obratu žebl jama je imela sestanek samoupravna delov
na skupina obratovodstvo, ki je obravnavala vprašanja našteta 
v uvodu, razen tega pa še srednjeročni program za zdravstveno 
varstvo, izgube na železnici in elektrogospodarstvu. Člani 
delovne skupine ne soglašajo s predlogom za pokrivanje izgube 
na železnici. Izgube na potniškem prometu ne more pokrivati 
gospodarstvo in ne morejo priznavati nakazane visoke 
amortizacije. Za izgube v elektrogospodarstvu smatrajo, da 
nakazani zneski niso povsem utemeljeni in smatrajo da bi 

moralo biti elektrogospodarstvo bolj vezano s samoupravnimi 
sporazumi na potrošnike energije, ki morajo sodelovati v inve
sticijskih programih. 

T O Z D VZDRŽEVANJE, E N E R G I J A I N T R A N S P O R T 
V obratu strojno vzdrževanje so imele sestanek samo

upravne delovne skupine SV žerjavi 1, 2, SV montaža 1, ki so 
obravnavale vprašanja navedena v uvodu. 

V obratu transport sta imeli sestanek samoupravni de
lovni skupini: promet in vleka 2, 3. Samoupravni delovni skupi
ni sta obravnavali vprašanja navedena v uvodu. V samouprav
ni delovni skupini promet vleka 2 so predlagali, glede novih 
omaric naj bi dobil vsak po dve omarici. Naredijo naj tudi več 
tušev za tuširanje. 

D E L O V N A S K U P N O S T S K U P N E SLUŽBE 
V delovni skupnosti skupnih služb sta imeli sestanek samo

upravni delovni skupini: finančno računovodski sektor in odd. 
za sisteme in oddelek za ekonomske analize in planiranje in sta 
obravnavali vprašanja našteta v uvodu. 

V samoupravni delovni skupini f inančno računovodski 
sektor so tudi, obravnavali: organizacijo TOZD in samopri
spevek za šolstvo. O samoprispevku za šolstvo menijo, da je 
odstotek samoprispevka previsok, da pa bi z referendumom 
uspeli, naj bi se s samoprispevkom reševale tudi druge potrebe 
za dvig standarda in rekreacijo delovnega človeka. 

Pregled sestankov samoupravnih delovnih skupin je nare
jen na osnovi zapisnikov samoupravnih delovnih skupin, ki smo 
jih prejeli v prejšnjem tednu. Pregled naredila: Vlasta Vidic 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranje 
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MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

NAŠA RUBRIKA ZA LETO STAREJŠA 
Spet se je leto zavrtelo in pred 

nami je zadnja mladinska rubri
ka v letu 1975. Iz tedna v teden 
smo. se srečevali na teh straneh; 
enkrat bolj uspešno drugič manj. 
Naša prizadevanja so bila vse
skozi usmerjena v to, da mlad de
lavec, dijak ali študent najde na 
tej strani nekaj zase. Koliko smo 
pri tem uspeli, najbolj objektiv
no presodite mladi bralci sami. 
Če v grobem ocenimo rubriko v 
letošnjem letu, lahko rečemo, da 
je vsebinsko napredovala. Z ne
katerimi novimi sodelavci smo 
dosegli predvsem to, da podaja
nje informacij ni več zgolj eno
stransko. Zadovoljni smo s tem 
sodelovanjem, isti hip pa spet 
pozivamo, da ga še bolj okre
pimo. 

Nasprotno, nikakor nismo za
dovoljni z načinom podajanja in
formacij v rubriki. Te so navad
no le vtisi in mnenja z najrazlič
nejših sestankov, za katere lah
ko mirno rečemo, da jih je v or
ganih ZSM polovico preveč. Sko
zi vse leto smo pogrešali mnenj, 
komentarjev, stališč do najraz
ličnejših problemov. S tem bi 
rubrika pridobila na pestrosti, 
dosežen pa bi bil predvsem po
glavitni cilj, in sicer, da se pro
blem objavi. 

PLODNO 
SODELOVANJE 

V letošnjem letu, ko mineva 30 let 
svobodnega razvoja naše domovine, 
smo se učenci osnovne šole Koroška 
Bela pridružili praznovanju dneva 
republike in prazniku J L A še z večjo 
pozornostjo. V okviru krajevne 
skupnosti sta bili obakrat proslavi 
v kulturnem domu Julke in Albina 
Pibernika, ker šola nima prostora za 
kulturne prireditve. Osrednje točke 
so pripravili učenci osnovne šole. Po 
dolgih letih je spet zaživel pevski 
zbor pod vodstvom Davorina Rosto-
harja, ki je v razmeroma kratkem 
času od začetka letošnjega šolskega 
leta dosegel lepo ubranost. Program 
so poživljale glasbene točke učencev 
jeseniške glasbene šole. Za 29. no
vember so nastopili posamezniki, 
22. decembra pa harmonikarski zbor 
pod vodstvom Janka Pribošiča. Na 
obeh proslavah so telovadci šolskega 
športnega društva in T V D Partizan 
Javornik — Koroška Bela pokazali 
nekaj vaj v parterju in na orodju, 
karateisti pa so pokazali nekaj svo
jih veščin. 

Posebno pozornost je pritegnil 
tudi nastop graničarjev s karavle 
v Javorniškem rovtu, ki so predsta
vili za dan republike krajši recital 
v srbohrvaščini. Za dan J L A pa 
vsako leto učenci obiščejo karavlo, 
da s kulturnim programom in šport
nim srečanjem pokažejo graničar-
jem, da niso sami. Letos pa je vodnik 
zavrtel na šoli še film o formiranju 
prve proletarske brigade ter o Titu. 

Ob dnevu J L A so nas prejšnji 
teden obiskali tudi člani ZB NOV in 
s svojim pripovedovanjem oživili del 
naše zgodovine, ki so jo sami doživ
ljali in ustvarjali. 

Katarina Torkar 

Nadalje ne moremo biti zado
voljni z delom mladih informa
torjev v OO ZSMS. Ponekod jih 
vodstva osnovnih organizacij še 
vedno niso določila, čeprav je 
komisija za informiranje pri OK 
ZSMS pred nedavnim poslala 
četrti(I) dopis. Kaže, da ponekod 
mislijo, da jim bo informatorja 
izbrala občinska komisija za 
informiranje, ki ga bo potem na 
koncu vsega še dan za dnem nad
legovala, da obvešča javnost o 
delu osnovne organizacije. Na 
prste lahko preštejemo informa
torje, tako v Železarni kot tudi 
v občinskem merilu, ki so nam 
v letu 1975 poslali kakršenkoli 
prispevek o delu OO ZSMS. 

Čeprav morda ta prednovolet-
ni klepet ni najbolj primeren za 

kritiko z naše strani, smo ven
darle prepričani, da jo boste 
sprejeli kot dobronamerno. S 
strani mladih bralcev pa je vsak 
teden v rubriki dovolj prostora, 
da odkrito napišejo, kaj ni do
bro, kaj se da izboljšati ipd. 

Za leto, ki je pred nami, upa
mo, da bo boljše in uspešnejše. 
Skušali se bomo popraviti vsi 
skupaj, kajti le s skupnimi na
pori bomo sposobni dosegati 
dobre rezultate. Naj bo naša le
tošnja čestitka hkrati poziv k 
tesnejšemu sodelovanju. V upa
nju, da naš poziv ne bo brez od
meva, želimo mladim železarjem 
in ostalim mladincem v občini 
srečno, predvsem pa delovno 
novo leto 1976. 

Janko Rabič 

SEJA KONFERENCE MLADIH DELAVCEV 
V četrtek, 18. decembra, je bila v 

sejni sobi občinske skupščine na 
Jesenicah 3. seja konference mladih 
delavcev, ki deluje pri OK ZSMS 
Jesenice. Kljub temu, da ima vsaka 
OO ZSMS iz delovnih organizacij po 
eno delegatsko mesto v tej konfe
renci, je bilo na seji le 25 delegatov. 

Po izvolitvi delovnega predsedstva 
je predsednik konference Franjo 
Kragolnik poročal o delu konference 
v preteklem obdobju. Skoraj vse 
akcije iz operativnega plana so bile 
izvedene, razen tistih, ki so vezane 
na daljše obdobje. Predsednik nas je 
seznanil z najosnovnejšimi informa
cijami o pripravi referenduma za 
samoprispevek za izgradnjo šolskega 
centra na Plavžu. Delegati na konfe
renci so podprli uvedbo saTnopri-
spevka, saj v tem vidijo rešitev 
problemov, ki so se pojavili na 
področju izobraževanja v naši ob
čini. 

Na seji so sprejeli operativni pro
gram za naslednje polletje. Razprav
ljali so tudi o gradnji domov za 
učence in študente v SR Sloveniji. 
Podprli so predlog za izgradnjo 
dijaških domov in soglašali z 
načinom zbiranja sredstev, ki ga je 
predlagala republiška skupnost za 
izobraževanje, ko so govorili o 
vprašanju kadrovskih štipendij, so 
ugotovili, da precej delovnih orga
nizacij teh štipendij ne razpisuje. 

V predsedstvo konference mladih 
delavcev so bili predlagani štirje 

SEMINAR 
ZA SPLOŠNI 

LJUDSKI ODPOR 
Občinska konferenca ZSMS in 

delavska univerza Jesenice, sta pri
pravili v soboto, 20. decembra, za 
člane ZSMS o vlogi in temeljnih 
načelih splošnega ljudskega odpora 
in družbene samozaščite. 

Sedemurnega seminarja se je 
udeležilo 40 slušateljev. Najprej je 
predaval Marko Udir o vlogi sploš
nega ljudskegaodpora v samoupravni 
socialistični družbi. Nato je Alojz 
Rakuše govoril o družbeni samoza
ščiti v naši družbi. Zadnjo temo tega 
seminarja, vloga ZSMS pri uveljav
ljanju načel splošnega ljudskega 
odpora in družbene samozaščite, pa 
je predaval Andrej Anžič, član repu
bliške konference ZSMS. N J 

novi člani: Vida Mulej, Marjeta 
Dolenc, Boris Višnar in Branko 
Pagon (za predsednika). Zaradi ne
sklepčnosti seje konference volitev 
ni bilo mogoče izvesti in so preložene 
na naslednjo sejo K M D . 

Marjeta Dolenc 

ŠPORTNO 
SREČANJE 

UČENCEV IN 
PRIPADNIKOV JLA 

Za praznik Jugoslovanske ljudske 
armade so se učenci osnovne šole 
Koroška Bela na karavli Karavan
ških kurirjev v Javorniškem rovtu 
pomerili s pripadniki J L A v šahu in 
streljanju z zračno puško. Pred 
tekmovanjem so učenci izvedli 
krajši kulturni program. Koman
dant karavle vodnik Klanica pa je 
najbolj zaslužnim vojakom razdelil 
pohvale. Prisotni so bili tudi pred
stavniki družbenopolitičnih organi
zacij krajevne skupnosti Javornik — 
Koroška Bela. 

Doseženi so bili naslednji rezul
tati: 

Strelski dvoboj: karavla Karavan
ških kurirjev — 147 krogov osnovna 
šola Koroška Bela — 118 krogov. 

Posamezni rezultati: 1. — 2. 
Čelesnik, Zorjanin, 3. Meškič, 4. — 5. 
Georgijev, Puhek, 6. Bešič, 7. Smolej, 
8.-9. Selakovič, Bešič, 10.-11.-12. 
Džukič, Pihler, Smolej, 13. Rabič, 
14. Puhan, 15. Karamuja, 16. 
Šimnic. 

Šahovski dvoboj: osnovna šola 
Koroška Bela — karavla 3:3. 

Posamezni rezultati: Resman : 
Džukič 1:0, Resman : Salej 1:0, Jane 
: Zorjan 0:1, Jotič : Salej 1:0, 
Krašovec : Hot 0:1, Vezzosi : Petro-
ŠevskiO:!. Tomo Čelesnik 

Pripravljenost je vedno 
boljša kakor 

golo pričakovanje... 
T i t o 

Z MAJHNIMI SILAMI JE MOŽNA 
USPEŠNA OBRAMBA IN UNIČENJE 

VEČJIH ENOT 
d) če se je nekdo odločil za boj, bo vselej našel sredstvo in način 

boja, 
e) sovražnika je treba napasti povsod, na vsakem kraju in ob 

vsakem času. 
General DŽAP poudarja, da gverilski način vojskovanja omo

goča uspehe z najbolj enostavnimi orožji (kopje, lok, puščica, srp, 
gozdna past, zaseda itd.). Pomemben je učinek — ne pa velikost 
orožja. Vojno gospodarstvo v Vietnamu je temeljilo predvsem na 
drobnem kmečkem gospodarstvu, na bazah odpora v vaseh. Vaške 
baze v Vietnamu so pripravljali za samostojno obrambo z razčle
njenim sistemom opazovanja, signalizacije, alarmiranja, z omrež
jem rovov in podzemeljskih predorov. V teh predorih so manevrirale 
krajevne gverilske enote. Učinkovito lastno obrambo vasi so dose
gali z jamami t. j . z zasedami s koničastimi kolci iz bambusa. 

Pri organiziranju dovoza velikih množin vojnega materiala med 
večjimi operacijami (bitka za D I E N B I E N FU) so poleg konvojev 
tovornjakov odigrala odločilno vlogo mala drobna sredstva — 
konvoj več tisočev dvokoles, čolnov, splavov in tovorne živine. 

ZAŠČITNA MALA SREDSTVA 
Mala sredstva delimo v: 
— naravna (zemljišče, reke, morje) ali umetna (tehnične na

prave), 
— primitvna (leseni sod v zemlji ali vodi) ali sodobna (kontej

nerji iz plastike v zemlji ali vodi), 
— zaščitna (podzemeljske jame, zemljanke ali napadalna 

puščica). 
Kitajski vojaški teoretik S U N C U V U je že pred 2500 leti učil 

takole: 
»Zemlja pomeni velike in majhne razdalje, obenem pa nevar

nost in varnost — izglede za življenje ali za pogin.« 
Svobodna narava ima predvsem obilico raznovrstnih in uporab

nih formacij, kot so gozdovi, ozke soteske, reke, jezera, morje, 
močvirja in podzemeljske jame. 

Danes se težko vživljamo v možnost popolnega in dolgotraj
nega premeščanja večjih enot v surove razmere narave. Ponovna 
odvisnost človeka od narave bi bila v vojni pogostna in drastična. 
Morala in vojna sposobnost borca, ki ne bi bil pripravljen na to, 
bi terjala težke preskušnje. 

Gozdovi so imeli od nekdaj velik pomen pri vojskovanju kot 
naravni pogoj za izvrstno maskiranje. Z gozdom je pokritih 34 % 
površine SFRJ . 

Podzemeljske jame predstavljajo skupaj s prepadi tipično 
kraško obliko. V predzgodovinski dobi so služile kot stalna zaklo
nišča — prebivališča jamskega človeka. V razdobju med prvo in 
drugo svetovno vojno so pričele številne države organizirano 
proučevati podzemeljske jame z vojaškega stališča npr. v Franciji 
(linija MAGINOT) , Češkoslovaški, Jugoslaviji in drugod. Neposred
no pred drugo svetovno vojno so v podzemeljske jame nastanili 
celotne letalske tovarne, vojaške orožarne, vojašnice in pomorske 
baze. V začetni dobi druge svetovne vojne so večino urejenih pod
zemeljskih jam zapustili zaradi manevrskega značaja vojne, pozneje 
pa so jih dobro uporabili (Sovjeti v Sevastopolju leta 1941/42, 
Nemci v Neaplju in v Jugoslaviji — Postojna). 

Med NOV v Jugoslaviji so bila v podzemeljskih jamah skla
dišča, bolnice, tiskarne in komandna mesta (Vrhovni štab v Drvar
ju, na otoku Visu in na več ostalih mestih med premikom med IV. 
in V. ofenzivo). 

Jugoslavija je dežela, katere 1/4 celotne površine zavzema kras. 
Po približni oceni imamo pri nas ca. 40.000 različnih jamskih objek
tov. Raziskanih je samo 5000 jam. 

Narava nam nudi pomembne vire prehrane (vitaminov, mine
ralov, beljakovin), ki j ih vsebujeta divja flora in favna. Nekaj stotin 
divjih bilk, ki so registrirane in laboratorijsko raziskane, so primer
ne za pripravljanje zelenjavnih prikuh, kruha, čajev in vitaminskih 
pijač. Gobe so v izjemnih pogojih glavni nosilec beljakovin. Važni 
užitni predstavniki živalskih vrst so: polži, žabe, nekateri plazilci 
(kače in kuščarji, mravljinčja jajca oziroma ličinke), nekateri 
glodalci in školjke. Rezerve teh živil so najbogatejše prav na 
hribovsko-planinskem območju. 

(nadaljevanje) 
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In nato Masarvk pripoveduje o svojem prihodu v Kijev. 
»Ko sem se potem iz Moskve odpeljal v Kijev, sem zašel, ko 

so boljševiki oblegali Kijev, v francoski hotel na Kreščatiku, 
torej v kraj, ki je bil že po svoji legi nevaren (tudi v hotel je med 
posvetovanjem v sosednji sobi treščila granata, ki pa ni eksplo
dirala); na željo prijateljev sem se preselil v sanatorij, ali zaradi 
tega ni bila nevarnost nič manjša, ker sem prihajal na sejo dru
žine in so streli udarjali tudi v sanatorij v mojo sobo. Nekega 
dne sva s Huzo tekla skozi pravo točo boljševiških krogel . . . Se 
danes, ko" se po letih izkušenj spominjam boljševiškega oble
ganja glavnih mest Rusije, se mi zdi vse to kakor tesnoben sen.« 

Masarvka je oktobrska revolucija seveda zanimala pred
vsem zaradi češkega korpusa in vojaških načrtov le-tega na 
strani antante, zakaj kmalu je postalo jasno, da bodo boljševiki 
hočeš nočeš sklenili z Nemci mir. Njegovo prepričanje, tako 
pravi v citiranem delu (str. 171) je bilo trdno, da se Čehi ne 
smejo vmešavati v ruske notranje zadeve, ki jih je povzročila 
revolucija, in menil, da bi bilo treba češki korpus prepeljati 
v Francijo, kakor se je Masarvk s francosko vlogo že pogodil. 
Francija oziroma antantne sile pa so ta korpus, kakor bomo 
videli, kmalu uporabili v kontrarevolucionarne namene. 

»Ko so boljševiki pod Muravjevom primarširali na Ukra
jino proti buržoaznemu Centralnemu svetu in da bi zavzeli 
Kijev, smo sklenili z njimi pogodbo: zagotovili so nam oboro
ženo nevtralnost in prost odhod iz Rusije v Francijo. S prizna

njem oborožene nevtralnosti smo bili (Narodni svet) priznani 
za redno in samostojno armado in vlado,« piše v cit. delu 
Masarvk in pravi, da so boljševiki zavzemali Kijev 8. februar
ja 1918, on pa je dan poprej po dogovoru s francosko vojaško 
misijo proglasil armado (češki legionarski korpus) za del fran
coske armade. »Muravjev sam je skušal svoje obveze izpolniti,« 
nadaljuje Masarvk, »toda kijevski boljševiški sovjet, baje brez 
vednosti Muravjeva, poslal češke agitatorje k naši vojski, da bi 
prestopila k Rdeči armadi.« 

Rdeče armade vsaj" uradno takrat še ni bilo, saj se je ta 
ustanovila šele 23. februarja 1918. res pa je, da so k češkim 
legijam poslali agitatorje, ne samo bivše avstrijske ujetnike 
Čehe, ki so se pridružili sovjetskim revolucionarnim silam, 
marveč tudi bivše avstrijske ujetnike drugih narodnosti, med 
njimi tudi Slovenec, kakor se je spominjal jeseniški udeleženec 
oktobrske revolucije Franc Mežek, ki so ga v prvih dneh fe
bruarja 1918 dodelili oddelku, ki je bil poslan v Penzo z nalogo, 
da tam počaka češke legije. Boljševiki bi j ih radi pridobili zase, 
Čehi pa se jim niso hoteli pridružiti (vedeti je treba, da so bili 
med češkimi legionarji večinoma nacionalistično usmerjeni 
Čehi). Izgovarjali so se, da se v ruske notranje zadeve nočejo 
vmešavati, marveč zahtevajo prost prehod preko Sibirije 
v Vladivostok, kar so j im boljševiki tudi omogočili, čeprav je 
potem češka legija izkoristila kontrarevolucijo in j ih nagnala 
v boj proti boljševikom. 

Tako se je spominjal nekdanji jeseniški delavec in udele
ženec oktobrske revolucije v Rusiji Franc Mežek, katerega 
oddelek so potem iz Penze poslali v Harkov v Ukrajino, od tam 
pa v Poltavo. Tu bi morali minirati neki most čez Dnjeper pri 
Kremenčuku. Onstran Dnjepra se je namreč pojavila nemška 
vojska. 

To je bil čas, ko so se pretrgala mirovna pogajanja med 
mlado Sovjetsko republiko in Nemci. Ta pogajanja, kakor vemo 
iz zgodovine, so se pričela 3. decembra 1917, dva dni kasneje — 
dne 5. decembra 1917 — pa je bil podpisan sporazum o za
časnem premirju in prenehanju vojnih operacij. Rusko gospo

darstvo je bilo takrat v razsulu, med vojaki na fronti pa je bila 
vojna utrujenost, vojaške enote so zapuščale fronto, ki je zaradi 
tega razpadla. Nemški imperialisti so vse to hoteli izrabiti 
za to, da bi si prisvojili velika ozemlja bivšega carskega ruskega 
imperija, Poljsko, Ukrajino in baltiške dežele pa so nameravali 
pretvoriti v države v celoti odvisne od Nemčije. 

Nadaljevati boj proti centralnim silam bi pomenilo ogroziti 
obstoj komaj nastale sovjetske republike in je bilo zato nujno 
sprejeti težke pogoje miru in se umakniti pred takrat najbolj 
nevarnim in najbolj roparskim nemškim imperializmom, da bi 
se mlada sovjetska država lahko oddahnila, utrdila sovjetsko 
oblast in ustvarila svojo Rdečo armado, sposobno bojevati se 
proti zunanjemu imperialističnemu sovražniku. Taka je bila 
Leninova ocena, a so se j i postavili po robu tako imenovani levi 
komunisti, ki so zahtevali, naj se vojna proti imperialističnim 
centralnim silam nadaljuje. Prav zaradi tega, kakor že vemo, so 
se 10. februarja 1918 pretrgala mirovna pogajanja v Brest 
Litovskem. Nemci so pa potem, ko je 18. februarja 1918 C K 
boljševiške partije sprejel Leninov predlog o takojšnji sklenitvi 
miru s centralnimi silami, postavili še težje mirovne pogoje, 
ki pa j ih je bilo treba sprejeti. Proti nasprotnikom Leninovega 
predloga je Lenin dejal, da so ti »dejansko pomogli nemškim 
imperialistom in zavrnili naraščanje in razvoj revolucije tudi 
v Nemčiji.« Iz zgodovine prve svetovne vojne vemo, da je prav 
v času pogajanj v Brest Litovskem naraščalo revolucionarno 
gibanje tudi v drugih evropskih državah. Januarja 1918 je 
zajelo Nemčijo stavkovno gibanje v oboroževalni industriji 
Nemčije in Avstro-Ogrske, množične stavke so izbruhnile zlasti 
v Berlinu in na Dunaju, februarja je prišlo do upora avstro-
ogrske mornarice v Kotoru, februarja in marca 1918 pa so 
izbruhnile množične stavke v Franciji v protest proti antantni 
intervenciji v Rusiji, katere začetki segajo v januar 1918. 

(se nadaljuje) Ž E L E Z A R 5 



NOVICE IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 

S E J A IZVRŠNEGA O D B O R A 
S I N D I K A T A ŽELEZARNE 

V torek, 23. decembra, je bila seja 
izvršnega odbora sindikata Železar
ne. Seje se je udeležil tudi vodja 
oddelka za družbeni standard Pavel 
Lotrič, ki je izvršnemu odboru po
sredoval nekaj uvodnih misli k pra
vilniku o kreditiranju stanovanjske 
graditve. Omenjeni pravilnik je- v 
javno razpravo posredovala samo
upravna stanovanjska skupnost Je
senice. 

Med živahno in učinkovito raz
pravo so člani izvršnega odbora sin
dikata Železarne sprejeli nekatera 
dopolnila k posameznim členom pra
vilnika, poleg tega pa za nekatere 
člene želijo tudi širša pojasnila. 

Izvršni odbor sindikata Železarne 
bo vse pripombe k pravilniku o kre
ditiranju stanovanjske politike po
sredoval samoupravni stanovanjski 
skupnosti oziroma našim delegatom, 
ki nas zastopajo v tej skupnosti. 

Ob sklepu seje so rešili še nekaj 
tekočih zadev in odobrili denarno 
pomoč našim sodelavcem iz soli
darnostnega sklada. 

DRUŽBENA P R E H R A N A 
V ponedeljek, 8. decembra, je bila 

v Kazini na Jesenicah delovna kon
ferenca osnovne organizacije sindi
kata. Poročilo o opravljenem delu je 
prebrala predsednica odbora osnov
ne organizacije sindikata Tinca 
Kernc, in povedala, da so imeli poleg 
konstituantne seje še pet rednih sej 
odbora osnovne organizacije sindi
kata. Sprejet je bil delovni načrt, 
sicer pa so bili člani sindikalnega 
odbora razporejeni po komisijah. 

Na športnem področju so tekmo
vali v kegljanju na asfaltu, namiz
nem tenisu ter na medobratnem 
tekmovanju Železarne. Organizirali 
so izlet v Crikvenico ter piknik v 
Završnici. Enaindvajset članov ko
lektiva se je udeležilo higienskega 
tečaja. Denarno pomoč so dodelili 
sedemnajstim članom sindikata 
in prav tako tudi denarno pomoč 
socialno šibkim članom sindikata. 

O poslovanju delovne enote druž
bena prehrana je poročal vodja 
Stane Pretnar, razpravljali pa so o 
poslovanju kantin. Med razpravo je 
bilo poudarjeno, da delavci priha
jajo k malici neorganizirano in zato 
ni mogoče obdržati potrebnega reda. 
Kantinerke se trudijo, da bi bila 
postrežba čim hitrejša. Vodstvu D E 
so predlagali, naj skupaj z ostalimi 

obrati v Železarni uredi, da bo pri
hod delavcev na malico bolj organi
ziran. Dalj časa so razpravljali o 
delu mladinske organizacije ter o 
predvidenem referendumu za zbira
nje sredstev za potrebe šolstva. Ob 
sklepu delovne konference so razde
lil i brezplačne vstopnice za ogled 
jugoslovanskega barvnega filma 
»Dr. Mladen«. 

FINANČNO RAČUNSKI 
S E K T O R 

Šesta seja odbora osnovne orga
nizacije sindikata je bila v četrtek, 
11. decembra. Največ pozornosti so 
posvetili pripravam za delovno 
konferenco. Naloge, ki j ih bo morala 
opraviti sindikalna organizacija so 
zelo zahtevne in bo zato morala biti 
sindikalna organizacija navzoča pri 
obavnavanju vprašanj na področju 
nagrajevanja in napredovanja. 

V celoti podpirajo predlog za 
izvedbo samoprispevka za zbiranje 
sredstev za potrebe šolstva. Pripo
minjajo, da je dvo odstotna stopnja 
samoprispevka previsoka in priporo
čajo 1,5 odstotno stopnjo samopri
spevka. Sprejet je bil sklep o dodelit
vi denarne pomoči sodelavki Heleni 
Božič, ki že dalj časa boluje in o 
družabnem srečanju, ki naj bi ga 
organizirali ob odhodu dveh sode
lavcev v pokoj. 

L I V A R N A 
Delovna konferenca osnovne or

ganizacije sindikata v livarni je bila 
v petek, 12. decembra. Razen članov 
sindikata livarne je bil na konferenci 
prisoten tudi zastopnik izvršnega 
odbora sindikata Železarne Vlado 
Repe. 

Predsednik osnovne . organizacije 
sindikata Anton Aubar je poročal o 
opravljenem delu. Desetmesečno 
poročilo o obratovanju livarne je 
posredoval konferenci obratovodja 
Jože Bertoncelj, o finančnem poslo
vanju pa je poročal blagajnik. 

Iz poročila ohratovodje povzema
mo, da so z doseženemi rezultati za
dovoljni in da tudi v prihodnjem 
letu pričakujejo dobre rezultate, in 
da z naročili ne bodo imeli večjih 
težav. 

Iz poročila predsednika Aubarja 
je razvidno, da so imeli v minulem 
obdobju sedem sej izvršnega odbora 
osnovne organizacije sindikata. Na 
sejah so razpravljali o stabilizacij
skem načrtu obrata in Železarne, 
poleg tega pa so organizirali dvo
dnevni izlet i letalom v Pulj, k i je 

V sredo, 24. decembra, je predsednik- občinske skupščine Jesenice Slavko 
Osredkar podelil državna odlikovanja naslednjim sindikalnim delavcem: 
— red dela z zlatim vencem: Janku Burnku; — red zaslug za narod s sre
brno zvezdo: Metodu Baldermanu, Aleksandru Kovaču in Valentinu Ženu; 
— red dela s srebrnim vencem: Milanu Budji, Jožu Frecetu, Veri Švent in 
Francetu Pogačniku. 

lepo uspel in si takih izletov v livarni 
še želijo. 

Kot je povedal predsednik Aubar 
bodo v prihodnjem letu posvetili več 
pozornosti stabilizaciji, podpirali 
bodo tudi športno kulturno dejav
nost. Kot doslej bodo tudi v prihod
nje posvetili vso pozornost članom 
sindikata, ki že dalj časa bolujejo. 

Med razpravo je bilo postavljeno 
vprašanje ogrevanja delovnih pro
storov in glede prostora, ki naj bi ga 
v prihodnje namenili jeklolivarni II. 
Ustrezno pojasnilo je posredoval 
obratovodja. Razprava se je nana
šala tudi na nagrajevanje, ki v 
livarni še ni povsem urejeno, saj 
imajo v nekaterih obratih že izvolje
ne delegate za^ocenjevanje na delov
nem mestu. O tej problematiki na 
izvršnem odboru sicer niso razprav
ljali, pač pa so o tem bili obveščeni 
vodje SDS ter obratovodstvo z delo
vodji. Razpravljali so še o delu mla
dinske organizacije v livarni, nato 
pa so za novega predsednika 
osnovne organizacije sindikata 
izvolih dosedanjega podpredsednika 
Milana Kerina. 

V R A T N I P O D B O J I 
U S T A N O V N A K O N F E R E N C A 
V ponedeljek, 15. decembra, so 

imeli ustanovno konferenco osnovne 
organizacije sindikata v obratu 
vratnih podbojev. 

Navzočim je bilo posredovano 
poročilo o opravljenem delu osnovne 
organizacije sindikata profilarne in 
podbojarne za leto 1975, kakor tudi 
finančni plan za leto'76 Poročilo o 
desetmesečnem poslovanju je pre
bral predsednik Andrej Vidmar. 
Govoril je o dodeljevanju denarne 
pomoči delavcem, ki so dalj časa 
bolovali, o letovanju v počitniških 
domovih in o športni dejavnosti. 

V razpravi 
je sodeloval tudi direktor TOZD 
Hladna predelava Franc Vičar. Dalj 
časa se je zadržal pri problematiki 
novega obrata in dejal, da se bodo 
zavzemali zato, da kovinske vratne 
podboje še bolj uveljavimo. 

Ob sklepu ustanovne konference 
so izvolili petčlanski izvršni odbor 
osnovne organizacije sindikata. Za 
prvega predsednika je bila izvoljena 
Darja Vengar. 

S E J A K O M I S I J E Z A P R O Š N J E 
IN S O C I A L N A VPRAŠANJA 

V TOZD V A L J A R N E 
V četrtek, 18. decembra, je bila 

peta seja komisije za prošnje in 
socialna vprašanja pri osnovni orga
nizaciji sindikata TOZD Valjarne. 
V razpravi so imeli več predlogov. 
Enkratno denarno pomoč so odo
brili sedelavki Marti Kraševec iz 
valjarne 2400. Prav tako so odobrili 
denarno pomoč Jaku Praprotniku, 
Zlati Homec, Francu Jekovcu, Bredi 
Zurc, Jožetu Manfredu in Francu 
Logarju. 

H L A D N A V A L J A R N A 
V četrtek, 18. decembra je bila 

osma seja izvršnega odbora osnovne 
organizacije sindikata v hladni 
valjarni. Predvidoma bo delovna 
konferenca 9. januarja. Takrat bodo 
posredovali članom sindikata poro
čilo o dosedanjem delu izvršnega 
odbora in program za prihodnje leto. 
Poslovno poročilo bo pripravilo 
obratovodstvo. 

Člani izvršnega odbora so bili 
seznanjeni s predlogom samopri
spevka za zbiranje sredstev name
njenih izgradnji šolskega centra na 
Plavžu. Denarno pomoč ob novo
letnih praznikih so odobrili petim 
sodelavcem, medtem ko bosta de
narno pomoč prejela še Štefan 
Pesjak in Ivan Stanko. 

ZAKLJUČKI KONFERENCE 
00 SINDIKATA ŽELEZARNE 

IZ VARSTVA PRI DELU 
IN DELOVNIH POGOJIH 

i -
Konferenca 0 0 sindikata Železarne ugotavlja, da so bila v zadnjih letih v 

železarni velika prizadevanja na ustvarjanju boljših pogojev in delovnih raz
mer. V ta namen so bila vložena tudi ogromna finančna sredstva. Rezultati 
teh prizadevanj so vidni pri zniževanju poškodb pri delu in odsotnosti z dela 
zaradi poškodb. 

- 2 -
Varstvo pri delu je kadrovsko proizvodna funkcija in mora biti sestavni 

del vsakega dobro organiziranega tehnološkega procesa. To pa pomeni, da za 
varstvo delavcev pri delu morajo skrbeti in biti odgovorni vsi tisti, ki delo 
organizirajo, vodijo in nadzirajo. 

- 3 -
0 0 sindikata v TOZD morajo v bodoče vsaj enkrat letno obravnavati 

problematiko varstva pri delu v TOZD, posebno pa oceniti vzroke in posledice 
vsake hujše ali smrtne nesreče pri delu. 

- 4 -
Konferenca priporoča samoupravnim delovnim skupinam, da na svojih 

sestankih več obravnavajo problematiko delovnih in življenjskih pogojev na 
delovnih mestih in v delovnih prostorih, saj je z novo ustavo in novimi pred
pisi o varstvu pri delu to postala pravica in obveznost ter odgovornost vsake
ga zaposlenega delavca v TOZD. 

- 5 -
Samoupravne delovne skupine naj na svojih sestankih obravnavajo, 

predlagajo in zahtevajo predvsem reševanje problemov v zvezi s težkim, ne
varnim in zdravju škodljivim delom z uvajanjem sodobne mehanizacije. Od
govorne osebe v oddelkih in TOZD kot v delovni skupnosti Skupne službe, so 
dolžne skrbeti za realizacijo teh potreb z enakim prizadevanjem kot za dose
ganje višje proizvodnje. Vsaka smotrna investicija za varstvo delavcev na 
delovnih mestih in v delovnih prostorih, kakor tudi za varstvo okolja ima dol
goročni pomen in se bogato obrestuje pri dviganju produktivnosti in kvalitete 
dela. 

- 6 -
Še bolj organizirano in kvalitetno je treba nadaljevati in razvijati izobra

ževanje ob delu s poudarkom na varstvu pri delu. Posebno je to pomembno za 
novosprejete delavce brez ustreznih kvalifikacij in industrijske oziroma 
železarske tradicije. Na delovnih mestih s povečano nevarnostjo za poškodbe 
in zdravstvene okvare pa je treba dosledno, v skladu s predpisi, izvajati pre
verjanje znanja zaradi varstva pri delu neposrednih izvajalcev del, kakor tudi 
njihovih neposrednih vodij dela. 

- 7 -
Konferenca opozarja, da v Železarni nekontrolirano in neodgovorno tro

simo preveč osebnih zaščitnih sredstev. Letni stroški za ta sredstva se pribli
žujejo eni milijardi starih dinarjev. Posebno se trosi preveč takih sredstev, ki 
jih posamezniki želijo imeti ne glede na to, ali jih varujejo pred poškodbami 
pri delu, ali ne (bunde, lahki čevlji, rokavice). 

Zato si moramo prizadevati za ustvarjanje boljših delovnih pogojev s 
tehničnimi ukrepi, osebna zaščitna sredstva pa kontrolirano in odgovorno 
dodeljevati in dosledno uporabljati le tam, kjer je to nujno in se s tehničnimi 
ukrepi nevarnosti ne dajo odpraviti. 

Poostriti je treba dodeljevanje raznih bund, predvsem strokovnim delav
cem, ki opravljajo delo v pisarnah oziroma v zaprtih prostorih in le občasno 
opravljajo svoje delo na terenu. 

- 8 -
Sanacijske programe, ki jih pripravljajo delavci službe varstva pri delu 

samostojno, ah v sporazumu z odgovornimi delavci v oddelkih in TOZD, se 
mora dosledno izvrševati. T i programi so idejnega značaja. Odgovorni vodje v 
obratih so dolžni pripraviti projekte, ki so v zvezi s sanacijskim programom in 
tako pripravljeno dokumentacijo predložiti samoupravnim organom (odbor 
za varstvo pri delu, odbor za gospodarstvo in DS), ki odobrijo projekt in 
potrebna denarna sredstva za realizacijo projektov. 

- 9 -
Konferenca opozarja, da v nekaterih obratih še vedno opravljajo težko 

fizično delo ženske in to celo na tri izmene. Več je potrebno delati na odpravi 
težkih fizičnih del za ženske. V skladu s predpisi in našimi že sprejetimi sklepi 
pa si moramo prizadevati, da čimprej odpravimo nočno delo žena. 

- 10 -
Konferenca na osnovi razprave zahteva podrobno analizo delovnih po

gojev na delovnih mestih na katerih se delovna doba šteje z benefikacijo. Po
trebno je uskladiti vložena finančna sredstva za sanacijo delovnih pogojev, ki 
niso majhna in zahteva po benefikaciji. To mora opraviti strokovna služba v 
roku šestih mesecev. 

- 11 -
Konferenca ugotavlja, da btežkočeni dodatek ne predstavlja več tisto kar 

je pred leti z ozirom na sanacijo delovnih pogojev, zato morajo odgovorni de
lovodje ta dodatek priznati samo v upravičenih primerih. Za spremljanje in 
ukrepanje glede dodatka so odgovorni vodje posameznih oddelkov. 

- 12 -
Konferenca postavlja pred službo iz varstva pri delu, da na osnovi vseh 

zaključkov in razprave na konferenci izdela vrstni red sanacijskih posegov in 
z njim po samoupravnih organih obvesti delavce po TOZD. 

Komisija za zaključke 

TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI 

PROBLEMI NADZVOČNEGA 
LETALSKEGA PROMETA 

1 
Dne 21. januarja 1976 bo pričelo obratovati na redni liniji 

Pariz —Rio de Janeiro prvo nadzvočno potniško letalo »Con
corde«. S povprečno hitrostjo 2200 km/h bo prevozilo to 
razdaljo v sedmih urah. Nekoliko kasneje predvidevajo tudi 
linijo Pariz — New York, ki jo bo »Concorde« prevozil v treh 
urah in pol. 

Tudi v Sovjetski zvezi bodo z novim letom pričeli uporab
ljati nadzvočna letala na rednih notranjih linijah. Prva linija, 
na kateri bo pričelo voziti sovjetsko nadzvočno letalo TU-144 
bo Moskva—Alma-Ata, glavno mesto kazahstanske republike. 
To 3.100 km dolgo progo, bo prevozilo v slabih dveh urah. 

Strokovnjaki potniškega letalstva in letalske družbe z zani
manjem pričakujejo ta, sicer nekoliko zamujen pričetek nad
zvočnega zračnega prometa. 

TEŽAVE P I O N I R J E V 
NADZVOČNEGA P R O M E T A 

Osnova programa »Concorde« so javnosti s pomočjo sred
stev javnega obveščanja sorazmerno precej znani. Vendar je 
res, da so v času dolgega razvoja nastopile določene težave, ki 
jih ni bilo mogoče predvidevati. Med te spadajo počasnejša rast 
zračnega prometa, vedno večje zahteve po manj hrupnih 
letalih, izredne podražitve naftnih proizvodov, kakor tudi delno 
z naraščajočo inflacijo pogojeno močno povečanje stroškov 
celotnega projekta. Poleg tega ni mogoče prezreti tega, da 
letalska industrija ZDA ni zainteresirana za uporabo evropske
ga nadzvočnega potniškega letala. Vzrok je v tem, ker sama 
nima podobnega projekta, ki bi lahko konkuriral evropskemu. 
Zato je iz tega razloga potrebna določena previdnost pri oceni 
kritike, ki prihaja na ta račun iz Z D A . 

Za sovjetsko konkurenčno letalo TU-144 kaže, da je imelo 
precej časa tehnične težave. Ko je bil serijski model leta 1973 
popolnoma predelan, je prišlo leta 1973 med letalsko razstavo 
na pariškem letališču Le Bourget do težke nesreče tega letala. 
Vendar vsem tem težavam navkljub sta danes TU-144 kot 
»Concorde« v serijski izdelavi. 

TEHNIČNI P R E G L E D I 
Zakaj zahteva razvoj potniškega nadzvočnega letala toliko 

naporov, ko je vendar danes brez posebnih problemov v uporabi 
na tisoče vojaških nadzvočnih letal? Za to sta odločujoča dva 
osnovna pogoja. 

Prvi se veže na varnostne zahteve, ki so pri potniških leta
lih znatno.večje kot pri vojaških. Največja neznanka je bilo 
obnašanje materiala samega letala in motorjev pri dolgih 
poletih z nadzvočno hitrostjo pri velikih višinah. Za to so bili 
potrebni dolgotrajni poizkusi s posameznimi -deli v naravni 
velikosti (utrujanje in ogrevanje materiala ter podobno). 

Prav tako važen pogoj je bila ekonomičnost, ki je pri 
nadzvočnem prometu niso bili v stanju predvideti. V tem 
oziru bodo odločilni obratovalni stroški (gorivo, vzdrževanje 
obsežnih sistemov) ter izkoriščenost sedežev med poleti. 

V primerjavi z letali, ki obratujejo s hitrostjo manjšo kot je 
zvočna, so tudi ostale tehnične zahteve nadzvočnega letala 
znatno večje. Drugačne fizikalne osnove pri nadzvočnem poletu 
imajo za posledico še težjo izbiro aerodinamične oblike samega 
letala. Ta bi naj bila čim bolj primerna pri nizki, pri visoki 
podzvočni in pri nadzvočni hitrosti. V ZDA so skušali ta 
problem rešiti s pomočjo premičnih kril. Vendar jim to ni uspelo 
zaradi prevelikega povečanja celotne teže letala. 



POMEMBNA TEHNIČNA 
IZBOLJŠAVA 

NA VALJAVNIŠKEM OGRODJU 
ŠTEKEL 

V p r i č e t k u meseca oktobra le tošnjega leta je b i l a na va l j avn i škem 
ogrodju stekel d o k o n č a n a i n predana v obratovanje zvezna regulacija 
hi trost i glavnega pogona. 

Sedanja regulacija hitrosti v stop
njah (43, 100, 130, 160, 190, 225 vrt
ljajev na minuto), ki smo jo v origi
nalni izvedbi uporabljali od pričetka 
obratovanja valjavniškega ogrodja 
stekel, pa namenu v celoti ne ustre
za valjanju tako pestrega in kvali
tetnega asortimenta, k i ga valjamo 
danes, še manj pa ustreza asorti-
mentu, ki ga bomo morali valjati za 
potrebe nove hladne valjarne v bliž
nji prihodnosti. Prednosti zvezne 
regulacije hitrosti glavnega pogona 
valjavniškega ogrodja se glede na 
originalno izvedbo kažejo tako v 
elektromehanskem, kot v valjav-
skem pogledu. 

Vsekakor lahko trdimo, da je že 
enomesečno obratovanje dalo spod
budne rezultate glede prihrankov, 
na več zasledovanih mestih. Tako 
lahko trdimo, daje predelava v ce
loti uspela in jo lahko smatramo kot 
eno najuspešnejših racionalizacij 
doslej. 

Na sliki 2. je prikazana karakte
ristika hitrosti v odvisnosti od časa, 
ki je potreben, da se pogon pospeši 
na to hitrost. Stopničasta »krivulja« 
predstavlja originalno stanje. Raz
vidno je, da je pogon lahko dosegel 
le šest hitrosti. Nova izvedba omo
goča izbiro katerekoli hitrosti na kri
vulji, k i povezuje vrhove stopničaste 
krivulje. 

Bistvo izboljšave predstavlja pre
delava generatorja linearne funkcije 
R F G , ki je z blokovno shemo pri
kazan na sliki 3. Izločen je modul 
TOA 1, ki je s svojimi živosrebr-
nimi releji vklapljal in izklapljal 
kombinacije uporov in potencio-
metrov modula TOA 2 tako, da je 
modul TOA 3 dobival pet različnih 
napetostnih signalov, ki so ustrezali 
določeni hitrosti. S tem je odpadel 
tudi del logike v PRODAC-u , ki je 
posredoval komande za vklop posa
meznih živosrebrnih relejev. Modul 
TOA 2 je zamenjan s kombinacijo 

TEHNIČNA I Z V E D B A 
P R E D E L A V E 

Podrobnejši opis, zaradi strokovne 
zahtevnosti presega okvir tega 
članka, zato je prikazana samo 
groba slika izvedbe predelave. 

Na sliki 1. je prikazana poeno
stavljena sedanja in originalna (črt
kana) blokovna shema regulacijske
ga kroga glavnega pogona. Glavni 
motor M 5.000 HP, napajata dva 
enosmerna generatorja 6 s po 
2.000 K W , ki ju poganja sinhronski 
motor 5.600 HP. Za regulacijo vrt-
Hajev so uporabljena kompaundna 
iiavitja motorja in generatorjev, 
ki jih napajajo vzbujevalci E X C . 
Pri regulaciji sta upouporabljena 
dva principa: 

— napetostna regulacija od 43 do 
100 vrtljajev na minuto z zvišanjem 
napetosti na sponkah motorja; 

— regulacija z vzbujevalnim po
ljem od 100-225 vrtljajev na minu
to, s slabljenjem vzbujanja glavnega 
r^otorja. 

Vzbujevalca predstavljata moč
nostni ojačevalnik signalov G R V 
(Generator Voltage Reference - re
ferenca generatorjeve napetosti) in 
M F R (Motor Field Reference — 
referenca vzbujanja motorja),ki 
predstavlja nekakšne možgane ce
lotne valjarne stekel. Izvršno ko
mando za spremembo hitrosti da 
valjavec, s pomočjo stikala za izbiro 
hitrosti. Originalna izvedba tega 
stikala je bila petstopenjska, temu 
pa je bil prilagojen tudi P R O D A C 
in R F G . Tako je imel valjavec mož
nost spreminjati hitrost valjanja 
samo v petih stopnjah (100, 130, 
160, 190, 225 vrtljajev na minuto), 
vtična hitrost pa je bila 43 vrtljajev 
na minuto. 

uporov in potenciometra, ki je na
meščen na osi novega stikala za iz
biro hitrosti. Tako dobiva modul 
TOA 3 zvezen napetostni signal, ki 
preko R F G regulatorjev in vzbuje-
valcev zvezno krmili hitrost glav
nega pogona (slika 1). Stikalo za 
izbiro hitrosti vsebuje poleg poten
ciometra še pet -kontaktov, ki preko 
P R O D A C - a dajejo signal S L D N za 
avtomatsko ustavljanje pogona, kar 
zagotavlja, da konec traku ne uide v 
peč vročega navijalca. 

Originalna izvedba je dovoljevala 
vtik samo s hitrostjo 43 vrtljajev na 
minuto, s predelavo PRODAC-a je 
dana možnost vtika pri katerikoli 
hitrosti. Omejitev nastopa samo pri 
pogojih valjanja in mehanskih obre
menitvah ogrodja. 

Skop opis tehnične izvedbe je mo
rebiti bralca zavedel v misel, da je 
rešitev problema sila enostavna in ni 
zahtevala posebnega dela. To mne
nje pa je seveda zmotno, treba je 
namreč vedeti, da je bila potrebna 
natančna analiza karakteristik po
gona, izdelava idejnih osnutkov v 
več variantah, izbira tehnično in 
ekonomsko najugodnejše rešitve in 
izdelava dokumentacije. Šele nato je 
prišla na vrsto izdelava novih in 
predelava starih delov naprav. Vsa 
ta dela so ob maksimalni angažira
nosti teama, ki je bil sestavljen iz 
asistentov elektro vzdrževanja Bela 
(Markež, Novšak, Brumat) in obra-
tovodstva valjarne Bela, trajala 
polne štiri mesece. 

Primerjava nove izvedbe regula
cije hitrosti, na valjavniškem ogro
dju stekel, z lastnostmi originalne 
izvedbe, kaže velike prednosti zvez
ne regulacije hitrosti. Te prednosti 
se kažejo tako po elektromehanski 
kot po valjavski plati. 

Med najvažnejše elektro mehan
ske prednosti sodi naslednje: 

— povečana je odzivnost glav
nega pogona in vseh pogonov, ki so 
preko pilot generatorja (PG na sli
ki 1) od njega odvisni; 

— med valjanjem je možna stal
na nazivna obremenitev glavnega 
motorja, ki je proporcialna hitrosti 
valjanja. S tem je močno zmanjšana 
nevarnost izpada glavnega pogona 
zaradi preobremenitve, kar je bil 
doslej precej pogost pVjav; 

— zmanjšajo se energijske izgube 
med prehodnimi pojavi (zagon, za
viranje, reverziranje). Pri originalni 
izvedbi so bile v nekem merilu enake 
površini trikotnikov na sliki 2; 

— odpade sunkovita obremenitev 
postrojenja, kar ugodno vpliva na 
življenjsko dobo naprav, tako po 
električni kot po mehanski plati; 

— zaradi poenostavitve logike in 
regulacije je omogočeno enostav
nejše odkrivanje in odklanjanje na
stalih napak, pri čemer se občutno 
zmanjša tudi potrebna rezerva. 

Po valjavniški plati pričakujemo 
in se v času obratovanja že kažejo 
naslednje prednosti pred originalno 
izvedbo: 

— Hitrost valjanja, pri čemer . 
obravnavamo samo optimalno hi
trost, s katero lahko valjamo trak 
v posameznih prevlekih z ozirom na 
dovoljeno obremenitev glavnega 
pogona, se bistveno poveča. Kot 
primer lahko navedemo drugi pre
vlek, ki se je po originalni izvedbi 
valjal s hitrostjo v večini primerov 
100 vrtljajev na minuto. Po origi
nalnem stopenjskem spreminjanju 
hitrosti sledi naslednja stopnja hi
trosti 130 vrtljajev na minuto, ki pa 
je pri veliki redukciji, ki nastopa pri 
valjanju v drugem prevleku, nismo 
mogli uporabiti, zaradi sunkovite 
obremenitve motorja glavnega pogo
na, ki bi prekoračila dovoljeno obre
menitev ; n privedla do izpada glav
nega pogona. Z zvezno regulacijo 
sunkovita obremenitev odpade, ker 
se hitrosti zvezno povečujejo tako, 
da je možno v sedanjem primeru z 
namesto prejšnjih L00 vrtljajev na 
minuto valjati s hitrostjo tudi do 
140 vrtljajev na minuto. Do izpada 
glavnega pogona ne pride, ker se 
obremenitev motorja zvezno pove
čuje. 

— Hitrosti reverziranja, pri če
mer smatramo za reverziranje čas 
od ustavitve pogona po končanem 
prevleku do pričetka valjanja z 
zgoraj navedeno optimalno hitrostjo 
valjanja v naslednjem prevleku, so 
se bistveno zmanjšale. Že v tehnič
nem opisu je bilo navedeno, da so 
bile vtične hitrosti po originalni 
izvedbi fiksirane na hitrost 43 vrt
ljajev na minuto ali približno 
1,4 m/sec. odvisno od premera delov
nih valjev na steklu. Po novi izvedbi 
je dana možnost hitrejšega vtikanja, 
ki ga že uporabljamo in ga bomo po
stopoma povečevali do optimalnih 
vtičnih hitrosti 70 vrtljajev na mi
nuto kar ustreza približno 2,5 m/sec. 

Obe prvi dve prednosti sta po 
valjavski plati bistveno povezani s 
povečanjem kapacitete valjavniške 
proge stekel. V sedanji situaciji 
predstavlja glede na čas valjanja 
ozko grlo valjavniško ogrodje blu-
ming za debeline trakov nad 3 mm. 
Za trakove debeline pod 3 mm pred
stavlja ozko grlo valjavniško ogrodje 
stekel. Racionalizacija torej tre
nutno zajema- samo del proizvod
nega asortimenta. Z vključitvijo po
tisne peči v obratovanje, kar bo v 
precejšnji meri izvedeno v nasled
njem letu, predvsem pa v letu 1977, 
ko bo nova hladna valjarna obra
tovala že s polno zmogljivostjo, 
bomo preko bluminga izvaljali pre
ko 100.000 sLabov v predtrak. Pri 
celotni količini predtrakov iz slabov 
pa je čas valjanja na blumingu bi
stveno krajši od časa valjanja na 
steklu tako,' da bo stekel za to do
datno količino tudi predstavljal 
ozko grlo. 

— Izplen na steklu predstavlja 
veliko postavko v stroških, saj se 
trenutno valja na njem približno 
140.000 ton trakov letno. Pričaku
jemo, da bo višja optimalna hitrost 
in hitrejše reverziranje bistveno pri
pomogla k višjim temperaturam 
valjanja na tem ogrodju, predvsem 
si obetamo višje temperature koncev 
traku zaradi hitrejšega vtikanja. 

Predvsem pričakujemo ugodnejše 
rezultate pri valjanju * nerjavnih 
trakov avstenitnega tipa za potrebe 
nove hladne valjarne, kjer imamo 
sedaj največ težav predvsem zaradi 
prenizke temperature koncev tra
kov. 

— Izboljšanje pogojev hlajenja 
trakov pred navijanjem na hladnem 
navijalcu je očitno že sedaj. Trakovi 
posameznih kvalitet se morajo po 
končanem valjanju na steklu, na 
ohlajevalni liniji ohlajati v natanč- . 
no določeno temperaturno območje. 
Temperaturna območja so zelo ozko 
predpisana. — 

Po originalnem načinu spreminja
nja hitrosti v stopnjah je bila mož
nost »lovljenja« pravilne tempe
rature pred navijanjem, s spreminja
njem hitrosti valjanja ob zadnjem 
prevleku zelo pičla, saj so bili 
razmahi med posameznimi hitrostmi 
preveliki tako, da smo pri valjanju 
večkrat izgubili kontakt s pravilnim 

temperaturnim območjem. Posledi
ca takega načina ohlajanja se je 
odražala na zelo spremenljivih 
mehanskih lastnostih pločevine po 
vsej dolžini traku, pri čemer v veliko 
primerih nismo zadostili zahtevanim 
mehanskim lastnostim. Pločevina z 
neustreznimi mehanskimi lastno
stmi, se je morala vsled tega 
dodatno toplotno obdelati pri čemer 
so nastajali dodatni stroški prede
lave. 

Z novim načinom spreminjanja 
hitrosti je podana veliko večja 
možnost in zanesljivost pri »lov
ljenju« predpisanega območja ohla
janja, kar se bo prav gotovo poznalo 

na izboljšanju mehanskih lastnosti 
pločevine. 

Na koncu bi se rad zahvalil so
delavcem v teamu za sodelovanje, 
trud in mnogo strokovnega znanja, 
ki so ga morali vložiti v rešitev tega 
zahtevnega problema. Ravno tako 
bi se rad zahvalil valjavcem stekla, 
ki so s sodelovanjem omogočili 
hitrejšo realizacijo projekta, ki bo 
po svoji pomembnosti bistveno 
pripomogel k izpolnitvi planskih 
nalog tako po količini kot kvaliteti. 

Obratovodja valjarne bluming — 
stekel Vlado Senčar 

KLUB SAMOUPRAVLJAVCEV 
NALOGE KLUBOV 

SAMOUPRAVLJAVCEV 
Prva pomembna naloga kluba samoupravljavcev je izme

njava izkušenj v delu samoupravnih organov in delegacij. Naloga 
je pomembna zato, ker so metode, organizacija in vsebina dela 
samoupravnih organov in delegacij svojevrstne in -različne, 
vezane na različna okolja v katerih delajo. Ker je samouprav
ljanje pri nas temeljni družbeno ekonomski odnos, ki sega na vsa 
področja našega življenja in dela je izkušenj zelo veliko,-so pa 
tudi zelo različne. Klub samoupravljavcev je zagotovo najpri
mernejša oblika in mesto, kjer se izkušnje, slabe in dobre, izme
njajo, potem pa iz njih izluščijo le dobre, ki se potem lahko upo
rabljajo v delu čisto določenega okolja. 

Druga zelo pomembna naloga kluba samoupravljavcev je 
organiziranje družbeno političnega izobraževanja samouprav
ljavcev. Klubi samoupravljavcev pa ne bodo tisti, ki bi takšno 
izobraževanje neposredno izvajali. Izobraževanje bodo le 
načrtovali, za izvedbo načrta bodo namensko združevali sredstva 
in načrt nato uresničili preko delavskih univerz in drugih 
podobnih organizacij. Naloga je pomembna, saj imamo v Slove
niji preko 680.000 samoupravljavcev, v sedaj organiziranih 
oblikah družbeno političnega izobraževanja, ki ga priporoča 
republiški svet Zveze sindikatov Slovenije vsebuje štiri področja: 
samoupravljanje, 'gospodarjenje, subjektivne sile (družbenopoli
tične organizacije v samoupravni družbi) in drugi problemi 
sodobnega človeka. O programu bomo bolj obširno pisali kdaj 
drugič. 

Naslednja nič manj pomembna naloga kluba samouprav
ljavcev je organiziranje svetovalne in druge pomoči samouprav-
ljavcem in njihovim organom pri uresničevanju ustavne vsebine 
samoupravljanja zlasti na področju samoupravnih aktov, ki j ih 
mora imeti vsaka temeljna organizacija združenega dela zaradi 
urejanja samoupravnih in ostalih odnosov. Veliko temeljnih in 
drugih organizacij združenega dela zlasti majhnih, nima dovolj 
strokovnih delavcev, da bi se tega dela lotili in strokovno pri
pravili samoupravljavcem razumljive osnutke in predloge samo
upravnih aktov. Dogaja se celo, da nekatere organizacije delajo 
samo to in potem vzorce drago prodajajo delovnim organizaci
jam, ki nimajo svojih strokovnjakov. Klubi samoupravljavcev pa 
bodo lahko in bodo tudi morali omogočiti takšna svetovanja, na 
katerih si bo "lahko vsak za svoje pogoje dela in delovanja 
ustvaril osnutek ali zamisel samoupravnega akta. Klubi bodo 
morali nuditi tudi pomoč na stvarnih in nazornih primerih glede 
na okolje v katerem samoupravljavci delajo in živijo. 

Poleg teh treh osnovnih in najbolj pomembnih ter nujnih 
nalog imajo klubi samoupravljavcev tudi druge naloge, ki so prav 
tako pomembne vendar ne takšne, da bi jih morali takoj izvajati. 

J>Jajbrže bomo morali za izvedbo teh nalog počakati na določene 
pogoje, ki pa v sedanjem trenutku ne bi smeli biti ovira pri usta
navljanju klubov. Te naloge so: organizacija dokumentacijske 
službe samoupravnih aktov in drugega gradiva s področja 
samoupravljanja, oblikovanje klubske knjižnice, dajanja pobud 
in predlogov raznim organizacijam in organom, izdajanje obve
ščevalnih objav ali drugih podobnih izdaj in ostale naloge 
izobraževalne ter kulturne narave. 

S klubi samoupravljavcev in njihovimi nalogami se prav z 
ničemer ne zmanjšujejo naloge in vloga družbenopolitičnih 
organizacij. Naloge se ne prepletajo temveč se združujejo in 
dopolnjujejo. Le tako B"o mosoče. da bodo klubi samoupravljav
cev postali to čemur so namenjeni. 

U S T A N O V I T E L J I K L U B O V S A M O U P R A V L J A V C E V 
Ustanovitelji klubov samoupravljavcev so delavci orga

nizirani v temljnih in drugih organizacijah združenega dela. 
Ustanovitelji so lahko tudi delavci organizirani v različnih 
drugih samoupravnih delovnih skupnostih,'lahko so to sindikalne 
organizacije, skupščina občine, občinska vodstva družbenopo
litičnih organizacij, lahko so društva in drugi dejavniki, ki živijo 
in delajo v določenem okolju in se lahko tvorno vključijo v in
teresne aktivnosti kluba samoupravljavcev. Člani kluba so tako 
vsi delavci tistih temeljnih ali drugih organizacij združenega -
dela, ki so pristopile v klub, članstvo pa je v načelu prostovoljno. 
Član kluba je lahko tudi vsak drug delavec izven teh organizacij, 
če izjavi, da želi sodelovati v interesni dejavnosti kluba. 

Ustanovitelji sklenejo samoupravni sporazum o ustanovitvi 
in delovanju kluba samoupravljavcev. V sporazumu je treba 
določiti naloge kluba, njegovo delovanje, organe kluba in njihove 
naloge ter sredstva za začetek delovanja, za kritje izdatkov redne 
dejavnosti skladno s programom dela in združena sredstva 
potrebna za poravnavo stroškov izvajanja programa družbeno 
političnega izobraževanja. Samoupravni sporazum podpišejo vsi 
ustanovitelji preko pooblaščenih delegatov. 

(Nadaljevanje v naslednji številki) 
Milan Polak 



NA PRAGU NOVEGA LETA 
(Nadaljevanje s I. str.) . 

Preobrazba naše samoupravne 
družbe po načelih nove ustave, pre
vzemanje štafetne palicf usmerjanja 
družbene reprodukcije od tistih, ki 
v njej ustvarjalno delujejo, je dolg 
in zahteven proces. V tem procesu 
moramo izoblikovati družbeno na
črtovanje. Od TOZD do družbenih 
planov republik in zveze moramo 
izoblikovati dohodkovno soodvisne 
reprodukcijske komplekse in razviti 
samoupravno odločanje od ustvarja
nja do delitve dohodka. Vrsta je še 
zapletenih opravil, ki jim še nismo 
bili kos in jih prenašamo naprej, pa 
vendar bo za nas leto 1975 šlo med 
pomembna leta razvoja socialistič
nih sil v svetu in našega samouprav
nega socializma. 

NE BOJIMO SE NOVIH RODOV 
Ob tem ko so naši narodi in na

rodnosti slavili 30-letni jubilej zgo
dovinske zmage nad fašizmom in 
osvoboditve naše domovine, je na 
drugi strani zemeljske oble po dolgi 
in mučni ter kruti vojni končno za
sijalo sonce svobode indokitajskim 
narodom Vietnama, Kambodže in 
Laosa. Jugoslovanski narodi, ki so 
preživeli podobne tegobe, najlažje 
lahko cenijo veličine herojstva in 
zmage Vietnamcev nad reakcionarji, 
ki oholo ter krvoločno hočejo za
držati čas in še v atomski dobi kolo
nialno vladati. Proti njihovi volji 
nastajajo novoosvobojene dežele 
tudi v Afriki, prebujajo se narodi • 
Latinske Amerike in širi se krog ne
vezanih držav, ki učinkovito razbija 
monopol in monopoliste. 

Jugoslovani, ki smo za dežele v 
razvoju vzor, smo svojo tridesetlet
nico osvoboditve proslavili v znaku 
hvalnice na visokih rezultatih go
spodarskega razvoja, dvigu življenj
ske in družbene ravni. Iz' porušene 
smo dobili gospodarsko cvetočo, 
zdravstveno, socialno, prosvetno, 
kulturno ter športno urejeno domo
vino. Poleg osvoboditve je prehod na 
samoupravno družbeno ureditev 
naša največja pridobitev, ki nam po
leg materialnih dobrin daje humane 
ter demokratske medsebojne odnose. 

Četrt stoletja nastajanja prve sa-. 
moupravne družbe v svetu smo za
radi njenih kvalitet, za katere bi se 
vsi borili, v preteklem letu tako 
spontano proslavili. 

Kdor hoče napredovati, se ne sme 
Uspavati na doseženih uspehih. Stal
no mora stremeti naprej, na višje 
življenjske dosežke, pa naj bo v go
spodarstvu, kulturi ali športu. Člo
vek je že davno spoznal, da gornje 
meje ni, in že davno dosegel to, kar 
si prej še zamisliti ni mogel. In tako 
povsod ter tudi pri nas vsaka nasled
nja generacija doseže več od pred
hodne. Na vseh področjih družbe
nega udejstvovanja se stalno rušijo 
rekordi. 

Tudi sedanja zamenjava genera
cije, ki je bila prekaljena v težki na
rodnoosvobodilni borbi, bo pomenila 
viš o kvaliteto. V novem duhu vzgo
jena bo nova generacija jugoslovan
skih narodov in narodnosti svetu 
pokazala vse prednosti, ki jih v druž
beni reprodukciji nudi podedovano 
samoupravno razvijanje socializma. 
Naslednje dolgoročno obdobje bo 
zato obdobje hitrega napredovanja, 
rasti proizvodnje, produktivnosti, 
konkurenčne sposobnosti in druž
benega uveljavljanja v svetu. 

OPLAZILA NAS J E RECESIJA 
V k'. . 1975 je zahodni razviti svet 

zajela največja gospodarska recesija 
po drugi svetovni vojni. Že smo bili 
prepričani, da bo ta burja šla mimo 
nas, pa vendar nas je oplazila. Pred
vsem v drugem polletju je nastala 
stagnacija pri prodaji izdelkov, ki je 
imela neugodne posledice na rast 
družbenega proizvoda in produktiv
nosti dela. Široka" akcija za stabiliza
cijo, ki se je oživela zlasti sredi leta, 
je nalet'la na visoke ovire zunanje-
trgo'vins\e blagovne menjave. Izvoz 
na tradi onalna zahodna tržišča je 
trčil na o por. Preorientacija v drža
ve S E V in dežele v razvoju je bila 
sicer uspešna, pa vendar ni mogla 
v celoti rea'izirati stabilizacijske 
ambicije v zniževanju zunanjetrgo
vinskega deficita in primanjkljaja 
v plačiln nlanci Jugoslavije. 

Jugosi anski proizvajalci zlasti 
potrošniškega blaga so se znašli pred 
težkim problemom nasičenosti no
tranjega trga in nizke konkurenčne 
sposobnosti v izvozu. Posledica je 
bila stagnacija proizvodnje, ki je zla
sti v drugem polletju dosegla kulmi-
nacijo. Zaradi tega gospodarski re
zultati v SR Sloveniji daleč odsto
pajo od predvidevanj republiške re
solucije o družbenoekonomski poli
tiki in razvoju ter neposrednih na
logah v letu 1975. 

Ocena kaže, da bo rast celotnega 
družbenega proizvoda v preteklem 
letu v Sloveniji znašala le 3 'i, indu
strijske proizvodnje 5 rl, zaposlenost 

je porasla za 5 % in produktivnost 
torej padla za 2 %. Izvoz je realno 
padel za 8 %, uvoz pa za 5 %. Sred
stva za življenjsko raven so porastla 
za 3 %, realni osebni dohodki pa 
ostali na ravni leta 1974. 

Torej namesto povišanja produk
tivnosti dela za 3?, padec za 2 %, 
namesto dviga izvoza za 10 %, padec 
za 8 %. V takih pogojih je bilo živ
ljenjsko raven možno razvijati dalje . 
le na račun uvoza in poviševanja 
primanjkljaja v plačilni bilanci s tu
jino. Sklenitev petletnega obdobja 
nam je bila zagrenjena. To pa ne 
pomeni, da nismo v akciji za stabili
zacijo nič uspeli, pa vendar . . . 

Zunanja likvidnost države je bila 
zadržana z zmanjšanim uvozom, ne 
pa s povečanim izvozom; umirjanje 
cen ni posledica boljšega gospodar
jenja in zvišane produktivnosti, 
temveč zmanjšanega povpraševanja. 
Yse te nadloge nas čakajo za pri
hodnja leta, ko bo s kvalitetnejšim 
gospodarjenjem treba doseči počas
nejšo rast cen in ugled na zunanjih 
trgih. 

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

Tudi Slovenske železarne se niso 
mogle izogniti posledicam zunanje 
in notranje recesije. Pohvalimo se 
lahko, da so te na naše delovne orga
nizacije daleč manjše, pa vendar 
nismo dosegli naš osnovni cilj 
800.000 ton surovega jekla, zapisa
nega v petletnem načrtu razvoja za 
zadnje leto 1975. 

Slovenske železarne so v pretek
lem letu dosegle okrog 

— surovega jekla 790.000 ton ali 
3 % več kot leta 1974, 

— blagovne proizvodnje 740.000 
ton ali 7 % več kot leta 1974, 

— realizacije 7.175 mio din ali 
46 % več kot leta 1974 

— izvoza 40 mio $ ali 5 % manj 
kot leta 1974, 

— zaposlenih poprečno 16.440 de
lavcev, ali 4 % več kot leta 1974. 

Natančni podatki bodo znani šele 
v zaključnih računih. 

Največji zaostanek v proizvodnji 
jekla je na Ravnah, ki so v drugem 
polletju dale 14.000 ton ali 14 % 
manj jekla kot v prvem. To je vpli
valo na celo SOZD Slovenske žele
zarne, da je v drugem polletju zni
žala proizvodnjo za 10.500 ton. Tak 
padec na Ravnah je posledica zasto
jev v jeklarni in valjarni, kot tudi 
prehoda na višje kvalitete. 

Podoben padec je tudi v blagovni 
proizvodnji, ki je v drugem polletju 
padla za 11.000 ton. Celotno zniža
nje blagovne proizvodnje je bilo v 
železarnah, predelovalci pa so v dru
gem polletju ostali na višini prvega. 

Ekonomski položaj se je v Sloven
skih železarnah v primerjavi z letom 
1974 poslabšal, pa vendar je razme
roma še ugoden. Razvita blagovna 
menjava z državami S E V je omogo
čila zadržanje plasmajev izdelkov. 
S posredovanjem interne banke SŽ 
so delovne organizacije kljub bloki
ranim žiro računom na Ravnah in 
v Štorah normalno poslovale, uva
žale reprodukcijski material in izpla
čevale osebne dohodke. To je sigur
no dokaz koristi, ki izvirajo iz poe
notene finančne politike v Sloven
skih železarnah. 

Materialni in poslovni stroški so 
v letu 1975 rastli hitreje od celot
nega dohodka, kar pomeni, da je 
akumulativnost relativno padla. Iz
plačanih je bilo bruto preko ene mi
lijarde din osebnih dohodkov, kar je 
povečanje za 35 rč. Bruto akumula
cija, ki je seštevek amortizacije in 
ostanka dohodka, pa je bila dose
žena blizu milijarde din. Tako ugo
tovljena akumulativnost je padla 
od 13,2 % v letu 1974 na 11 'c v letu 
1975. Akumulativnost iz seštevka 
ostanka dohodka in" amortizacije 
nad predpisano pa je znašala 7 "c. 

L E T A 1976 ZAČETEK 
N O V E G A R A Z V O J A 

V novo petletno obdobje 1976 do 
1980 na žalost vstopamo le z usme
ritvijo dela za njegovo prvo leto. 
Resolucija o družbenoekonomski 
politiki in razvoju SR Slovenije ter 
neposrednih nalogah v letu 1976, 
podobno kot zvezni dokument, nič 
takega ne predvideva, kar ni možno 
doseči, in nič takega, kar je doseg
ljivo brez truda. 

Nasproti letu 1975 predvideva: 
— povečanje družbenega 

proizvoda za 5 % 
— povečanje industrijske 

proizvodnje za 6 % 
- povečanje zaposlenosti za 3 ri 

— povečanje 
produktivnosti za 2—3 1 

— povečanje izvoza za 6 r< 
— povečanje uvoza za 4 S 
— povečanje sredstev za 

življenjsko raven za 4 % 
— povečanje realnih 

osebnih dohodkov za 1 'i 

Zamisel družbeno ekonomskega 
razvoja naše republike v novem letu 
1976, ki je vstopno za petletno ob
dobje do letu 1980, je torej realna 
akcija, ki naj pomeni zboljšanje 

strukture gospodarstva, pospeševa
nje deficitarne dejavnosti, zaviranje 
inflacije in znižanje zunanjetrgovin
skega primanjkljaja. Kljub temu da 
bomo s takim načrtovanjem v dveh 
letih dosegli le skromen napredek — 
v primerjavi z letom 1974 naj bi bilo 
leta 1976 družbenega proizvoda 8 % 
več, produktivnosti 1 % več, izvoza 
2 % manj in uvoza 1 % manj, osebni 

-prejemki na zaposlenega pa naj bi 
bili realno 1 % višji — naloge ne bo 
lahko speljati. 

Ob tem ko govorimo, da poraba ni 
usklajena s proizvodnjo, da trosimo 
ve? kot proizvajamo, se vendar 
moramo zavedati, da je" poraba go
nilo proizvodnje. Izogibati se mo
ramo le potrate in življenja pijanega 
grofa, ki zapravlja svojo posest. 

Iz podatkov resolucije je vidno, da 
se leta 1976 predvideva substitucija 
uvoza z boljšim koriščenjem doma
čih surovin in reprodukcijskega ma
teriala. To pomeni, vsaka tona do
datnega jekla bo zaželena in tudi 
tista, ki nam je leta 1975 ušla zaradi 
zastojev ali celo skozi dno peči. 
Investicijska poraba bo 7 % višja od 
dosežka v minulem letu in celo 15 % 
višja kot leta 1974. Stabilizacijsko 
bomo ravnali le, če bomo gospodar
sko investirali v tisto, ki je defici
tarno, in v zboljšanje strukture_ce-
lega gospodarstva ter oživljanje pro
izvodnje. 

S kreditiranjem prodaje domače 
individualne, maloserijske in serij
ske opreme bomo povečali proizvod
njo domače industrije, glavni ventil 
porabe, ki bo na široko odprt, pa bo 
blago in storitve usmerjal preko 
meje. Izvoz je torej najširši prostor 
za oživljanje proizvodnje. Več bomo 
pri tem dosegli, bolje bomo stabilizi
rali naše gospodarstvo. 

Naša sestavljena organizacija 
združenega dela je med prvimi vpe
ljala notranjo stimulacijo za pove
čanje izvoza, in to "predelanega jekla. 
Premiranje izvoza je največji kvali
tetni premik v Slovenskih železar
nah, ki je postal primer in sestavina 
republiške resolucije o družbenoeko
nomskem razvoju v letu 1976. Ta sa
moupravna odločitev se bo obresto
vala. 

V SLOVENSKIH ŽELEZARNAH 
VEMO, K A J HOČEMO 

V Slovenskih železarnah vemo 
tudi, kaj v naslednjih petih letih 
hočemo. Izdelane imamo načrte, ki 
za leto 1980 pomenijo, da bo SOZD 
SŽ prava reprodukcijska celota, ki 
bo sama dala preko milijon ton jek
la, ga v dohodkovni soodvisnosti 
TOZD in delovnih organizacij pre
delala toliko, da bodo preko polovice 
realizacije dali končni izdelki kovin
sko predelovalne 117. panoge in da 
bo doseženo devizno samofinanci-
ranje. To je zasnova politike novega 
petletnega obdobja in s to je uskla
jeno tudi načrtovanje proizvodnje 
v letu 1976. 

Načrt predvideva 805.300 ton su
rovega jekla, 750.000 ton blagovne 
proizvodnje, 8 milijard din realiza
cije in 50 milijonov dolarjev izvoza. 
Da bi dosegli primerno povečanje 
produktivnosti, se predvideva skrom
no povišanje zaposlenih, ki jih bo 
poprečno 16.600. Z našim načrtom se 
torej vgrajujemo v republiško reso
lucijo družbenoekonomskega raz
voja Slovenije v letu 1976. Ker v tem 
letu še ne bomo imeli novih zmoglji
vosti, nova hladna valjarna na Jese
nicah pa bo dala šele prve tone pro
izvodnje, bo povečano proizvodnjo 
treba doseči z dobrim vzdrževanjem 
in boljšim koriščenjem obstoječih 
potencialov. Povečevanje proizvod
nje je najučinkovitejša metoda reše
vanja ekonomskega položaja indu
strijske dejavnosti, saj fiksni stroški 
ostajajo nespremenjeni in v enoti 
izdelkov padajo. V tem je tudi raz
log, zakaj se predelovalna industrija 
zvija v kričih, saj se večizmensko 
delo, ki pomeni boljše izkoriščanje 
strojev in naprav, zmanjšuje na
mesto širi. Modernizacija opreme in 
tehnologije je imperativ napredka, 
vendar le, če sta bolje izrabljeni od 
stare. 

V železarstvu smo navajeni na 
3- in 4-izmensko delo, v kovinsko 
predelovalni, industriji pa nekatere 
delovne organizacije nabavljajo dra
ge avtomatske numerične stroje 
zato, da opustijo dvoizmensko delo. 
Tudi znotraj Slovenskih železarn so 
taki pojavi, zato bo tudi pri nas pred 
zahtevo za povišanje cen in nove 
investicije treba izvleči rezerve z 
večizmenskim delom. 

SAMOUPRAVLJANJE 
GONILO NAPREDKA 

Ogromne so rezerve, ki jih vsebu
jejo samoupravni družbeni odnosi. 
Samo od nas je odvisno, koliko jih 
bomo odkrili in sebi v dobro ter v ko
rist celotnega človeštva dokazali 
prednosti demokratičnega in huma
nega razvijanja socializma. 

Kljub neprestanemu napredova
nju socialistična družbena ureditev 
še ni dokazala prednosti v ekono
miki. Samoupravni socialistični 
družbeni odnosi l>i morali prvi kon
kurirati kapitalizmu, ki se ciklično 
zvija v krčih recesij in se prepoten še 
vedno ponovno ozdravi. Prav krize 
v kapitalizmu pospešijo odkrivanje 
racionalnejših I cluioloških p o s t o p 

kov, združevanje kapacitet, izpe
ljavo specializacije, modernizacijo 
sredstev za delo — vse za večjo eko
nomičnost, rentabilnost in produk
tivnost. 

Napredek se torej dosega pred
vsem v času stiske, nizkih cen in tež
jih pogojev prodaje, ko je v borbi za 
obstoj treba dokazati svojo sposob
nost. 

Naš demokratični samoupravni 
socializem priznava tržišče kot go
nilno silo. proizvodnje, s svojo plan
sko komponento pa usklajuje proiz
vodnjo s porabo. Njegova prednost 
je torej v tem, da ima borbo za ren
tabilnost vgrajeno v sistem, le v njo 
se je treba vključiti. 

Napredek, ki je v delovnih orga
nizacijah Slovenskih železarn bil na 
področju poglabljanja samouprav
nih odnosov, je-dal dobre rezultate. 
Že prva faza ustanavljanja TOZD se 
je pokazala, da ta približuje uprav
ljanje s sredstvi in dohodkom nepo
srednemu proizvajalcu, sedaj pa je 
v oblikovanju presnavljanje samo
upravnih odnosov po ustavi in nov 
pristop k oblikovanju TOZD. Raz
prava med delavci naj da najboljšo 
končno rešitev, ki naj pomeni tako 
število in obseg TOZD, da bodo de
lavci imeli večjo možnost pri samo
upravnem odločanju. 

Pri zahtevah za ustanavaljanje 
TOZD pa se je treba držati ustavnih 
izhodišč in se omejevati na tiste 

tehnološko in blagovno sklenjene 
celote, ki so resnično dohodkovni 
centri, ne pa TOZD ustanavljati 
v strokovnih službah, kjer se naj 
oblikujejo delovne skupnosti. Le na 
ta način ne bomo kompromitirali 
namena in kot marksisti rekli bobu 
bob. 

Ob delitvi premoženja pa ne sme
mo pozabiti tudi na moč umskega 
kapitala. Ne bomo dosegli namena, 
če osnovna samoupravna celica ne 
bo imela pogoja za jdelo, zato opti-
malnost rešitve rentabilnega poslo
vanja ne smemo iskati v preveliki 
koncentraciji umskih potencialov na 
račun siromašenja kadrov v TOZD 
in SOZD na ravni delovnih organi
zacij. Zavedati se moramo predvsem, 
da so proizvodne TOZD namen, 
ostale TOZD in delovne skupnosti 
pa posledica, zato je treba temelju 
dejavnosti posvetiti posebno pozor
nost. 

V novem letu nas torej čakajo od
govorne naloge, ki morajo pomeniti 
razvoj samoupravnih odnosov, večje 
materialne in dohodkovne dosežke, 
zboljševanje življenjske ravni in 
večje zadovoljstvo vseh zaposlenih. 
Z željo, da bomo to tudi dosegli 

vsem zaposlenim v Slovenskih 
železarnah in vašim družin
skim članom želim 

srečno, zdravo in uspešno 
novo leto 1976 
Gregor Klančnik 

TEŽAVE IN NAPAKE 
ŠTIPENDIRANJA V OBČINI 

Izvršni odbor skupne komisije podpisnic samoupravnega sporazu
ma o štipendiranju učencev in študentov v občini Jesenice se je letos 
srečeval z množico nerešenih načelnih vprašanj, kar je dokaj oviralo 
kvalitetno delo. V tem sestavku ne želimo govoriti o tem, ampak bomo 
nanizali nekaj zaključkov krajše analize za šolsko leto 1974/75 (do 
31. 8. 1975), ki smo jo pripravili na kadrovskem sektorju Železarne. 
Menimo, da so rezultati brez podrobnih komentarjev toliko zgovorni, 
da se velja nad njimi temeljito zamisliti. 

P R E V L A D A NETEHNIČNIH 
P O K L I C E V N A D TEHNIČNIMI 
Večkrat smo že pisali in opozarjali 

na dejstvo, ki se v našem šolstvu iz 
leta v leto bolj razrašča: prevlado
vanje netehničnih oz. družboslovnih 
smeri nad tehničnimi. Očitno so 

združena sredstva še posebej orodje 
takih teženj, kar zgovorno kaže na
slednja tabela: 

Delež štipendij med 
družboslovnim in tehničnim 
študijem na višjih in visokih 

šolah: 

Razlike do 
Štipendije življ. minimuma Skupaj 
štev. S štev. r , štev. 1 

družboslovje oz. 
netehnični profili 
tehnični profili 

63 81.82 18 
'14 18.18 24 

42.86 
57.14 

81 
38 

68.07 
31.93 

Skupaj: 100.00 42 100.00 119 100.00 

Iz tabele je razvidno, da pri šti
pendistih prevladujejo družboslovni 
oz. netehnični poklici (okrog 81:18), 
medtem ko je pri »razlikah« manjša 
prednost tehničnih poklicev. Celota 
pa kaže izrazito premoč netehničnih 
poklicev (okrog 68:32). 

Menimo, da je tako neskladje v 
nasprotju s splošnimi družbenimi 
stališči o tem razmerju (kjer je že 
razmerje 50:50 kritično) in da hkrati 
podira tudi kadrovsko politiko orga
nizacij združenega dela. 

ŠOLSKA USPEŠNOST 
ŠTIPENDISTOV 

Ne glede na dokazano relativnost 
šolskih ocen ugotavljamo, da je šol
ska uspešnost štipendistov iz zdru
ženih sredstev zadovoljiva, saj znaša 
povprečna ocena M = 3.61, standar
dna razpršitev okoli sredine SD 
= 0.89. 

Rezultati pa kažejo, da sta šolska 
uspešnost in letnik študija v 
pomembni negativni zvezi (r _= 
—0.66), kar pomeni, da se šolska 
uspešnost znižuje z napredovanjem 
v višje letnike. "~ 

Šolska uspešnost in povprečni 
dohodek na družinskega člana, ki 
znaša 1.180.67 din, nista v medse
bojni zvezi oz. je zveza praktično 
ničelna (r = 0.025). To je zelo zani
mivo, saj nasprotuje znani in več
krat dokazani tezi v SR Sloveniji, 
po kateri je socialno ekonomski 
položaj učencev ali študentov med 
najpomembnejšimi faktorji šolske 
uspešnosti: čim višji je, tem večja je 
šolska uspešnost. V občini Jesenice 
ta zveza vsaj v tem primeru ne velja 
in zaenkrat k temu še nimamo vse
stransko zadovoljive razlage. 

NESPREJEMLJIVI ODNOSI 
NEKATERIH ORGANIZACIJ 

ZDRUŽENEGA DELA DO 
ŠTIPENDIRANJA 

Če primerjamo zvezo med od
stotkom podeljenih kadrovskih šti
pendij in povprečnim neto osebnim 
dohodkom na enega zaposlenega v 
letu (podatki: občinska skupščina 
Jesenice, odd. za gospodarstvo, št. 
053-01/63-2), dobimo presenetljivo 
sliko, ki jo nazorno kaže naslednji 
grafikon: (Nadaljevanje na'), str. I 



DESET LET OBRATOVANJA KISIKARNE SAVA 
Te dni so sodelavci kisikarne SAVA ob prisotnosti predstavnikov 

TOZD Vzdrževanje, energija in transport ter delovne organizacije 
Železarne, skromno proslavili desetletnico obratovanja kisikarne 
Sava. To je tudi razlog, da v današnji številki namenjamo nekaj več 
prostora temu obratu. 

Te dni mineva deset let od kar so 
se prvič oglasili značilni zvoki 
turbokompresorjev v okviru tedaj 
najmodernejše naprave v Jugoslavi
j i za razdeljevanje zraka na svoje 
komponente: KISIK, DUŠIK IN 
A R G O N . 

Če to pridobitev vzporejamo z ob
dobjem pred desetimi leti, ko je v 
Železarni vladala nepojmljiva rev
ščina na področju proizvodnje in 
dobave kisika, šele spoznamo kakšen 
napredek je predstavljala izgradnja 
nove kisikarne. 

Železarna si je želela napredova
nja v metalurški tehnologiji in 
stopiti v korak s sodobnimi kisiko-
vimi postopki pridobivanja jekla, 
vendar zaradi pomanjkanja kisika 
to ni bilo mogoče. Z največjimi 
napori je obrat plinske in vodne 
energije na čelu s takratnim obrato-
vodjem Lojzetom Mrakom, poveče
val proizvodnjo kisika na ta način, 
da je osvojil proizvodnjo manjših 
domačih kisikarn tipa G O R E N J K A . 

Razvoj proizvodnje z domačimi 
napravami je bil dolgotrajen in 
dosežen z velikimi napori. Poleg 
kolon, ki smo jih imeli izpred vojne, 
smo pričeli izdelovati in razvijati 
zelo male enote in sicer kapacitete 
8, 12, 22, 24 in končno kot največjo 
enoto 70 normalnih kub. metrov na 
uro. Za to delo je bila formirana 
majhna ekipa V K strokovnjakov 15 
do 20 delavcev, ki so izdelovali take 
kolone že za vso Jugoslavijo. Pojavili 
so se tudi prvi inozemski kupci v 
nerazvitih državah. 

Ta dejavnost bi nam v sedanji 
usmeritvi Železarne, ob vedno večji 
finalizaciji našega jekla še kako prav 
prišla. Železarna pa je leta 1962 to 
licenco z dokumentacijo in vsemi 
pripravami prodala v Mariboru, kjer 
je v nekaj letih proizvodnja pro
padla. Tako se je končalo obdobje 
pred izgradnjo nove kisikarne. Seve
da smo v tem obdobju zgradili naj
prej za domače ^ kisikarne več 
naprav. Toda vse domače .naprave, 
ki jih je bilo instaliranih devet z 
zmogljivostjo po 70 norm. kub. 
metrov na uro, niso zadostovale za 
nove modernejše kisikove procese 
pridobivanja jekla v S M pečeh. 

Takrat smo proizvajali z navede
nimi devetimi enotami 21.600 kg 
kisika na dan pri idealnem delova
nju vseh naprav. Če je prišlo do 
manjše okvare, je kisika seveda 
takoj primanjkovalo. 

Šele z novo kisikarno Sava je bila 
ta vrzel odstranjena. Na razpolago 
je bilo dovolj kisika, za vse metalur
ške procese in za vse ostale potroš
nike. 

Kisikarna Sava je bila prvič poiz-
kusno pognana dne 2. 11. 1965. Poiz-
kusno je obratovala dober mesec, ko 
je konec decembra leta 1965 začela z 
redno proizvodnjo in z rednim 
oskrbovanjem obratov s kisikom. 

Gradnja kisikarne se je pričela že 
leta 1964. V začetku leta 1965 je bila 
stavba gotova in pripravljena za 
montažo prve opreme. Stavbo in vsa 
gradbena dela je zelo solidno izvedlo 
domače splošno gradbeno podjetje 
Sava. Ker je objekt gradilo podjetje 
Sava in ker teče ob njej naša naj
daljša reka Sava in ker leži na 
območju, ki se mu je včasih reklo 

Sava, je tudi kisikarna poimenovana 
z imenom K I S I K A R N A SAVA. 
Seveda je bilo to potrebno tudi 
zaradi tega, da smo ločili med seboj, 
sedaj že tri kisikarne na Jesenicah in 
Javorniku. 

V zimi 1964/65 je prispela tudi vsa 
oprema iz Z D A in z njo tudi monter 
firme APC — Mr. Aldrich. Bi l je zelo 
natančen in vsi, ki so z njim delali, 
so mislili, da je preveč pikolovski, 
toda pozneje se je pokazalo, da je 
pravzaprav zagrešil zelo malo na
pak. Kisikarna je stekla s prvim 
zagonom, kar je zelo redek slučaj pri 
tako velikih in kompliciranih napra
vah. 

Montaža opreme je bila zaupana 
mariborski firmi Hidromontaža, ki 
je svojo nalogo tudi uspešno opra
vila. Že na samem začetku mon
taže je obrat moral oddvojiti prve 
kadre za poznejše operaterje — 
vodje procesa in strojnike. To je bilo 
takrat zelo težko, ker je tudi takrat, 
ravno tako kakor danes, primanjko
valo strokovne delovne sile, obra
tovati pa sta morali tudi obe obsto
ječi kisikarni na Jesenicah in na 
Javorniku. Vendar je to bilo nujno 
potrebno. 

Montaža opreme se je razmahnila. 
Težka in zapletena oprema je za
htevala zelo mnogo strokovnega 
znanja. Glavna kolona je npr. težka 
70 ton in je visoka 22 m. Tudi tran
sport opreme od pristanišča do kisi
karne je bil zelo zahteven. 

Ko so se med montažo zečeli po
javljati prvi obrisi naprav in so bili 
vidni prvi instrumenti, so sodelavci 
zelo pesimistično zrli nanje in se 
spraševali: kdo se bo naučil uprav
ljati s to komplicirano opremo in s 
temi instrumenti. Sodelavci so se 
takrat posebno bali okvar na 
ogromni množici soodvisnih instru
mentov in naprav ter kako bodo to 
vzdrževali. Misli l i so, če se med temi 
tisoči instrumenti pokvari vsak 
teden samo eden, bodo imeli 
ogromne zastoje, ki pa bodo povzro
čili ogromne izpade v proizvodnji 
jekla in s tem veliko škodo podjetju. 
Sodelavcem je preostalo samo eno: 
čimbolj se seznaniti s celotnimi na
pravami in z vsako napravo posebej 
ter s samo tehnologijo procesa raz
deljevanja zraka na svoje kompo
nente. " 

Menjavati so morali celotni kon
cept njihovega znanja in izkušenj o 
pridobivanju kisika. Tukaj so bili 
turbokompresorji namesto batnih, 
ki smo jih bili vajeni. Ekspanzijske 
turbine namesto batnih ekspan-
derjev. Predvsem pa nobenega kemič
nega čiščenja zraka, ki so ga bili vaje
ni. Ogromne pretočne količine so 
tudi vplivale na strah, ki so ga imeli 
v začetku do naprave. Ravno 50 
naših starih, dobrih »Markotov« bi 
moralo obratovati, da bi dobili 
toliko zraka, kot ga daje sedaj en 
sam turbokompresor. Bilo je po
trebno veliko truda in učenja pri 
obdelovanju nove tehnologije. 

Prakse v tujini ni bilo in obrato-
vodstvo se je odločilo, da gredo v 
novo kisikarno starejši, izkušeni 
kisikarji, ki se jim ne bo potrebno 
učiti vsega od začetka. To je bilo 
takrat težko izvedljivo, ker sta 
morali obratovati še obe kisikarni, 
vendar se je to pokazalo kot edino 

Plavža v prvem snegu 

TEŽAVE IN NAPAKE 
ŠTIPENDIRANJA V OBČINI 
(Nadaljevanje z H. str.( 

Izračun pokaže, da je zveza po
membno negativna (r = —0.621; 
n = 17) in da torej v povprečju 
velja: čim višji osebni dohodek ima 
OZD, tem manjše število kadrovskih 
štipendij podeljuje. Glede na to, da 
vse OZD in SIS v skladu s samo
upravnim sporazumom odvajajo 
0.5 % od bruto osebnega dohodka, je 
jasno, kakšne nepravilnosti ali celo 
špekulacije so začele obremenjevati 
štipendijski sklad iz združenih sred
stev v občini Jesenice (in najbrž so 
podobne težnje tudi drugje). 

V politiki štipendiranja iz združe
nih sredstev bo torej treba marsikaj 
spremeniti: od osnovnega konflikta 
med kadrovsko in solidarnostno šti
pendijo do množice »lukenj«, od 
katerih lagodno živijo nekateri šti
pendisti sklada, in to kljub velikemu 
prizadevanju izvršnega odbora. Me
nimo, da smo dolžni s temi problemi 
seznaniti javnost in zlasti bazo, iz 
katere kot delegati prenašamo in 
oblikujemo njihova stališča. 

Franc Belčič 
Lilijana Markež 

pravilno. V kisikarni so organizirali 
tečaj in se učili. Učili so se o delu s 
tekočimi plini pod zelo nizkimi tem
peraturami. Eno najvažnejših po
glavij pa je bilo, kako zagotoviti 
varno obratovanje kisikarne. Vedeli 
so, da je dovolj narediti samo enkrat 
generalno napako, pa kisikarne 
najbrž ne bi bilo več. 

Z dobrim sodelovanjem s takratno 
upravo osnovnih sredstev, se je so
delavcem posrečilo dobiti tudi prve 
izvode prevedenih obratovalnih na
vodil, kar jim je pomagalo spoznati 
zapleteno tehnologijo. Vsa ostala 
dokumentacija je bila v angleščini, 
kar jim je povzročilo precej težav. 

Spominjam se prvega zagona 
glavnega zračnega turbokompresor-
ja. Zaradi ogromnega odvzema 
električne energije iz omrežja (el. 
motor ima 2250 HP), so pričele 
utripati vse luči, stroji, ki so pa že 
obratovali, so izpadli. Stikalničarji v 
elektro energiji so imeli polne roke 
dela, da so zagotovili dovolj električ
ne energije. Kot ilustracijo navajam, 
da je kisikarna tretji največji 
porabnik električne energije v Že
lezarni in sicer takoj za električnimi 
pečmi in valjamo bluming. 

Prvi kubični metri kompromira-
nega zraka, ki so ga spuščali na 
prosto, so zaradi neprijetnega žviž
ganja vznemirjali tudi okoliške pre
bivalce in jim odžirali miren počitek. 
Zaposleni v novi kisikarni smo z za
nimanjem prisluhnili značilnim zvo
kom turbostrojev in se spraševali, 
kdo bo vzdržal tak ropot, ki je bil po 
meritvah ravno na robu dovoljene
ga; po lestvici o ropotu 85 decibelov. 
Seveda so se sodelavci morali priva-

. diti na to. 
Za dosego proizvodnje kisika je 

potrebno 84 ur neprekinjenega dela 
zunaj na kolonah in znotraj kisi
karne. Za ohladitev ogromnih mas 
kolon pa so potrebne tudi ogromne 
količine energije. Šele potem so 
analizatorji v komandnem prostoru 
zaznali prve količine čistega kisika. 

Vse težave so bile uspešno pre
magane. Vsi napori in vse tegobe so 
bile pozabljene, ko je pred desetimi 
leti prvič pritekel kvalitetni kisik iz 
nove kisikarne v obrate, predvsem v 
martinarno. Martinarji so'ga imeli 
toliko, da niso vedeli kam z njim. 
Kisika je bilo naenkrat preveč. 
Ustavili smo obratovanje stare kisi
karne Jesenice. ' < 

Stanje s kisikom v Železarni pa se 
je bistveno spremenilo. Nastopilo je 
novo obdobje obilja s kisikom. 

Poizkusno obratovanje kisikarne 
je potekalo v splošnem zadovoljivo. 
Presenečeni smo bili nad zaneslji
vostjo delovanja vseh instrumentov 
in naprav. Seveda so nastopile tudi 
nekatere težave, ki smo jih vse 
uspešno premagali. Ena največjih 
nevšečnosti so bili pogosti izpadi 
električne napetosti. Ta kisikarna je 
grajena za stabilno el. omrežje, 
kakršnega imajo v ZDA, kjer 
skorajda ne poznajo izpadov elek
trične energije. Pri nas je seveda 
drugače. Pogosti izpadi so zelo 
zmanjševali učinkovitost zanesljive 
opreme in avtomatike. Tudi to so 
pozneje uspešno rešili delavci iz 
elektro energije. Kot smo takrat 
imeli tudi po več izpadov na dan, 
teden pa nikakor ni minil brez 
izpadov, sedaj včasih mineta tudi po 
dva meseca, da ni nobenega električ
nega izpada. 

Poizkusno obratovanje je pokaza
lo, da je to solidno zgrajena kisi
karna in da je firma Air Products 
And Chemicals zelo solidna firma, ki 
ima tradicijo in izkušnje v proizvod
nji takih naprav z zelo modernimi 
tehnološkimi rešitvami in opremo, ki 
je kvalitetno izdelana. 

Tako kisikarno je obrat prevzel v 
začetku leta 1966. Organizirana je 
bila komisija za oblastveno tehnični 
prevzem kisikarne, katere predsed
nik je bil sedanji glavni diretor 
Železarne Peter Kune. Prevzem je 
bil izveden brez bistvenih pripomb 
in brez večjih pomanjkljivosti. Ko je 
bila izvedena še kolovdacija, je 
objekt kisikarne predstavljal vred
nost 3.000.000.000 starih dinarjev. -

Kisikarna je v teh desetih letih 
obratovala dan in noč ter vse" 
praznike razen v dneh rednih letnih 
remontov, ki pa so zelo kratki. Od 
možnih 87.600 ur po koledarskem 
času, je kisikarna obratovala 86.000 
ur ali 98,17 % koledarskega časa. V 
tem času je proizvedla nad 350 
milijonov kg kisika. Produktivnih ur 
pa je imela 83.683 ali 95,53 % (na dan 
2.11. 1975). 

V tej obilici kisika pa se je vseeno 
pojavljal čisto specifičen problem 
pomanjkanja kisika. Namreč pri 
pihanju kisika v peči so nastopile 
»špice« pri porabi. Te »špice« so 
nastopale zaradi istočasnega piha
nja v več peči in dosegale porabo 
nad 5000 norm. kub. metrov na uro, 
čeprav vemo, da je kapaciteta kisi
karne samo 3.000 norm. kub. metrov 
na uro. Potrebno je bilo zgraditi 
rezervoarje, ki bi dovoljevali za 
krajši čas tudi večjo porabo, kot jo 
premore tekoča proizvodnja. 

Dolgo časa ni bilo denarja za 
rezervoarje. Potem pa smo ga le 

Kisikarna Sava 

Kisikarna Sava — del notranjih naprav 

dobili in naročenih je bilo devet re
zervoarjev in s tem 16.000 norm. 
kub. metrov rezervnega kisika za 
»špice« in problem je bil s tem rešen. 

Zgradili smo tudi cevovod za kisik 
na Belo in Javornik in tako povezali 
vso tovarno — vse obrate porabnike 
ki jih sedaj napajamo iz enega 
centra, t. j . iz kisikarne Sava. 

Še vedno je bilo kisika preveč. 
Železarna ni vsega porabila. Zato je 
Železarna sklenila s podjetjem 
VODOVOD pogodbo o prodaji in 
distribuciji našega kisika. VODO
V O D U je uspelo v nekaj letih orga
nizirati uspešno mrežo za distribu
cijo in poseben obrat, ki se ukvarja 
samo s tehničnimi plini. Poleg distri
bucije se ukvarja s polnjenjem vseh 
tehničnih plinov v jeklenke, z 
vzdrževanjem embalaže in v novej
šem času tudi z manipulacijo 
tekočih tehničnih plinov. Na tem 
področju je obrat naredil velik korak 
naprej. Vendar so za moderno 
tehnologijo distribucije tekočih pli
nov potrebne visoke investicije, kar 
zadržuje še hitrejši napredek. 

Kisikarna je imela še eno veliko 
hibo, ki pa smo jo tudi odpravili. Po 
ameriških zagotovilih bi kisikarna 
morala obratovati brez regeneracije 
eno leto. Toda pri nas so se kolone 
zamašile s CO2 in vlago že po šestih 
mesecih. Poizkušali smo na vse nači
ne, da bi podaljšali ciklus obrato
vanja med eno in drugo regeneracijo 
na eno leto, toda ni nam uspelo. 

Po dveh letih obratovanja s pogo
stimi regeneracijami, kar nam je v 
precejšnji meri dvigalo neproduktiv
ni obratovalni čas, smo reklamirali 
pri firmi, ki je kisikarno dobavila. 
Predlagali so predelavo kolone, 
izdelali načrte in poslali strokovnja
ka z materialom. Oktobra 1968 smo 
predelali utekočinjevalec zraka na 
glavni koloni in s tem rešili problem 
prehitre zamašitve tako, da sedaj iz
vajamo regeneracijo samo ob re
montih enkrat na leto. 

To bi lahko imenovali prvo 
obdobje obratovanja kisikarne Sava. 
Popolnoma novo obdobje pa se je 
pričelo z izgradnjo vodikarne v HVŽ. 
Vodikarna je bila zgrajena za pro
izvodnjo zaščitnega plina pri teh
nični obdelavi jekel. 

Seveda je na vodik že pet let 
čakala tudi naprava za proizvodnjo 
argona. Vodikarna in kisikarna sta 
zelo odvisni druga od druge. Vodi
karna rabi iz kisikarne dušik za 
proizvodnjo, mešanice zaščitnega 
plina — vodik; dušik; kisikarna pa 
rabi vodik za proizvodnjo, oziroma 
čiščenje argona. Do takrat, t. j . do 
leta 1971 smo tudi že proizvajali 
dušik za potrebe raznih potrošnikov 
zunaj Železarne (kmetijske zadruge 
za žamrzovanje semena bikov, insti
tuti za najbolj zahtevne analize in 
druge) vendar smo za potrebe naše 
tovarne pričeli uporabljati večje ko
ličine dušika pele po izgradnji vodi
karne. 

Šele takrat se je dušik vključil v 
tehnološke procese oplemenitenja 
jekel. Dušik je postal važen faktor 
pri proizvodnji kvalitetnih jekel v 
HVZ. Še večjo veljavo pa bo pridobil 

z izgradnjo nove vodikarne za po
trebe nove hladne valjarne. 

Posebno, zelo zanimivo poglavje 
obratovanja kisikarne predstavlja 
proizvodnjo argona. Obrat plinske in 
vodne energije je moral dolgo časa 
dokazovati potrebo po kompletira-
nju naprav za proizvodnjo argona. 
Kot je znano je bila argonska napra
va dobavljena skupaj s kisikarno od 
firme APČI, vendar ni bila komplet
na. 

Leta 1971 je manjkajočo opremo 
dobavila firma A G A iz Švedske. Ker 
je bila istega leta zgrajena vodikar
na, so bili dani vsi pogoji za proiz
vodnjo agrona. Pred proizvodnjo 
domačega vodika bi morali ves vodik 
potreben za proizvodnjo argona 
dovažati od najbližjega proizvajalca 
vodika in ta je bil v Jajcu v Bosni. 
To pa bi bila preveč neekonomična 
in nezanesljiva proizvodnja. 

Proizvodnja argona je še bolj za
pletena in še bolj nevarna od proiz
vodnje kisika in dušika: Toda naši 
delavci so jo po začetnih težavah 
vendarle hitro osvojili. 

V začetku je bila planirana proiz
vodnja in prodaja argona okrog 
100.000 kg na leto, kar je bilo takrat 
nekako realno glede na jugoslovan
ski nerazviti trg. To proizvodnjo je 
možno doseči z našo napravo z 
lahkoto. Toda pokazalo se je, da se 
jugoslovanske potrebe večajo, da se 
trg razvija. Od skromnih začetkov 
smo dosegli v tem letu prodajo čez 
400.000 kg. To pa je že spoštovanja 
vredna količina, če upoštevamo, da 
je argon zelo žlahten in zato tudi 
zelo drag plin. 

V ilustracijo navajam, da je čisti 
dohodek, ki ga dobi Železarna od 
prodaje argona, nekako enak bruto 
osebnim dohodkom vseh zaposlenih 
v PIV energiji. To pomeni, da bi bili 
vsi delavci v tem obratu, ki jih je 
110, plačani od prodaje argona. 

Tudi distribucijo argona je prev
zelo podjetje VODOVOD Jesenice. 
Iz skromnih začetkov, ko smo naš 
argon dobavljali večinoma samo po 
Sloveniji, danes razvažajo naš argon 
v vse kraje in večje industrijske 
centre v Jugoslaviji kot so Zagreb, 
Beograd, Sarajevo pa vse do 
Titograda in Skoplja. Kot zanimi
vost naj povem, da- so pred kratkim 
prišli po naš argon celo iz Turčije. 

Vsega tega pa nedvomno ne bi 
dosegli brez ustreznih kadrov, če
prav mislim, da za kadre na energet
skih objektih" nasplošno premalo 
skrbimo. Obrat P l V energije sicer 
ima svoj sistem vzgoje novih stro
kovnjakov tako, da občasni, nekako 
na dve leti, organizira preko našega 
ŽIC kratke tečaje za strojnike 
vseh vrst energetskih postaj. Po 
izgradnji tolikih novih energetskih 
objektov smo si namreč morali 
poglobiti tudi teoretično znanje. 

S takimi tečaji se vedno sezna
njamo z najnovejšimi dosežki tehni
ke na našem področju. Zato mislim, 
da je treba obdržati tako oblikd izo
braževanja. Tehnologija na.energet
skem področju se namreč spreminja 
še hitreje kot v drugih vejah 
tehnike. Zlatko Novak 
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Gospodar je napajal živino, ko je 
zaslišal ugovarjanje na dvorišču. 
Takoj je vedel, da so Nemci. Krava, 
ki ji je držal škaf, je kar prehitro 
pila. Moral bo ven in se srečati z iz
dajalcem. Ta trenutek bi rad čim 
dlje odložil. Najraje bi videl, da bi 
šli mimo, ne da bi se srečali. Kar 

1 naprej je tiščal prazen škaf kravi 
pod gobec, čutil je, da s tem podalj
šuje srečanje in najbrž svoj konec. 
Pobožal je Lisko po vratu, kot da bi 
se hotel posloviti od nje. Čutil je, da 
se bliža tudi njegov konec. S stra
hom, vendar pa odločno je stopil na 
piano da ponovno zajame vod6 v 
koritu. 

»Dobro jutro, gospodar!« ga je 
ogovoril Kreiner. »Imaš kaj doma
čega za naše fante?« in se pri tem 
zarezal ter s tem hotel pokazati 
svojo oblast, čeprav je izpadel kot 
klavrna izdajalska podlasica. 

»Jutro« je skozi zobe odgovoril 
gospodar in prezirljivo pogledal 
Kreinerja. Zavedal se je svojega po
ložaja, zato se je premagal in mu 
brezbarvno odgovoril: »Nekaj se bo 
že našlo.« 

»Prinesi«, mu je ukazal. 
Gospodar je stopil v kamro, vzel 

dve steklenici žganja in jih odnesel 
ven. 

»Morda bo premalo« ga je opom
nil Kreiner in odklonil ponujen ko
zarček. »Fantje bodo kar iz stekleni
ce, se manj vidi koliko steče v grlo.« 
Ponudil je steklenico oficirju. Stekle
nici sta bili kaj hitro prazni. Gospo
dinja je med tem prinesla v vedrici 
mošta, ki pa se ga ni nihče dotaknil. 
Gospodar je nekajkrat odšel v kam
ro s praznimi in se vračal s polnimi 
steklenicami. 

Sonce je bilo že precej visoko, ko 
je oficir ukazal zajtrk. — Odprli so 
konzerve in ker jim vojaški kruh ni 
dišal, je Kreiner zahteval od gospo
darja naj prinese nekaj hlebcev do
mačega kruha. Po zajtrku so popili 
tudi mošt in pozno popoldne so odšli 
proti Škofji Loki. Stražar, ki je stal 
precej visoko v bregu, je nekaj zavpit 
in pokazal z roko proti zahodu. 
Tudi Zalubnikar se je neopazno ozrl 
v to smer in videl najprej rdeče in za 
njo še zeleno raketo. Oficir je rezko 
ukazal odhod, kar je Zalubnikar 
dobro razumel, ker je znal nekaj 

Kurirji, ki so že v Suši zvedeli za 
hajko Nemcev, so se spustiti v potok 

in šli preko Zadobja na Gabrško 
Goro, ter skozi gozdove na Četeno 
Ravan, obšli Stari in Mladi Vrh in 
pri Koprivniku prekoračili vojaško 
cesto. Z mrakom so prispeli utrujeni, 
vendar zadovoljni, ker nihče ni 
manjkal k Magušarju, kjer jim je 
gospodinja postregla z žganci in 
mlekom. 

Dober mesec po teh dogodkih sta 
vstopila dva potnika na vlak proti 
Dunaju. Izdajalca Kreiner in Sav-
nik sta s pomočjo svojih gospodarjev 
pobegnila pred kaznijo. Vedela sta, 
da ju v Kranju slej ko prej čaka pla
čilo za njuno izdajalsko početje. 
Savnik se je skrival na Dunaju, 
Kreiner pa v Avstraliji. Tujina, pre
zir in domotožje, so zanju večja ka
zen kot smrt, ki jo plačujeta za svoje 
izdajalstvo. Konec 

TOMAŽ ISKRA 

KROKODILOV PA NI VEČ 
Vodo 

sem spustil kar po sebi, whisky, ki 
me je še čakal iz letala na mizici pa 
v sebe. Isto so storili tovariši iz biro
ja: Jože, Martin, Janez in Brane, ki 
so očitno že pozabili na svoje 
projekte, o avtomatskih regulacijah 
strojev, varnosti in podobno, kajti tu 
v Afriki imaš že s hotelskim dviga
lom toliko opraviti, kot z najmoder
nejšim kompjuterjem: pritisneš na 
peti gumb, pa te povleče v osmega, 
tam potem butaš po prvem, pa te za
nese v tretjega. Nazadnje odpreš 
vrata, če niso blokirana in jo udariš 
kar peš v jedilnico, kjer ti ponudijo 
limonado, riž, nekaj koščkov hlad
nega krompirja in kamelje meso. Še 
zdaj ne vem koliko je bilo tisto prvo 
kosilo okusno, to vem, da sem vse 
pojedel, kako ne, bil sem res strašno 
lačen. 

»Veš kaj,« pravi Janez, moj sosta
novalec, ravno, ko sem molil vse 
štiri od sebe. 

»Popoldne gremo v mošejo Ali 
Mohamed«. 

»A, ta boksar ima v Egiptu še mo
šejo?!« sem bil radoveden. 

»Daj no, ne bodi nor, pa ja ne mi
sliš na tistega, kije dotolkel Freizer-
ja. Ta vročina ti je pa res zabrisala 
pamet. Mošeja Ali Mohamed bo od 
kakšnega svetnika, daj vzdigni že 
zadnjico, greva pogledat tisto reč. 

Drugi so že šli,« se je hudoval Janez. 
»Pa romajva do tja,« sem se napo

sled vdal, čeprav bi se najraje spra
vil k sanjskim bukvam. 

ALI MOHAMED MOŠEJA 
IN ŠE K A J 

In smo spet v nepreglednem vrve
žu Kaira. Trgovine in bazarji brzijo 
mimo nas, in seveda si zaman priza
devamo, razvozljati njihovo pisavo, 
ki je za nas toliko razumljiva kot 
hieroglifi na reliefih v muzeju. Le 
nekaj modernih hotelov je nosilo 
imena, ki jih lahko hitro razberemo: 
Mediteran, Hilton, Elborg... in že 
se peljemo mimo Al Ahramo, naj
večje časopisne hiše, slede še Egip-
tian Garzzete. La Baurse, ki tiska 
časopis v francoščini. Novejše stav
be so prostori radia in televizije, ki 
služijo Egipčanom za najvažnejši 
vir informacij, kot pač drugod po 
svetu. 

Iz centra se prebijemo mimo pala
če Abidin, proti staremu delu mesta 
po cesti Sh. el—Kalaa, na naši levi 
nas premljajo mošeja AK—Sunkar, 
El —Nišam, Sultan Hasan ..., vse 
imajo več kot deset metrov visoke 
stolpe in kupole, ki se v sončnem za
tonu bohotijo v zlatu. 

Če se je naš avtobus za hip usta
vil, se je pognala gruča otrok proti 
lepemu modernemu mercedesu in 
grozno mahala z ročicami, in takrat 
bi kakšna naša sopotnica vrgla za
vojček bonbonov, vpitje bi narastlo, 
in se šele poleglo, ko bi se avtobus 
izmotal iz prometne gneče, ki trobi, 
cvili in hrope, kot nilski konj. 

Stari del mesta nas pozdravi z vi
sokimi ozkimi ulicami in Arabci v 
gelabijah, ki ponujajo koralde, za
pestnice in znamke s tisto vztrajno 
vsiljivostjo, ki se je moraš sčasoma 
privaditi, da na tem črnem konti
nentu sploh lahko premaguješ su
host krajine in obenem vonj po tiso
čerih rastlinah tega subtropskega 
podnebja. Nekoliko smo se ohladili 
le v Kopski cerkvi, ki kot ostanek 
krščanstva sameva med musliman
skim mitom Mohameda, vsevernega 
boga, ki strašno ljubi higieno. To 
smo se takoj prepričali, saj smo mo
rali pri vhodu v mošejo Mohamed 
Ali obuti copate. Arabci so sedeli v 
senci in nam jih natikali, zraven pa 
šepetali 

(nadaljevanje) 

Toda policist, ki je vstopil prvi, ni zavpil njegovega imena. Nit i 
rekel kaj drugega, temveč je samo odprl vrata, se vstopil zanje, 
potem pa so v zatohli prostor začeli prihajati novi zaporniki. Da so 
novinci, j ih je izdajalo njihovo vedenje, začudene in vprašujoče oči, 
bledi in neprespani obrazi. Aleš je vznemirjen dvignil glavo, kajti 
večino izmed njih je poznal. B i l i so iz njegovih krajev. Vmes so bili 
tudi taki, ki so le kdaj pa kdaj Mali kako marko ali kos kruha za 
partizane. Smrtno bled se je ob steni še malo privzdignil in štel. Bi l i 
so tisti, ki j ih je videl na zadnjem sestanku, manjkali so le Jurč in 
Jesenovec, ki sta ušla, Marinč in Pečar, ki so ju imeli v nekem 
drugem zaporu ter Filip. Zato je samo z zadržanim dihom čakal, 
kdaj se bo prikazal še on. Pravzaprav tega ni pričakoval. Zdaj se je v 
njem še bolj utrjevalo mnenje, da se glede Filipa ni motil. To bodo 
morah opaziti tudi drugi. A kaj je potem z Martino? Tudi nje še ni 
videl med novimi. Prignali so same moške. Koritnika tudi ni bilo 
vmes. Kako je to zrežirano? Je tu torej tudi zato, da ga bodo videli 
vsi tile? V sobi je nastala gneča. V prostoru, kjer je moglo biti kakih 
štirideset ljudi, se jih je zdaj gnetlo najmanj še enkrat toliko. Kakor 
bi prišli na zanimivo zborovanje ali predavanje. Srečanje znancev je 
navadno veselo, tu pa je zavladalo pravo nasprotje. Vsak novi 
prišlec je prinesel s seboj nevarnost za drugega. Kar je kdo vedel in 
nosil v sebi, mu bodo morda z mučenjem iztrgali gestapovci: to pa 
naj bi bila vstopnica v smrt ali vsaj v taborišče. Zato ni bilo stiskov 
rok, ne zadovljstva ob snidenju. Drug pred drugim so se skušali 
vesti, kot da se še nikoli niso videli. To je bil boj za samoohranitev in 
zaščito zvez, ki so bile zdaj brez dvoma do nadrobnosti znane 
gestapu. Treba bo neomajno tajiti. Po izkušnjah drugih so že vedeli, 
da j ih morda lahko reši le to. Ničesar vedeti, nikogar poznati, če res 
nista iz iste vasi. To si je vtepel v glavo vsak, brž ko so ga zajeli, toda 
to ni bila lahka igra. nekateri so se izdajali s pogledi. Izkušenemu 
očesu tega ni bilo težko opaziti. 

Tudi Aleša so ta srečanja in ugotovitve zmede bolj, kot bi ga 
moglo pretepanje. Skoraj vse so zaprli. Kako je z Martino, če je Filip 
zunaj? Kako je z drugimi? 

Vsi so ga poznali. Ogledoval je vsakega posebej in čutil, da bi 
zlahka prenesel vse bolečine, ki so namenjene njim, samo če bi 
njihova mreža ostala cela. Zalotil se je, da pričakuje še nove znance, 
morda bodo prignali tudi njegove domače. Prav lahko jih privlečejo 
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sem iz Nemčije. Morda je bilo res najbolje, da so jih izselili med 
prvimi. Kljub temu pa je še čakal, kajti vse globlje je spoznaval 
prefinjenost gestapovskega delovanja. N i izključeno, da ga bodo 
uničili pred očetom in materjo. 

Mora se brzdati. Bolečino zaradi domačih, ki so jih izgnali 
zaradi njega, je že prebolel, čeravno je čutil in vedel, da ga mati 
obtožuje. Vedno mu je v neprikrito izkazovani ljubezni prigovarjala 
naj se odpove tvegani politiki, češ da bo škodila najprej njemu, 
potem pa vsem po vrsti. Le z zavestjo da je vsega kriv nasilni 
osvajalec, je našel zdravilo zoper občutek krivde. To mu je v tem 
trenutku sprožilo novo, docela jasno misel: močnejši bom ker je to 
že za menoj! Tudi s tem me ne bodo mogli presenetiti, pa naj bodo 
starši v taborišču ali pa če jih priženejo predme! Strah za svojce, za 
družino je močno orožje, ki ga znajo gestapovci dobro sukati. 

Zato je zavladala v veliki in natalačeni sobi mučna tihota. Ob 
prvem pogledu na znanca je že marsikdo nehote odprl usta, da bi ga 
z vzklikom pozdravil, pa se je v hipu zavedel, da tega ne sme. Počasi 
so se toliko umirili in preudarili, da ne bi imelo nobenega pomena, 
celo neumno bi bilo videti in zato še bolj sumljivo, če sosed ne bi 
hotel poznati soseda, vaščan sovaščana. Ljudje na deželi se med 
seboj vendar poznajo in vedo za vse daleč naokoli: koliko jih je pri 
kaki hiši, kako žive, kaj mislijo, kako gospodarijo, in celo, kaj naj
večkrat jedo. Nekaj drugega pa je vprašanje, kake se bodo zadržali 
pri zaslišanju. N i nujno, da je sosed podpiral partizane zato, ker je 
morda imel zveze z njimi drugi. 

Tako so se novinci, sicer nezaupljivo, začeli med seboj potihem 
pogovarjati, potem pa so se skoraj vsi pogledi obračali proti Alešu. 
Nekateri so se z njim že večkrat srečali, drugi so ga poznali le po 
govorjenju. Ugibali so, kako se je kaj takega moglo zgoditi človeku, 
za katerega je veljalo, da se ga niti krogla ne prime. V tem je morala 
biti prevara. N i bil redek, ki ga je s pogledom prebodel, udaril in 
obtoževal, češ, zakaj si dovolil, da nas je prišlo na sestanek toliko 
skupaj? Poglej, kaj si sprožil! Kdo je zdaj tisti, ki nas je zatožil 
Nemcem? Ga bomo kdaj dobili, bo kdaj dajal odgovor? In kaj, če je 
vsa ta igra taka, da si nas celo ti spravil sem? 

Aleš ni vedel ali so te obtožbe v njem samem, ah res gore v nji
hovih očeh. 

Podoficir, ki jih je zastražene vodil skozi hodnik, jim je tik pred 
vrati nekako domače, kakor da je vse skupaj le njihova zadeva, in z 
glasom, ki je hotel izraziti obžalovanje, rekel: 

— Tu notri, kamor vas bomo nekaj časa zaprli, se boste srečali 
s tistim, ki vam je povzročil nevšečnosti! 

Ko seje vse to zrušilo nanje, ni bilo čudno, da so v njih vrtala 
sumničenja, obtožbe in obžalovanja. Nekateri so resnično zdvomili. 
drugi so le ugibali in nihali med različnimi skrajnostmi, kajti če se je 
Nemcem posrečilo pridobiti in zlomiti Aleša potem je bilo vse 
zaman. Šli so na tanek led. Aleš je čutil neme obtožbe svojih rojakov 
tako, kot bi bil privezan na sramotni steber. In čutil se je kriv! Ne 
tako, kakor so menili nekateri, toda vendarle kriv. 

Za prst debel košček margarine ali tenak košček vodene 
salame so živila, ki ne dajo organizmu energije za obnavljanje. 

Z L I Z A N I T L A K 
Granitne kocke taborišča Dachau so zlizane in zglajene. 

Saj ni čudno. Že deset let vlačijo utrujene noge utrujenih ljudi 
— številk, po njih lesene cokle. Ta granitna cesta med tabori
ščem in deloviščem je košček mojega taboriščnega življenja. 
Ker sem hodil po njej več mesecev štirikrat dnevno, sem odnesel 
z nje tudi jaz s svojimi lesenimi coklami nekaj atomov granita. 
Obrabili so se moji leseni podplati in del mene samega. Marsikaj 
mi je rojilo po glavi na tej poti. Pogostokrat sem mislil na 
izmozgane sužnje; ki so obrabili ta granit in sebe. Na tej poti 
sem premišljeval in marsikaj čutil. Prenekatera deževna kaplja 
je prilepila moje cape k naježeni koži. Marsikatero jutro mi je 
mraz pretresal izčrpano telo. Tisti hlad je najhujši, ko se prične 

lO ZELEZAR 

dan ločevati od noči in ko nebo na vzhodu zažari. V poletnih 
mesecih pa meče sonce upognjene sence sužnjev na taboriščni 
zid. Te upognjene sence se mi vedno zde kakor izmučene duše 
iz Dantejevega P E K L A . 

Korak, ki je zlizal dachauski granitni tlak je posebne vrste. 
To je korak utrujenih sužnjev, ki se brezdušno vlačijo kot 
roboti. Ko tako gledam naše sence, ki se premikajo vzdolž 
dolgega taboriščnega zidu, dobivam vtis, do koraka po dolgem 
filmskem traku zbrano gorje vseh trpečih in zasužnjenih 
narodov dvajsetega stoletja. 

Jesen je zavladala nad naravo. Upognjenih senc ni več. 
Sedaj korakamo zjutraj skozi mrak, poln neprijetnega vlažnega 
hladu. Zvečer se vračamo zopet v poltemi, ki jo režejo snopi 
reflektorjev s stražnih stolpov. Spremljajo nas oboroženi stra
žarji s psi. Včasih se potiho pogovarjam s prijateljem poleg sebe. 
Največkrat niti ne govorim, niti ne mislim. Podzavestno kora
kam z množico, ki po taktu štorklja z lesenimi coklami. Tedaj se 
mi dozdeva, da stojim, zlizane kocke pod menoj pa. se premi
kajo. Enako, kakor če gleda človek z drvečega vlaka železniško 
progo. 

LIZAVCI KOTLOV 
Ustavljam se pri njih in opazujem njihovo lizavsko delo. 

V duhu sem deležen njihovega grižljaja in deležen tudi udarcev. 
To dvoje namreč spada skupaj kot solata in pečenka. Samo da 
se tu v Dachauu te »solate« v obliki udarcev in brc interniranci-
lizavci ne želijo. Vedo pa že vnaprej, da ne bo šlo brez tega, 
če hočejo pojesti kakšen košček repe, ki se je prilepila na stene 
pločevinastih kotlov. 

Včeraj sem prvikrat videl, da ližejo lizavci tudi umazano 
ploščad voza. Pri nakladanju, med vožnjo in pri razkladanju se 
vedno kaj razlije po umazanih deskah voza. Lizavci so dina
mični. Hrano kradejo taboriščni policiji in vratarjem z rdečimi 
trakovi na rokavih. Vratarji so večinoma enoroki invalidi. 
V edini preostali roki držijo vratarji gorjačo. Lizanje kotlov je 
prepovedano. Lizavec sicer ne liže kotla z jezikom, temveč 
s posebnim kartonom, širokim za dlan roke. 

Okoli poldneva, ko prinesejo prazne kotle pred barake, se 
prične obred. Lizavci pripravijo svoje orodje in hrbte, policaji 
in vratarji pa svoje gorjače. Tisti, ki udrihajo po njih, pustijo 
lizavce nekaj časa v miru. Ko se lizavci zatope v svoje delo, 
prično udrihati z gorjačami po njihovih hrbtih. Toda nobeden 
se ne ozre, niti ne umakne. Vsaka odvečna kretnja pomeni 
izgubo nekaj dragocenih potegljajev po pločevinasti steni kotla. 
Kaj more človek — strast je strast! Obleka na njihovih prsih je 
prepojena z juho. Kolena imajo ranjena, saj opravljajo svoje 
delo kleče. Rokavi so lepljivi in umazani, ta taboriščni prtiček 
se nikoli ne pere. Moje simpatije so na strani lizavcev, čeprav 
opravljajo obupno delo. Toda opravljajo ga kljub temu, da 
trpijo in so tepeni. Nikomur pravzaprav ne odvzamejo grižljaja, 
segajo po tistem, ki bi tako ali drugače odplavalo v taboriščno 
kanalizacijo. 

HIJENE, MRHOVINARJI, U B I J A L C I . . . 
Nacisti so velikodušno dali taborišču Dachau nekakšno 

avtonomijo. Za njih bi namreč bilo utrudljivo delo, ko bi sami 
pretepali in mučili neštete žrtve. Nacisti poznajo realne račune. 
Oni uničevanje samo nadzorujejo. Naj številke mučijo so-
številke. ( s e nadaljuje) 

nemških komand. Od srca se mu Je 
odvalil težek kamen. Morda pa le ni 
konec. 

»V bodoče pazi, lahko bi bilo huje. 
Ponoči imej dobro zaprta vrata in 
ne odpiraj vsakomur«, ga je pri od
hodu opomnil Kreiner. • 

»Ne bom« je zamrmral gospodar, 
pri sebi pa si je mislil svoje. Odprl 
bom komur bo meni volja, najbrž pa 
tebi nikoli več. 

Obveščevalec 

NI VAŽNO KAJ ČLOVEK IZGUBI, 
VAŽNO JE TO KAR MU OSTANE... 

S I M O N R E Š E K 



AKTUALNOSTI IZ JESENIŠKE OBČINE 
25 LET SGP SAVA 

Splošno Gradbeno podjetje Sava je 
te dni slovesno proslavilo 25-letnico 
svojega obstoja. V podjetju je zapo
slenih okrog 900 ljudi, od tega jih je 
z-visoko izobrazbo 18, 22 imajo tehni
kov, 111 visoko kvalificiranih de
lavcev in 200 kvalificiranih delav
cev. Gradbeno podjetje Sava je se
stavljeno iz dveh temeljnih organi
zacij združenega dela in iz samo
upravne skupnosti skupne službe. 
Podjetje ima svoja gradbišča na Je
senicah, v Kranjski gori, Bohinju, 
Radovljici, na Bledu, v Kranju in 
Ljubljani. Zaradi boljšega poslova
nja in povezovanja ter zaradi skup
nih nastopov na tržiščih, so bili med 
ustanovitelji poslovnega združenja 
GIPOSS. Letos poteka že deset let 
od te ustanovitve, pred dvema 
letoma pa so podpisali samoupravni 
sporazum o združitvi v združeno 
podjetje GIPOSS. Rezultati kažejo, 
da je sodelovanje v okviru GlPOSSa 
uspešno. 

Poleg neposrednega dela v grad
beništvu pa preko 100 delevcev 
deluje tudi v samoupravnih organih 
te delovne organizacije. Razen tega 
pa v samoupravnih interesnih skup
nostih in kot delegati v krajevnih 
skupnostih deluje prav tako okrog 
100 delavcev. Kot delegati v sindi
kalnih organizacijah ter delegati v 
sestavljeni delovni organizaciji 
GIPOSSA, deluje tudi okoli 100, 
tako da sodeluje v družbenopolitič
nem življenju približno 300 delav
cev, to je ena tretjina vseh delavcev 
delovne organizacije SAVA, kar je 
dosti velik delež zaposlenih. R. 

ČETRTA SEJA 
SKUPNOSTI 
OTROŠKEGA 

VARSTVA 
V petek, 19. decembra je bila če

trta seja skupščine skupnosti otro
škega varstva Jesenice, ki so se je 
udeležili delegati zbora izvajalcev in 
zbora uporabnikov. Po potrditvi za
pisnika so razpravljali o osnutku 
družbenega načrta občine Jesenice 
v naslednjem petletnem obdobju. 
Delegati so soglašali z osnutkom, 
predlagali so le, da je potrebno v 
program kot dopolnitev oziroma 
v resolucijo k programu skupnosti 
otroškega varstva vključiti še iz
graditev dveh igralnic v Mojstrani 
ter ureditev igrišča v Žirovnici. 

Ko so razpravljali o programu 
razvoja otroškega varstva v naši 

republiki v naslednjih petih letih, so 
imeli k programu nekaj pripomb, 
med drugim, da je potrebno lestvico 
za oskrbnine v vzgojno varstvenih 
enotah v Sloveniji poenotiti. Raz
pravljali so tudi o predlogu progra
ma skupnosti otroškega varstva 
Jesenice in o izpeljavi nalog s po
dročja solidarnosti na področju 
otroškega varstva v prihodnjem letu. 
Delegati so sprejeli predlog pro
grama skupnosti otroškega varstva 
Jesenice, vendar so imeli nekaj pri
pomb, predvsem, da je republiška 
skupnost otroškega varstva v pred
logu programa prekoračila dovolje
na sredstva. Kajti najprej je po
trebno pokriti zakonske in druge ob
veznosti, nato anuitete in pogodbe
ne obveznosti, šele potem pride na 
vrsto dogovorjeni del programa. 

Ko so razpravljali o solidarnostni 
izpeljavi nalog na področju otro
škega varstva v prihodnjem letu, so 
sprejeli samo vrstni red nalog, fi
nančni del pa bodo sprejeli na skup
ščini prihodnje leto. Razpravljali so 
tudi o rebalansu finančnega načrta 
skupn.osti otroškega varstva Jeseni
ce za letošnje leto in med drugim 
ugotovili, da je diferencirano pla
čevanje oskrbnin pokazalo uspehe in 
da je dokaj učinkovito. Govorili so 
tudi o gradnji vrtca na Koroški Beli, 
kjer so storili že vse potrebno, da se 
bo z gradnjo čimprej začelo. Veliko 
dela pa je še odvisno od raznih stro
kovnih služb in predpisov. Vrtec na 
Koroški Beli naj b i ' predvidoma 
veljal 720 starih milijonov, imel pa 
bo sedem igralnic za 140 otrok. 

Delegati so sprejeli tudi samo
upravni sporazum o ustanovitvi 
zveze skupnosti otroškega varstva 
v naši republiki in statut zveze skup
nosti otroškega varstva v naši repu
bliki. R. 

ZAPOSLENOST 
ŽENSK 

Po podatkih samoupravne inte
resne skupnosti za zaposlovanje 
Kranj, je bilo na območju petih 
gorenjskih občin zaposlenih v druž
benem sektorju v mesecu oktobru 
34.236 žensk, v zasebnem sektorju pa 
570 žensk, skupaj torej 34.812 žensk. 
Povprečno je bilo v prvih desetih 
mesecih tega leta zaposlenih v druž
benem sektorju 33.490 žensk, v za
sebnem sektorju pa 559. 

V jeseniški občini je bilo v mesecu 
oktobru zaposlenih 5.199 žensk, v 
zasebnem sektorju pa (55 ŽA-IIŠK. 

V radovljiški občini pa je bilo ok
tobra v družbenem sektorju zapo
slenih 5.846 žensk, v zasebnem sek
torju pa 161. Skupaj je bilo torej v 
istem obdobju zaposlenih 5.264 
žensk. 

Povprečno je bilo v prvih desetih 
mesecih tega leta zaposlenih 34.049 
žensk, v enakem obdobju lanskega 
leta pa j ih je bilo 32.730. R. 

REPREZENTANCA 
IN STABILIZACIJA 

Zdaj ni nobenega dvoma več, da 
prizadevanja za stabilizacijo niso 
enodnevna muha, kakor je še včasih 
slišati v kuloarjih in da postajajo 
napori v tej smeri vse bolj resni in 
trajni. Žal pa kljub vsemu o stabi
lizaciji še več govorimo, kakor pa si 
resnično prizadevamo za njeno 
uresničitev. S to ugotovitvijo ne 
mislimo reči, da v gospodarstvu in 
družbenih službah ni bilo nič nare
jenega, ampak nasprotno. Vloženi so 
veliki napori, ki so marsikje dali že 
vidne sadove. Vendar pa vseeno še 
nismo presegli inflacijske miselnosti, 
saj je še povsod prisotno mnenje: 
uvozi ne glede na to ali nujno 
potrebuješ ali ne, investiraj, če boš 
le uspel priti skozi vse ovire, kupi 
danes, jutri bo dražje in tako naprej. 
Doslej je "več naredila za stabili
zacijo administracija zveznih in re
publiških organov, služba družbe
nega knjigovodstva, politika bank, 
različne inšpekcije in drugi, kakor pa 
miselnost, da damo lahko višjo vred
nost dinarju edinole mi sami, če ga 
bomo prav cenili in prav obračali. 

Ko stvar postavimo tako, se 
včasih izpostavimo odkriti ironiji, če 
poudarjamo, da je potrebno varče
vati vselej in povsod in pri 
slehernem dinarju. 

Vendar izdamo tudi tam, kjer se 
nam na videz zdi do konca nepo
membno, velikanske zneske. Kar 
poglejmo nekaj podatkov. Lani je 
bilo za reprezentanco v družbenih 
službah porabljenih v Jugoslaviji 
2.255 milijonov dinarjev. To pa je 
14 odstotkov več, kakor so znašale 
skupne investicije v šolstvu in 26 od
stotkov več kakor je bil znesek 
skupnih investicij v zdravstvene 
ustanove. Hitro nas proglasijo za 
ljudi, ki lovijo muhe namesto slo
nov, če . spomnimo takšne stvari. 
Vendar nam je iz povedanih po
datkov najbrž do konca razumljivo, 
koliko šol in bolniških postelj smo 
lani zapravili na sprejemih, izletih, 
skupnih kosilih, pri kavicah, na 
seminarjih in simpozijih. In vendar 
smo navedli zgolj podatke o repre
zentanci v družbenih službah. Kje 
so šele izdatki o reprezentanci v go
spodarstvu, saj smo brali o primeru 

Union inženiringa, ki je za proslavo 
na Čehoslovaškem porabil milijon 
novih dinarjev. 

Približni podatki, s katerimi raz
polagamo, nas pouče, da stroški za 
reprezentanco v gospodarstvu in 
družbenih službah v jeseniški občini 
še daleč niso takšni, da bi dosegali 
povprečje nekaterih drugih sredin, 
kar pa ne pomeni, da zdaj, ko bomo 
sprejemali družbene načrte, ni treba 
biti pozoren na te vrste izdatke tudi 
na domačih tleh. Ž. 

SZDL IN 
STABILIZACIJA 

V programu dejavnosti občinske 
konference socialistične zveze delov
nega ljudstva Jesenice so tudi 
naloge s področja stabilizacije go
spodarstva. Nosilec akcije za stabi
lizacijo mora postati delavec v zdru
ženem delu na podlagi spoznanega 
interesa za stabilne razmere, na pod
lagi osebno spoznanega interesa, da 
so v bistvu njegov razvoj, položaj v 
družbi, gotovost in stabilnost nje
govih socialnih in materialnih raz
mer pogojeni s stabilnimi razmerami 
v družbi. 

Da bi to osebno zvezo in položaj v 
naši družbi vzpostavili pa je potebno 
politično delo v bazi. 

Naloga koordinacijskega odbora 
za usmerjanje družbenopolitične 
aktivnosti za uresničevanje ciljev 
družbe — ekonomske politike pri 
SZDL je daljnosežna. Nujno bo po
trebno upoštevati problem produk
tivnosti dela, ki je tesno povezana z 
zaposlovanjem. Hkrati pa je po
trebno obravnavati in reševati vsa 
vprašanja, ki so pomembna tako za 
nadaljni razvoj in poglabljanje 
samoupravnih družbenoekonomskih 
odnosov kot stabilizacijo gospodar
stva in da v vsaki temeljni orga
nizaciji združenega dela, v krajevni 
skupnosti in samoupravni interesni 
skupnosti, v praksi uveljaviti in 
utrditi spoznanje o soodvisnosti med 
razvojem samoupravljanja in ures
ničitvijo politike ekonomske stabi
lizacije. Delavci v TOZD morajo v 
večji meri kot doslej usmeriti svojo 
dejavnost v dolgoročnejše odprav
ljanje vzrokov gospodarske nesta
bilnosti, v to akcijo pa se morajo 
vključiti predvsem delovni ljudje in 
občani neposredno, ne pa kot doslej 
samo vodilni strokovni in poli
tični, delavci. 

Posebno skrb bo treba posvetiti 
tudi problemom življenjskega stan
darda. Vsaka TOZD pa mora izdela
ti tudi stabilizacijske programe, vse 
tiste TOZD, ki pa imajo izgubo, 
prekomerne zaloge in problem nelik
vidnosti, pa morajo izdelati sanacij
ske programe. R. 

IZ RAD0VLJIŠKE 
OBčine 

NEPOSREDNE NALOGE 
V PRIHODNJEM LETU 

V torek je bila 69. seja izvršnega 
sveta občinske skupščine Jesenice, 
na kateri so med drugim razpravljali 
o osnutku družbenega dogovora o 
zagotavljanju sredstev za delo 
državnih organov v naši republiki, 
o predlogu družbenega dogovora 
o splošni porabi v občinah za leto 
1976, o predlogu za izdajo soglasja 
delovni organizaciji Kovinar k no
vim cenam storitev zimske službe. 
Pregledali so tudi realizacijo dohod
kov proračuna občine Jesenice, 
nekaterih samoupravnih interesnih 
skupnosti in skladov ter računov od 
1. januarja do 30. novembra letos. 
Precej časa pa so posvetili razpravi o 
predlogu resolucije o družbenoeko
nomski politiki in razvoju naše 
republike ter o neposrednih nalogah 
v letu 1976. 

Izvršni svet se je načeloma 
strinjal s predlogom družbenega 
dogovora o splošni porabi v občinah 
za leto 1976, vendar meni. da so ne
katere obveznosti precej zaostrene, 
na primer davki, predlogi družbe
nega dogovora in osnovnih meril za 
ugotavljanje sredstev, namenjenih 
za komunalno dejavnost, ne dajejo 
možnosti količinskega ugotavljanja 
splošne porabe. Izvršni svet pa bo 
dal svoje dokončno stališče, ko bodo 
znana sredstva. Izvršni svet tudi 
ugotavlja, da glede na znižanje 
posebnega občinskega prometnega 
davka od 4 S na 3 rr ne bodo realizi
rani dohodki proračuna, s katerimi 
bi pokrili dovoljeno porabo za pri
hodnje leto. 

Izvršni svet je dal delovni organi
zaciji Kovinar Jesenice soglasje k 
novim cenam storitev zimske službe. 
Nove cene, višje za 17 rc, kolikor je 
dopustno, bodo veljale od 1- januar
ja 1976. 

Dohodek proračuna občine Jese
nice je bil 30. novembra letos reali
ziran 92,67 odstotno, kur je odstotek 
nad planirano realizacijo. Če pa po
gledamo realizacijo proračunskih 
dohodkov od I. januarja do 30. no

vembra letos, v primerjavi z reba-
lansiranim planom za letošnje leto, 
pa je plan realiziran 88,75 odstotno. 
Realizacija dohodkov od osebnih do
hodkov za samoupravne interesne 
skupnosti v primerjavi s planom za 
letošnje leto nam pove, da ima 
najvišjo realizacijo raziskovalna 
skupnost in sicer 124,91 rr, najnižjo 
pa samoupravna interesna teles-
nokulturna skupnost, in sicer malo 
nad 80 r t . Skupnost socialnega skrb
stva Jesenice ima dohodek realizi
ran 89,80 %, izobraževalna skupnost 
Jesenice 89,78 rr, kulturna skupnost 
Jesenice 88,81 9 in skupnost otro
škega varstva 81,88 'c. 

Razpravljali pa so tudi o predlogu 
resolucije o družbenoekonomski po
litiki in razvoju naše republike ter 
neposrednih nalog v letu 1976. 

Tretjega decembra so vsi trije 
zbori republiške skupščine razprav
ljali o osnutku resolucije in so 
načeloma sprejeli osnutek z neka
terimi dopolnili saj osnutek resolu
cije premalo u p o š t ^ a gospodarska 
gibanja v letošnjem letu. Tako se 
predlog resolucije razlikuje od os
nutka predvsem v tem, ker so real
neje ocenili letošnja gospodarska 
gibanja. Tako se bo po predlogu 
povečal družbeniproizvod celotnega 
gospodarstva za 5%, osnutek pa je 
predvideval le 4 %. Sredstva za živ
ljenjski standard, to je za osebno po
trošnjo, se bodo povečala za 3,7 rc. 
-Letna stopnja rasti industrijske 

proizvodnje bo 6 'V, zaposlenost se 
bo povečala za 3 f. V jeseniški 
občini pa predvidevajo, da se bo za
poslenost v Železarni povečala za 
2  ri. Produktivnost dela naj bi se 
povečala za 2 do 4 rr, izvoz blaga za 
6 r f , uvoz za 4 ' , . realni dohodki na 
zaposlenega pa za odstotek. Vse to 
moramo upoštevati tudi v jeseniški 
občini, če hočemo, da bodo stabili
zacijska prizadevanja res uspešna. 

Izvršni svet podpira sprejetje te 
resolucije. 

11. 

Izvršni svet SO je na 42. seji, 23. dec. obravnaval predlog odloka o reba
lansu občinskega proračuna za leto 1975 in spremembo odloka o stalnih 
sredstvih občine za financiranje dejavnosti občinske skupščine; družbeni 
dogovor o koriščenju in financiranju letovišča v Pineti pri Novem gradu in 
otoku Stenjak; sklep o priključitvi ekonomske srednje šole Radovljica k 
šolskemu centru Radovljica; nabavo opreme za potrebe družbenega pravo
branilca samoupravljanja; informacijo o izjavi v zvezi z zagotovitvijo po
datkov potrebnih za opredelitev od polaganja depozita pri vlaganju v komu
nalne dejavnosti; stališča X I . zasedanja OK ZKS z dne 20. 11., sklep o do
delitvi stanovanj delavcem državnih organov in tekoče zadeve. 

Na 15. seji vseh zborov OS, 24. dec. so delegati obravnavali poročilo o iz
delavi urbanističnih in zazidalnih načrtov v 1975. letu in osnutek programa 
komunalnih del za 1976. leto. Sprejeli so odlok o obvezni ustanovitvi komu
nalne skupnosti, odlok o obveznem odlaganju, odvozu in deponiranju 
odpadnih snovi, odlok o davku na promet z nepremičninami, odlok o poseb
nem občinskem prometnem davku od prometa proizvodov in plačil za storitve 
v občini, o spremembi odloka proračuna občine za 1975, odlok o začasnem 
financiranju občinskega proračuna v I. tromesečju 1976, odlok o potrditvi za
zidalnega načrta za Predtrg J V del Radovljice ter potrdili poročilo koordina
cijskega odbora o gradnji vzgojno izobraževalnih objektov v občini. 

Predsednik OK SZDL Franc Jere je v petek, 19. 12. sklical predsednike 
vseh 20 krajevnih konferenc SZDL. Pregledali so celoletno delo ter spregovo
rili o bodočih nalogah. Potrdili so tudi program enodnevnega seminarja za 
vodstva K K SZDL, ki bo v januarju ter sprejeli stališča o enotnem izvajanju 
praznovanj in obdaritev otrok in starostnikov ob novoletnih prireditvah. 

V okviru praznovanja dneva J L A so v petek, 19. 12. dopoldne v avli 
osnovne šole v Boh. Bistrici svečano odprli razstavo fotokino kluba Radovlji
ca »Spomeniki in obeležja NOB v radovljiški občini«, ki je bila pred tem na 

- ogled v radovljiški šoli. Na slovesnosti je govoril predsednik obč. odbora ZZB 
NOV Janez Strgovšek, v kulturnem programu pa so sodelovali: šolski tam-
buraški orkester, recitatorji ih pevci. Razstava bo odprta do 6. januarja 1976. 

Občinski komite Z K je na 20. seji v četrtek, 18. 12. ocenil izvajanje nalog 
iz akcijskega programa za obodobje september—december in sklepe X I . zase
danja OK ZK. Razprava je tekla tudi o programu dela OK ZSMS in o nalo
gah komunistov v družbeni samozaščiti ter o nekaterih kadrovskih vpraša
njih. 

Kot vsako leto ob izteku leta, so v številnih krajih organizirali sprejem in 
obdaritev starostnikov. V Radovljici je bil sprejem 26. 12. v domu 
upokojencev, ki ga je pripravila K K SZDL, hkrati pa so obiskali vse onemogle 
in bolne in jih obdarili s skromnimi darili. Sprejem so tudi letos pripravili za 
najstarejše vaščane v Mošnjah. V Gorjah pa je K O Rdečega križa obiskala 
starostnike na domu. 

Krajevna konferenca SZDL Gorje je letošnji praznik dneva republike in 
praznik J L A počastila s svečano prireditvijo v nedeljo, 21. 12. ob 19. uri v 
domu Partizana. Slavnostni govornik je bil nekdanji komandant jeseniško 
bohinjskega odreda Franc Jernejc-Milče, v programu pa so nastopili domača 
godba na pihala, recitatorji osnovne šole in harmonikarski orkester. 

Praznik naše armade in ljudske obrambe so počastili tudi v Radovljici, v 
graščinski dvorani, s svečano otvoritvijo razstave karikatur Nikole Ostojiča iz 
življenja in dela v J L A . Prireditev je bila v ponedeljek, 22. 12. na kateri sta 
sodelovala pevski zbor K U D Stane Žagar iz Krope in glasbena šola 
Radovljica s koncertom partizanskih pesmi in skladb. Razstavo je organizi
rala likovna skupina L I K O R pri ZKPO Radovljica. 

Delegati uličnih odborov SZDL, TOZD in družbenopolitičnih organiza
cij, so na 2. seji kraj. konference SZDL Radovljica, v torek 16. 12. pozitivno 
ocenili delo izvršnega odbora in drugih organov konference ter potrdili sklep o 
razpisu referenduma za samoprispevek za gradnjo mrliških vežic, popravilo 
dohoda na pokopališče in komunalna dela. 

Po sklepu koordinacijskega odbora za odnose med samoupravno družbo 
in verskimi skupnostmi pri OK SZDL, bodo vsakoletni posvet duhovnikov 
radovljiške občine sklicali v četrtek 8. januarja. Razpravljali bodo o 
aktualnih vprašanjih odnosov v krajevnih skupnostih. 

V petek, 19. in v soboto 20. decembra je bil v hotelu Jelovica na Bledu 
letos že šesti uvajalni seminar za kandidate ZK, ki se ga je udeležilo 33 slu
šateljev. Seminarje po programu OK ZK organizirala D U Radovljica. V 1975. 
letu je opravilo te seminarje nad 250 slušateljev. 

Na Bledu so praznik J L A proslavili v soboto, 20. 12. v Festivalni dvorani. 
Slavnostni govor je imel komandant garnizije J L A Boh. Bela major Kasim 
Smajilagič, v programu pa so nastopili vojaki, mladinci, godba na pihala iz 
Gorij ter pevci in recitatorji K U D Bled. Ob tej priliki so podelili zaslužnim 
rezervnim starešinam osem odlikovanj in pet priznanj. 

-

Na 12. seji SE za družbeno pomoč v stanovanjskem gospodarstvu pri sta
novanjski skupnosti Radovljica v ponedeljek, 22. 12. so obravnavali in potrdili 
prednostno listo pričakovalcev stanovanj v novih blokih v Radovljici. Lista 
obsega 32 pričakovalcev iz Radovljice in 10 iz Zapuž. 

Za novo cesto Jereka — Podjetje v Bohinju, ki je dolga okoli 3800 m in bo 
predvidoma veljala štiri milijone din, so svoj delež prispevali tudi delavci LIP 
Bled TOZD Tomaž Godec Bohinj. Njihov prispevek znaša blizu 50.000 din, ki 
so ga zbrali z enodnevnim zaslužkom v novembru. * 

V ponedeljek, 22. 12. je trgovsko podjetje Murka odprlo obnovljene pro
store poslovalnice Sadje v Lescah. V novi prodajalni bodo kupcem nudili 
razen sadja in zelenjave tudi ostalo živilsko in delikatesno blago. 

Beograjska gospodarska zbornica in potrošniški center sta v novembru 
podelila tovarni Almira Radovljica diplomo in plaketo Zlati zmagovalec 
Beograda za najbolj kakovostne pletenine, ki so naprodaj v maloprodajni 
mreži na območju glavnega mesta. 

Izvršni odbor kulturne skupnosti je na sedmi seji, 22. 12. obravnaval 
predlog koordinacijskega odbora za splošno in skupno porabo pri SOb o finan
ciranju kulture v občini za 1976. leto po prispevni stopnji 0.41. kar je za 0,04 
več"kot letos. Sklepali so tudi o dodelitvi nerazporejenih sredstev iz 1975. leta 
nekaterim porabnikom ter o predlogih za Prešernovo nagrado in odličje Svo
bode ZKPO Slovenije. 

novice 



DECEMBRSKA VSTAJA NA DOBRAVI IN GORJAH 
V stari Jugoslaviji in še nekaj časa 

pod okupacijo, je vas Blejska Dobra
va spadala v občino Gorje. Večina 
Gorjancev in Dobravcev, posebno po 
ukinitvi tovarne elektrod na Dobra
vi, se je vozilo na delo v jeseniško 
železarno. Vse tesneje so bili prebi
valci povezani z jeseniškim delav
stvom, fronta proletariata pa se je 
razširjala tudi na vas. Poznal se je 
vpliv Andreja Prešerna in Marije 
Zumrove iz Gorij Staneta Kersnika 
z Dobrave, Poldeta Stražišarja z Je
senic in drugih članov K P S kasnej
ših prvoborcev in organizatorjev 
protifašističnega odpora že pred 
okupacijo. 

Večkrat je bilo čutiti izzivalne na
stope petokolonašev in občasno šir
jenje fašističnih parol. Na vse ta je 
Partija opozarjala, kajti slutili smo, 
da bo v kratkem Jugoslavija tudi 
žrtev Hitlerjeve imperialistične po
hlepnosti, kot do tedaj že polovica 
Evrope. V takratnih društvih Soko
lu in prosveti na Dobravi so prevla
dovale napredne sile in ideje in nače
la K P S , kar so vnašali njeni člani in 
simpatizerji. V društvo prijateljev 
SZ je bilo vključeno lepo število de
lavcev in vaščanov, če prav takratni 
ban dravske banovine ni hotel 
potrditi pravil društva. Ze ta akcija, 
še posebno pa sklepi okrožne partij
ske konference, dne 2. februarja 
1941, katera je bila pri Puklu v Lip-
cah, je zbližala Partijo z množicami 
in demokratičnimi silami. Delavstvo 
je bilo opozorjeno na nevarnost s 
strani Hitlerjevega in Musolinijeve-
ga fašizma, razkrinkavala se je izda
jalska vloga jugoslovanske vlade in 
ljudstvo je organizirano, vodeno od 
K P zahtevalo priznanje SZ in sode
lovanje z njo. Na tej konferenci so 
bili navzoči B. Kidrič, A. Bebler in 
M . Djilas, ki so s svojo prisotnostjo 
dali poudarek pomembnosti konfe
renci in pokazali kako važno Vlogo 
pripisujejo jeseniškemu proletariatu 
ki je segal tudi na Dobravo in v Gor
je. Sedeindvajseti marec 1941 je pod 
geslom Boljša vojna — kakor pakt, 
že pokazal množično protifašistično 
gibanje in pripravljenost delavstva 
da sledi K P . 

Napad na Jugoslavijo je partijska 
organizacija pričakala dobro pri
pravljena. Njeni člani so bili prvi 
organizatorji za odhod prostovoljcev 
v vojsko in tudi prvi prostovoljci. Ob 
prihodu v Ljubljano so bili prosto
voljci jeseniškega kota navdušeno 
pozdravljeni. Odšli so še dalje proti 
Dolenjski in Karlovcu, toda njihove 
odločitve in namena so prekrižali 
drugi računi, ki so bili pogojeni s ka
pitulacijo brez bojev. Vrnili so se ne 
da bi jim bila dana možnost, da bra
nijo svojo domovino. Stara država je 
propadla, bila je prodana in razbita, 
pričela se je okupacija in z njo vse 
posledice katerih takrat še v sanjah 
nismo mogli predvidevati. Bi l i smo 
prodani, razočarani, počutili smo se 
nemočne in prevarane. Zasedli so 
nas Italijani, okupacijo smo sprejeli 
z do tedaj neznanimi občutki, z 
nekim strahom in skrbjo toda že od
ločeni in opredeljeni, da se bo treba 
boriti in opreti na lastne sile v boju 
za svobodo. 

Dne 19. aprila so Italijane zame
njali Nemci in takoj so sledile že 
prve aretacije naših ljudi, katere so 
odpeljali v zapore v Begunje. Konec 
aprila so bile razpuščene tudi vse po
litične organizacije in društva. Vs.i 
napisi in oznake so bili izpisani v 
nemščini, kmalu se je pričel tudi šol
ski pouk v obveznem nemškem 
jeziku. Vrnili so se tudi 27. marca 
pobegli jeseniški petokolonaši iz so
sednje Avstrije in pričeli s svojim ne
poštenim delovanjem proti sloven
skemu narodu. Hoteli so narediti to 
deželo nemško, kakor jim je ukazal 
njihov firer. 

Doma smo že takoj v maju po raz-
sulu jugoslovanske vojske pričeli 
spontano zbirati orožje in municijo 
iz bunkerjev opuščene Rupnikove 
linije na Hozu. N i bil redek slučaj, 
da smo se srečali z Gorenjskimi in 
Blejskimi mladinci pri istem poslu. 
Dobravski fantje smo po navodilih 
Staneta in Ladota Kersnika skrivali 
in prenašali vojaški material iz Ho-
ma in ga zakopavali ter poskrili na 
raznih mestih v vasi in senikih okoli 
Dobrave. Celo spomladi leta 1944. 
sva z Jožetom Kersnikom odkopala 
zaboj streliva, katerega je četa na 
Pokljuki koristno uporabila v svojih 
akcijah. To delo je opravljalo več 
grup, katere se med seboj niso dogo
vorile, le delali smo vsi z istim name
nom in za iste cilje. 

Po večjih aretacijah konec maja 
1941, večinoma članov K P S , delav
skih voditeljev in sindikalnih delav
cev, je okrožni komite K P razmnožil 
letak s proglasom C K K P S . Pozival 
je na boj proti okupatorjem vse za
vedne Slovence. Ustanovljen je bil 
tudi vojno revolucionarni komite za 
Gorenjsko katerega so sestavljali 
Stane Žagar, Lojze Kebe in Tomo 
Brejc ter drugi člani, Jože Gregorčič 
pa je bil takrat sekretar okrožnega 
komiteja Partije. Njegovi sodelavci 
so bili tudi Marija Zumer iz Gorij, 
Vencelj Perko, Jože Ažman iz Bo
hinja, Ivan Bertoncelj in drugi, veči
noma znani komunisti — delavci, ki 

so bili vseskozi v prvih vrstah bojev 
proti izkoriščanju in za pravice de
lavcev jeseniške železarne K I D . 
Tako je edino K P kazala pot rešitve, 
pot, po kateri naj stopa jeseniški 
proletarec in okoliški kmet. To je 
bila pot vsesplošnega upora proti 
okupatorju — pot trde in neizpros
ne borbe za svobodo in nov pravič
nejši družbeni red. 

Skoraj redno tedensko, takoj po 
ustanovitvi OF slovenskega naroda 
so začeli krožiti po obratih železar
ne, železniški kurilnici in po okoliških 
krajih prvi izvodi Slovenskega poro
čevalca in radio poročila, razmnože
na v raznih krajih. To je organiziral 
okrožni komite, nekaj pa jih je nosil 
iz Srednje Dobrave pri Kropi v ku
rilnico CirilDebeljak, ki je z Ivanom 
Krivcem organiziral trojke OF. Na 
Blejski Dobravi so to opravljali 
razen bratov Kersnik še Ivan Koselj, 
Jože Selan,. Rudolf Aleš, Alojz Luke-
žič, pisec članka in drugi. Nacistični 
red, ki je že kazal svoje zobe, je bil s 
tem razkrinkan in krog simpatizer-
jev in sodelavcev OF in K P se je 
hitro širil. Vsak je vedel, da izpo
stavlja svojo glavo, toda sprejeli smo 
borbo in pred nami je bil samo en 
cilj — zmaga. 

»Ko prečitaš — daj naprej« je bilo 
izpisano na koncu vsakega Poroče
valca, in res je krožilo nekaj izvodov 
tega časopisa OF malone po vsej 
vasi, kljub temu, da so se ljudje za
vedali možnih posledic. To je bila 
edina slovensko tiskana beseda, ki je 
vzbujala občutek povezanosti v 
skupni borbi in vlivala zaupanje 
med ljudi. Zavedali smo se, da to 
vodi Partijo, ki ima jasno začrtano 
pot neizprosnega boja proti okupa
torju, boja proti hitlerizmu pod ka
terim je ječala vsa Evropa. 

V petorko OF, katera je bila prva 
organizirana na Blejski Dobravi, nas 
je povezal v začetku junija 1941 na 
pobudo Staneta Kersnika brat 
Lado. Tu so bili še Miha in Pavel 
Bačar, Ciril Zupančič in jaz. Prav v 
tem času so bile organizirane tudi 
trojke in petorke OF na spodnjem 
delu vasi ter v Lipcah. Med seboj 
smo se poznali le vodje petork in 
prevzemali naloge, katere sta preko 
organizatorjev postavljala okrožni 
komite K P in vojni komite. V spod
njem delu vasi se spominjam so de
lovali Ivan Koselj, Janez Oman, 
Franc Mikulič, v Lipcah pa Franc 
Pukelj in drugi. V Lipce je hodil tudi 
Frankič z Jesenic, k nam pa poleg 
Staneta in Lada Kersnika še Adrej 
Prešeren in Potočnik. Kersnikovi so 
bili moji sosedje in prve korake v 
organiziranem delovanju OF je 
naredila naša petorka. Določili smo 
si že naloge za organizirano delo pri 
zbiranju orožja, municije, papirja in 
denarja, za pomoč družinam areti
ranih tovarišev. K delu smo kmalu 
pridobili tudi nekatere kmete kot so: 
Janez Čop, Anton Černe in Svetino-
ve; Lukežič, Šimen in Marija Sodja 
ter Marija Praprotnik, so se z enaki
mi nalogami ukvarjali v spodnjem 
delu Dobrave. 

Ze 2. julija so Nemci odgnali v St. 
Vid Podobnikovo družino in čez 
nekaj dni številno družino dobrav-
skega učitelja Laharnarja, katera je 
bila nato izseljena v Valjevo. Sledile 
so aretacije in zapiranje v begunjske 
zapore, vpisovanje v Volksbund in 
ponižujoče merjenje glav, če pripa
daš višji rasi, kar vse je povečevalo 
odpor proti okupatorju. Iz Gorij so 
preselili učitelje Razingerja in Do-
diča, župnika Petriča in še štiri dru
žine. Teror se je stopnjeval, polnili 
so se zapori Gestapa, toda svobodni 
so ostali naši gorenjski gozdovi. Ze v 
juliju so nastajale prve enote parti
zanov, tako na Mežaklji kot pod 
Stolom in na Merci nad Jesenicami 
ter Jelovici, pretežno sestavljene iz 
komunistov. Pokazala se je potreba 
po organiziranem vojaškem vodstvu 
in vojni komite je na sestanku, 20. 
julija na Vodiški planini sprejel ob 
navzočnosti Žagarja, Kebeta in To
ma Brejca sklep, da se partizanske 
grupe povežejo in združijo v celoto, 
v vojaško organizirano enoto. Takoj 
naj bi začeli s sabotažnimi akcijami 
in napadi na okupatorja in njegove 
postojanke in pričeli z množično 
vstajo na Gorenjskem. Sprejet je bil 
tudi sklep o razširitvi partijskih 
organizacij in o ustanovitvi odborov 
OF, kateri naj bi povezovali trojke 
in petorke OF. Posebno so obravna
vali vprašanje zapornikov v Begu
njah in zaprtih tovarišev v Krautu. 
Domenjeno je bilo, da vse gorenjske 
partizanske enote napadejo Begunje 
in osvobodijo zapornike. Morala je 
bila sicer dobra, kljub napredovanju 
Nemcev proti Moskvi. Računali 
smo, da je to le taktika rdeče arma
de katera bo v ruski zimi uničila 
Hitlerjev vojaški stroj pred Moskvo 
in da bo s tem tudi že napočil čas za 
našo osvoboditev in popolni zlom fa
šizma. 

Spominjam se, da sem te dni kom-
pletiral in uredil tri puške, popravil 
strojnico kar sem skupaj z nekaj 
bombami oddal tovarišu Selanu. S 
svojo peterko sem bil pripravljen za 
odhod v napad na Begunje, toda do 
tega ni prišlo. Akcija je bila preširo
ko zastavljena in pritegnjeno preveč 

ljudi, tako da*je zadnjo izvedel Ge-
stapo in jo onemogočil. 

V tem času je bila iz grup partiza
nov na Mežaklji, Merci in pod Sto
lom ustanovljena Cankarjeva četa. 
Združena z borci iz Gorenjskih vasi 
je že konec julija v uspešni akciji 
požgala železniški in porušila cestni 
most v Mostah pri Žirovnici in s tem 
pretrgala promet za dvajset dni. N i 
bil še dodobra pogašen ogenj, ko je 
prvega avgusta uspešno odbila 
napad nemške enote na Obranci. 
Tam sta padla tudi kot prvi žrtvi v 
boju železarja Viktor Arzenšek in 
Ferdo Koren. Znane so še borbe na 
Jelovici, akcija v Zapužah, kazno
vanje izdajalcev, miniranje daljno-
vodnega droga v Lipcah, razstrelitev 
cevovoda za centralo v Zasipu, kar 
je izvršil Janez Ambrožič, poleg tega 
pa je porasla tudi aktivnost pri delu 
in organiziranju OF na vsem 
področju okrožja. 

Gorje z okolico so imela takrat že 
14 borcev, do decembrske vstaje pa 
že 22, dva pa je že dala Dobrava. Po 
prvih akcijah in uspehih Cankarjeve 
čete, kar nam je dvigalo, ker so do
kazale, da je boj mogoč in da so tudi 
Nemci ranljivi, se je delo na terenu 
še bolj razmahnilo. Zbirali smo 
hrano in drugo opremo za borce. Pri 
nas doma smo pekli prve hlebe 
kruha, vse to pa smo z Jožetom Se-
lanom in Mihom Bačarjem nosili na 
Poljane. Tam smo srečavali znance 
iz Gorij in Jesenic, takrat že parti
zane. 

Poljane so bile skozi vso vojno 
partizanska javka za razne enote in 
organe narodnoosvobodilnega- gi
banja in vsaka družina je sodelovala 
pri tem delu. Vsakič smo dobili nove 
naloge, nove Poročevalce in radio 
poročila, katere sta tiskala v Gorjah 
tudi Mohoričeva in njen mož, v so
delovanju in po navodilih Marije 
Zumer. Tam je bilo tudi stalno mo
goče dobiti zvezo s partizanskimi 
enotami in okrožnim komitejem. 
Zbirala sta tudi prispevke za rdečo 
pomoč in v času vojne za OF, katere 
je na Dobravi pobiral Andrej Preše
ren in Jakob Vodnov. 

Taki aktivnosti so seveda sledile 
aretacije in iz Dobrave so Nemci 
odgnali v begunjske zapore in dalje v 
Kraut že prve mesece okupacije 
dvanajst, v januarju 1942 pa še 
devet vaščanov. Kot kazen za likvi
dacijo izdajalca kovača iz Sp. Gorij 
so Nemci, dne 28. avgusta 1941 skup
no s še štirimi talci pripeljani iz be
gunjskih zaporov, ustrelili ob kolu 
našega vaščana Jožeta Pikona. 
Padla je prva žrtev iz naše vasi. 
Zaradi pogostih aretacij in poveča
nega terorja je bilo treba povečati 
budnost in previdnost pri delu ter 
utrditi konspirativnost akcij, kajti 
Nemci so razvijali svojo obveščeval
no službo in plačevali sodelavce. Se
stanki so bili v manjših skupinah ali 
celo s posamezniki, kratki in z dolo
čenimi nalogami, menjavali pa smo 
tudi kraje za sestajanje. 

Delovanje OF je bilo do decembra 
1941 že tako razvito, da so bili razni 
sestanki in zveze v enem ali drugem 
delu vasi že redno vsakih nekaj dni. 
Povsod so se pojavljali aktivisti OF 
in nekaj bolj pristopnih hiš je že po
stalo stalna in varna javka za akti
viste in ilegalce. Znana je javka pri 
Coklarju, Poru, Janezu Ozebku, pri 
nas doma, v Črni vasi in v Lipcah. 
Pri delu smo že pričeli uporabljati 
mladino, katera je pregledovala 
teren in nas o premikih Nemcev 
sproti obveščala. 

Bližala se je prva vojna zima, ki je 
poleg skrbi, ki j ih je prinesla okupa
cija, nalagala pristašem OF še skrb 
za borce v gozdovih in skrb za lastno 
varnost. V začetku decembra 1941 je 
bil sklican sestanek v Selški dolini 
kjer sta okrožni komite K P S in 
vojni komite sklenila, da se prične 
sredi decembra široko zasnovana 
akcija množične vstaje na Gorenj
skem. Posamezna žarišča in mobili
zacijska mesta naj bi bila v Bohinju, 
Gorjah, Dovjem in pod Stolom. Že 
12. decembra zvečer je bil za Gorje 
in okoliške vasi sklican sestanek 
aktivistov nad Poljšico v Stovičju. O 
sestanku me je prejšnji večer obve
stil Lado Kersnik. Ta dan sem bil pri 
zdravniku z izgovorom, da sem 
bolan, sicer bi moral zvečer v službo 
in bi lahko kdo za menoj poizvedo
val. Proti večeru so prišli k meni 
iud i Janez Oman, Ciril Zupančič in 
Miha Bačar od tu pa smo po dva in 
dva odšli proti Gorjam. Dohitevali 
so nas neznani moški in nazadnje 
smo ugotovili, da hitimo vsi na isto 
mesto. Na Poljšici smo dobili tudi 
Ladota, ki je bil zadolžen za organi
zacijo na Blejski Dobravi. 

Bila je že noč in sledi v snegu so 
pričale, da je tod hodilo pred nami 
že več ljudi. Na - dogovorjenem 
mestu je bilo zbrano že okoli petde
set ljudi in še so prihajali iz raznih 
smeri, kakor so jih vodili vodiči. Po
znal sem nekatere iz Gorij s katerimi 
sem delal v železarni in nekatere iz 
Bleda in Zasipa. Zbralo se nas je več 
kakor 150 in kmalu je prišlo po gazi 
pet ali šest partizanov. Nikoli ne 
bom pozabil v bel plašč oblečenega 
in pokritega z belo kučmo in petero
krako zvezdo, oboroženega in po

stavnega partizana Staneta Bokala 
z Jesenic, ki je tudi pričel ta sesta
nek. Z zanosom je govoril o skorajš
njem porazu nacistov pred Moskvo, 
o uporu vsega sveta proti hitlerizmu, 
nas navduševal in pozval na boj za 
svobodo. Nekaj časa smo potem po 
grupah razpravljali o nastali situaci
j i , orožju in drugih stvareh ter se 
dogovorili, da se zberemo z določe
nim vodnikom na zbornem mestu na 
Ledinci nad Dobravo. Preskrbeti si 

moramo čim več orožja in se primer
no obleči. 

Štirinajstega decembra se je že 
zgodaj zvečer pri meni oglasil Lado 
Kersnik, s katerim sva odšla na 
zborno mesto, od koder je kolona 
dvanajstih upornikov krenila proti 
Gorjam. Gazili smo sneg skozi 
Strmo stran in dalje preko Višelnice 
za Zatrnik k Anžku. Med upornike 
smo šli z zavestjo, da se bomo borili 
za cilje katere je načrtovala K P in 
OF. Menili smo, da je že vse tako 
pripravljeno, da je svoboda na dose
gu, in je to že konec okupacije. Ne
kako smo zvedeli, da se bodo isto
časno dvignili k uporu tudi v Gor-
njesavski dolini, Tržiškem kotu in 
Poljanski dolini in če bo vse po sreči, 
bo že čez nekaj dni Gorenjska 
svobodna. 

V Bohinju bi razorožili 300 
Nemcev ob jezeru in zaplenili skla
dišče orožja in opreme. S tem bi 
oborožili sebe in prebivalstvo in 
osvobajali našo Gorenjsko vse do 
Jesenic, ki so bile cilj vseh upornih 
enot. Na Zatrniku se nas je zbralo 
okoli 150 upornikov in ustanovili 
smo četo katere komandir je bil 
Andrej Zvan-Boris. Razdelil nas je 
na vode in desetine in po kratki poli
tični uri, na kateri je govoril Stane 
Bokal, smo korajžno vzeli pot pod 
noge in preko visoko zasneženega 
Mrzlega studenca okoli polnoči 
prišli na Koprivnik. Pred hišo, kjer 
je bilo zborno mesto, je visela slo
venska zastava, slišala pa se je tudi 
ubrana partizanska pesem. Bi l je to 
prvi miting z govorom in kulturnim 
programom in marsikdo izmed nas 
je prvič slišal revolucionarne in par
tijske pesmi. Pesmi so nas spremljale 
vsa leta vojne ob veselju in v težkih 
trenutkih, ko si le z voljo in vero v 
zmago premagoval težave partizan
skega življenja. 

Bližala se je tretja ura po polnoči 
in komandir nas je razporedil po 
vojaško in vsakemu vodu pojasnil 
njegovo nalogo v bojni akciji. Pove
dal je, da bomo napadli vlak in po
stajno stražo na Nomenju. Z vlakom 
bi se nato vrnili v Bohinj, kjer bomo 
dobili orožje in se združili z borci 
Godčeve čete. Vsi skupaj bi potem 
pričeli osvobajati dolino Save Bo
hinjke proti Bledu in Jesenicam. 
Vsega skupaj se nas je zbralo okoli 
350 mož. Bi l i smo slabo oboroženi in 
še to s puškami raznih vrst in raz
ličnim orodjem za podiranje dreves. 
Jaz sem nosil še težko protioklopno 
mino, katero sem vkopal na cesti pri 
Nomenju in ker ni bila uporabljena 
spet odkopal in jo nosil na Gorjuše. 
Ob približno tretji uri smo krenili po 
strmem pobočju v dolino k cesti pod 
Nomenjem. Imeli smo občutek da je 
vse v redu, že zadnja povelja so šla 
po koloni, zasede so odšle, na svoja 
mesta na cesto proti Bohinju in 
Bledu. Zapele so žage v rokah vaje
nih drvarjev in podrte smreke so po
stale močna ovira za slučajen dostop 
okupatorske intervencije. Vod, ki bi 
moral napasti železniško stražo na 
postaji in ustaviti vlak proti Jeseni
cam, je že nestrpno čakal povelje za 
odhod. Toda naenkrat sta iz bohinj
ske smeri pridrvela dva nemška 
oklopnika po katerih je udarila naša 

zaseda in pričelo je grmeti od vseh 
strani. Doživeli smo ognjeni krst, 
toda vsaka krogla ne zadene in pred 
premočnim obstreljevanjem iz avto
matskega orožja smo se morali 
umakniti v strmino proti Gorjušam. 
Oklopnikom le nismo bili kos, čeprav 
nas je bilo lepo število in odločeni, 
da se bojujemo. 

Bi l i smo mlada vojska upornikov, 
neizkušenih v bojih, presenečeni, 
kajti vse ni šlo po predvidenem 
načrtu. Ko je iz Bohinjske Bistrice 
pripeljal jutranji vlak in iz postaje 
odpeljal naprej proti Jesenicam, je 
bil to dokaz, da se je tudi v Bohinju 
zapletlo, da pač vstaja ni ubrala 
predvidene poti. Vzrok za to je bila 
izdaja koprivniškega kovača, ki je že 
ponoči izdal naše namene Nemcem. 
Vdinjal se je okupatorju, za šop 
nemških mark, katere pa ni dolgo 
užival, kajti doletelo ga je zasluženo 
plačilo. 

Gorjanci in Dobravci smo se po 
krajšem počitku na Gorjušah vrnili 
na Zatrnik, nekaj pa j ih je že takoj 
odšlo na svoje domove. Po vsestran
ski oceni položaja, upoštevajoč 
zimo, hrano, prigovarjanje županov 
in svojcev ter druge okolnosti so 
vplivali da se je večina vrnila 
domov. Toda ne za dolgo, kmalu so 
bili skoraj vsi aretirani, odpeljani v 
Begunje in dalje v razna taborišča. 
Zelo malo so jih izpustili domov. Iz 
Dachaua se niso vrnili in so postali 
žrtve krematorijev: Martin Skuma-
vec, Janez Oman, Miha Bačar in 
Ciril Zupančič, v Mauthausenu pa je 
ostal Franc Sodja. Večina preživelih 
in odpuščenih iz zaporov in taborišč 
se je ponovno vrnila v partizane, 
toda spet so le nekateri dočakali 
svobodo in zlom fašizma. 

Pri decembrski vstaji je sodelo
valo preko 150 ljudi iz gorjanskih 
vasi in Blejske Dobrave. Lepo števi
lo jih je ostalo doma pripravljenih 
za nadaljne naloge, ki bi jih morali 
reševati, če bi se vstaja posrečila. 
Kljub slabostim in izdaji pa je 
vstaja imela velik politični pomen. 
Osvobodilno gibanje se je širilo in 
vključevalo v aktivno sodelovanje 
vedno več prebivalstva. Nemci pa so 
spoznali, da slovenski narod noče 
biti suženj in da se bo upiral, da ne 
bo klonil kljub pozivom gauleiterja, 
da je možno mirno sožitje. Tudi pre
seljevanje naših ljudi so morali 
začasno prekiniti in plan germaniza-
cije je padel v vodo. 

Nemci so morali začasno tudi uki
niti nekatere žandarmerijske postaje 
na Gorenjskem. Družine žandarjev 
pa so se morale vrniti nazaj v Rajh. 

V partizanski četi na Pokljuki je 
ostalo le 24 borcev, trdno odločenih, 
da bodo nadaljevali boj, kljub vsemu 
kar se je zgodilo. Tudi pod Stolom je 
zrasla nova četa. Pomnožili so se z 
novimi borci prerasli v močne enote 
in dopolnjevali kasneje ustanovljene 
odrede in brigade IX. korpusa na Go
renjskem in Primorskem. 

ZAKLJUČEK: 
Pisal sem le organizacijske pripra

ve za vstajo, organiziranje prvih 
petork in trojk OF ter prvih akcij 
prvoborcev iz Gorenjskih vasi in Je
senic. Omenjal režim in ukrepe 
okupatorja in delo partijskega in 
vojnega komiteta ter posebno odlo
čenost prebivalstva za boj proti oku
patorju. Nisem navajal imena vseh 
sodelujočih, kajti sodelovalo je vse 
od pionirjev, žena, mladine do sta
rejših občanov. Nasprotnikov je bilo 
bore malo, omahljivci pa so kmalu 
spoznali, da se je treba odločiti za 
boj ali za okupatorja. 

Vsekakor pa so bili ti dogodki in 
vse delo pomembni pri nadaljnjem 
razvoju narodnoosvobodilne borbe. 

S E J A ZZB NOV J E S E N I C E 
Na dan JLA je' bila seja občinskega odbora ZB NOV Jesenice, na 

kateri je predsednik Franc Konobelj-Slovenko poročal o delu organi
zacije in predsedstva v preteklem letu. Ugotovil je, da je organizacija 
aktiva na vseh področjih in da borci z večjo kritično oceno gledajo na 
sodobna dogajanja. V zbore občinske skupščine in telesa SIS je bilo 
izvoljeno in deluje 124 članov ZB. prav tako so zastopani tudi v vseh 
koordinacijskih odborih občinske konference SZDL. 

Posebno velika aktivnost je bila ske plošče na Potokih, Jesenicah in 
Mežaklji. Z delom je pričel priprav
ljalni odbor za postavitev spomeni
ka v že skoraj urejenem parku na 
Jesenicah. Dokončno je bilo urejeno 
spominsko obeležje in . postavljen 
spomenik talcem v Mostah, le da se 
sredstva kljub obljubam še niso do-
tekla. Tudi vprašanju varstva inva
lidov in borcev je bilo posvečeno 
dosti pozornosti, le dispanzer za 
borce je preneTial delovati zaradi 
prezaposlenosti zdravnika na delov
nem mestu. 

Sprejet je bil program dela ozi
roma akcij za leto 1976, v katerem je 
poudarek na praznovanju 35-letnice 
vstaje in OF tei odkritju spomenika 
v Dražgošah, poleg ostale že usta
ljene dejavnosti. Dana so bila tudi 
navodila za letne konference krajev
nih organizacij ZB NOV. Predsed
nik občinske konference SZDL je 
obrazložil priprave za referendum za 
samoprispevek za gradnjo šolskega 
centra na Plavžu. Več pozornosti bo 
potrebno posvetiti tudi dopolnjeva
nju dejavnosti odborov za LČ pri 
K S in izdelavi programov dela za 
prihodnje leto. A L 

ob letošnjih proslavah 30-letnice 
zloma fašizma in osvoboditve. Pri 
tem so se posebno izkazale krajevne 
organizacije, ki so s programi in šte
vilno udeležbo dosegle zavidljive 
uspehe. Uspele so vključiti k delu 
vse družbenopolitične organizacije, 
posebno pa mladino. Ta aktivnost se 
še nadaljuje in jo je treba bogatiti 
z novimi akcijami. 

Zgodovinska dejavnost je naredila 
velik korak naprej, kar se je videlo 
pri razstavi v počastitev 40-letnice 
stavke jeseniških kovinarjev. Izdana 
je bila Političn.% zgodovina Gorenj
ske in jeseniški zbornik Jeklo in 
ljudje III. del. Dela pa se nadalju
jejo na zbiranju zgodovinskega gra
diva iz NOB in na pripravi mono
grafije NOB jeseniškega okrožja. 

Uspešne so bile tudi spomeniške 
akcije. Na Koroški Beli so izvršena 
gradbena dela pri ureditvi spomin
skega parka talcev. Odprto je le še 
vprašanje sredstev za primeren spo
menik. V Kranjski gori je pripravljen 
idejni načrt za spomenik NOB. Vzi
dane in odkrite so bile nove spomin-



OSNOVNA ŠOLA »16. DECEMBER« MOJSTRANA 
Vroča je bila tista prva zima par

tizanskega vojskovanja. Vroča od 
bojev in tople krvi, ki je napajala 
zmrznjeno, toda svobode željno slo
vensko domovino. Kako hudo so se 
zmotili tisti, ki so verjeli, da bo zima 
uničila partizansko vojsko. Zmotil se 
je Hitler, ki je poleti zatrjeval, da bo 
na obletnico oktobrske revolucije že 
parada nemških enot v Moskvi. Žito 
zori poleti, ajda in sadje na jesen, 
razpoloženje za vstajo na Gorenj
skem pa je dozorelo v mrzlih decem
brskih dneh in nočeh 1941. leta. 

Pred vojno so bili na področju 
Dovjega in Mojstrane le trije člani 
Komunistične partije: Jaka Rabič, 
ki je padel kot borec Cankarjevega 
bataljona, Anton Sifrer, ki je umrl v 
nacističnem taborišču v Gdansku na 
Poljskem in Janez Pavlovčič, ki je 
edini preživel. 

Da se je decembra 1941. leta pri-
pripravljala vstaja, so na Dovjem in 
v Mojstrani vedeli vsi vaščani. Dva 
organizatorja z Jesenic — Ivan 
Vovk-Zivan in Franc Konobelj-Slo-
venko, partizana jeseniške čete, sta 
odšla na Dovje k Mlakarjevi hiši, da 
bi dobila nekaj fantov, ki so želeli v 
partizane. Ko sta prišla tja, je v Ra-
bičevi, po domače v Mlakarjevi hiši, 
že zasedal vaški štab za upor. To so 
bili: Ivan Dolžan, Janez Pavlovčič, 
brata Maks in Lojze Rabič, Kristl 
Razen, Martin Skumavc, Janez 
Skumavc-Surkov in Jože Zima. Pri-
sedla sta k mizi in v dobri uri je bil 
že izdelan načrt vstaje. 

»Razorožimo orožnike,« je pred
lagal Lojze Rabič, ki je bil med 
vaščani najbolj bojevit. Razorožili 
so jih, ko so večerjali v posebni sobi 
gostilne na Dovjem in v tej akciji 
zaplenili več pušk, brzostrelk, bomb, 
pisalni stroj, radioaparat in tri uni
forme. Slovenko je na Dovjem za
čel razporejati vaščane po borbenih 
skupinah. Prva skupina je dobila 
nalogo, da ob cesti in železniški 
postaji prereže vse električne in tele
fonske napeljave. Druga skupina je 
odšla rušit drevje na cesto proti 
Kranjski gori, tretja proti Jeseni
cam, četrta na železniško progo. 
Ivan Vovk-Zivan in Lojze Rabič sta 
hitela v Mojstrano, kjer so ju pri 
Pavlešu čakali uporniki. V temno 
noč so odmevali udarci sekir in ob 
enakomernem žaganju so drevesa 
hrešče padala na cesto. Na belški 
most so ženske, moški in otroci 
nanosili dračja in butar. BIL J E 
16. D E C E M B E R . 

Po kratkem posvetu v Pavlešovi 
kuhinji so uporniki okrog desetih 
zvečer odšli v napad na postojanko 
nemških graničarjev na Velikem 
bregu. Z zvijačo naj bi se prva pri
bližala karavli Vovk in Lojze Rabič. 
Toda v noč je odjeknil strel in Lojze 
Rabič je padel kot žrtev izdaje. 
LIporniki so se umaknili na Vrse. 

Na posvetovanju so sklenili, da se 
bo novo ustanovljena četa imeno
vala Triglavska četa. Komandir je 
postal Miha Potočnik, komisar pa 
komunist Anton Šifrer. Ko se je 
Martin Skumavc vrnil iz izvidnice, 
je sporočil, da je Dovje obkoljeno. 
Nemci so zagrozili, da bodo požgali 
vas in ustrelili 30 vaščanov, če ne 
bodo orožniki takoj izpuščeni. Nem
ci so upornikom pošiljali mamljiva 
vabila,- naj se vrnejo domov, ker se 
ne bo nikomur nič hudega zgodilo. 
Zene in matere so prihajale na Vrse 
ter rotile može in sinove, naj se 
vrnejo. Vrste upornikov so se začele 
redčiti in od prvotnih 100 jih -je 
ostalo le še 25. Jasno je bilo, da na 
Vrseh taborišče ni več varno. Upor
niki so se umaknili na rovt za Bo-
rovlje. Z dolino ni bilo pravih zvez, 
borcem je primanjkovalo hrane, 
upanje na skorajšnjo zmago je 
začelo kopneti. Slovenko je upornike 
prepričal, naj Nemcem ne ver
jamejo, ker zelo radi pozabijo oblju
be. Tako so na božič 1941 na Vrseh 
ostali še trije: Slovenko in Primorca 
Jože Koder in Ivan Reven, na 
Mlakah pa Zivan. Skupaj so odšli 
proti Planini pod Golico k borcem 
jeseniške čete. Tudi Ivan Vovk-
Zivan je imel težave, ker so uporniki 
verjeli nemškim obljubam in ga 
zapuščali. Vsa prepričevanja, da se 
bodo Nemci maščevali, so bila za
man. Na te besede se je marsikdo — 
žal prepozno — spomnil v begunj
skem zaporu, v Dachau ali Mat-
hausnu. V Dragi so ustrelili devet 
udeležencev vstaje in šele takrat se 
je v pravi podobi videl nacistični 
obraz. 

Kljub številnim žertvam se je na
cistična propaganda o nepremaglji
vosti nemške vojske zamajala. Okre
pila se je vera zasužnjenega ljudstva 
v moč Osvobodilne fronte. O tem je 
premišljeval tudi Lojze Rabič, prva 
in edina žrtev na dan vstaje. Kot bi 
imel zlo slutnjo, je pol ure pred 
uporom na Dovjem izločil domačini 
pismo s prošnjo, naj ga odprejo šele 
takrat, ko bo že med partizani. Ko 
so zvedeli, da je padel, so v pismu 
prebrali: 

»DRAGI, 
ne bodite žalostni, ker smo odšli. 

Svoboda je tisto, po katerem hrepe
nimo in ne bo nam žal darovati naša 
življenja za naš ideal. Na ustnicah 

nam igra smehljaj, ker bomo zrli 
smrti v oči, M i ali oni — za vse ni 
prostora v naši lepi domovini! Ce se 
vrnemo, se bomo vrnili samo v svo
bodno, fašizma očiščeno domovino! 
Ce se ne vrnemo, bomo ostali na 
krvavi poljani poleg tisočev trupel 
tistih, ki so bili našega mišl jenja. . . 

Naše misli so z Vami, dragi moji. 
Bodite hrabri tudi vi in mislite na 
nas. Svoboda, zlata svoboda, sonce 
nam bo sijalo — če ne nam, pa 
našim mladim pokolenjem. 

Dovje, 16. decembra 1941 
Ljubi vas Lojze«. 

Lojze je padel v najlepših letih, 
star komaj 25 let. V naslednjem letu 
so za svobodo umrli še trije njegovi 
bratje. Pri Mlakarju se še niso posu
šile solze, ko so lepaki že oznanili, da 
so v Begunjah ustrelili 29-letnega 
Maksa. 

Štirje bratje, štirje grobovi, štirje 
cvetovi. Kdo bi lahko popisal bole

čino Rabičevega očeta, ki je v letu 
dni izgubil štiri sinove. 

Prišla je svoboda — tako težko 
pričakovana, tako težko priborjena. 
Toda prišla je — kot pride pomlad 
po hudi zimi. V srečo in veselje in 
radost pa je kapnila grenka kaplja 
pelina — spomin na tiste, ki je niso 
dočakali, ampak so umrli z mislijo 
nanjo v borbi, v ječi, v taborišču. 

Naj nikoli ne uvene cvetje, ki 
pokriva njihove grobove, naj nikoli 
ne ugasnejo in 'ovenijo naše misli in 
čustva hvaležnosti in topline. 

Tudi mi mladi jih ne bomo poza
bili. Ponosni smo na to, da je naša 
šola prav v letu, ko proslavljamo 
30-letnico osvoboditve, dobila ime 
16. D E C E M B E R - v spomin na vse 
tiste, ki so bili pripravljeni na boj in 
na žrtve za dosego plemenitega cilja, 
ki mu pravimo svoboda. 

Ksenija Lakota 

DEJAVNOST DRUŠTVA 
ZA POMOČ DUŠEVNO 

PRIZADETIH V RADOVLJICI 
Tretjega občnega zbora društva za pomoč duševno prizadetih 

v Radovljici se je udeležilo okrog 100 staršev prizadetih otrok, pred
sednik zveze društev za pomoč duševno prizadetih Slovenije Zdravko 
Tomažin, zastopniki delovnih organizacij, predsednik kluba zdravlje
nih alkoholikov, predstavnica zavoda za zaposlovanje, predstavnica 
socialnega skrbstva in strokovni delavci zavoda Matevža Langusa 
Kamna gorica. 

Eden od vidnih uspehov društva 
v preteklem letu je povezanost z 
drugimi humanitarnimi organizaci
jami v občini, društvom invalidov, 
R K , društvom zdravljenih alkoholi
kov in v angažiranosti vključeva
nju zmerno prizadetih oseb v 
delovne organizacije. Društvo je za
prosilo krajevne skupnosti in patro-
nažno službo za posredovanje po
trebnih podatkov in informacij o 
prizadetih osebah na njihovem 
območju. 

Ob pričetku novega šolskega leta 
se je društvo aktivno udeležilo 

akcije za pridobitev dodatnih šolskih 
prostorov za posebno osnovno šolo v 
Radovljici, s tem, da je angažiralo 
IS Sob Radovljica, občinski svet ZS, 
občinsko konferenco SZDL in K S 
Radovljica. 

Starše prizadetih otrok je društvo 
obveščalo v časopisu Zbornik. V pro
storih posebne osnovne šole je 27. 
novembra začela delati posvetoval
nica za starše in sicer vsak drug 
četrtek. Društvo se je tudi angažira
lo z razširjenjem članov. Vabilu za 
včlanjenje so se odzvali osnovne 
šole Lesce, Radovljica in Lipnica, 
nadalje Plamen Kropa, LIP Bled in 
Vezenina Bled, ki j i gre prav 
posebna zahvala za prostovoljno 
denarno nakazilo društvu. Posebna 
zahvala pa gre tudi zavodu Matevža 
Langusa Kamna gorica, ki je doslej 
financiral vse operativne stroške 
društva. 

V bodoče, je bilo rečeno na občnem 
zboru, bo nujno potrebno odpreti pri 
POŠ v Radovljici oddelek za delov
no usposabljanje. Po podatkih, ki jih 
ima društvo, je okrog deset zmerno 
prizadetih otrok v domači oskrbi in 
se nikjer ne usposabljajo, niti niso 
kategorizirani. 

V občini Radovljica je po nepopol
nih podatkih 47 zmerno, težje in 
težko prizadetih odraslih oseb. Te 
osebe niso zaposlene, ker so nekate
re popolnoma nesposobne za delo, 
druge deloma, nekaj pa je ostarelih 

oseb. Zanje bi bilo potrebno odpreti 
delavnico pod posebnimi pogoji. 
Najnujnejših primerov je 17, od tega 
15 do let starosti. 

Društvo zaradi nezadostnih fi
nančnih sredstev samo ne more 
reševati vseh navedenih problemov. 
To problematiko je treba reševati v 
širši družbeni skupnosti, ki je po 
zakonu tudi dolžna sodelovati pri 
financiranju organizacije teh delav
nic. 

Starejše lažje prizadete osebe so v 
glavnem zaposlene. Izjeme so le 
take, ki imajo dodatne motnje, ki pa 
se j ih ne sme zanemariti. Najbolje je 
poskrbljeno za lažje šolobvezne pri
zadete osebe. 

Velika težnja društva in zavoda 
Matevža Langusa je, da bi dobili 
centralno posebno osnovno šolo s 
celodnevnim poukom. Samoupravni 
sporazum o zbiranju sredstev za 
gradnjo vzgojno varstvenih ustanov, 
telovadnic in šol v občini Radovlji
ca, daje tako upanje. Tako bi bili 
tudi ti otroci deležni vzgoje, ki jo po
trebujejo in ki jo je naša humana 
socialistična družba pripravljena 
nuditi. 

Razpravo so obogatili tudi starši 
prizadetih otrok in predsednik zveze 

društev za pomoč prizadetim SR 
Slovenije Zdravko Tomažin. 

Marica Benedik 

NOVI VPLAČANI PRISPEVKI 
ZA GRADNJO MRLIŠKIH VEŽIC 

Po pregledu seznama vplačnikov prispevkov za izgradnjo 
mrliških vežic na Blejski-Dobravi, ki so vezana na sprejeti samo
upravni sporazum, so v času od 25. septembra do 17. decembra, 
to je od takrat, ko smo zadnjič poročali, vplačale svoje prispevke 
nasledpje delovne in družbene organizacije: 

Občinska konferenca SZDL Jesenice — 1.600 din, Državna 
založba Ljubljana — 2.400 din, Upravni organi Sob Jesenice — 
25.800 din, Kulturna skupnost Jesenice — 800 din, Klavnica 
Jesenice — 19.200 din, Lesnogalanterijski obrat Jesenice — 
11.600 din in Kovinar Jesenice — 75.268,15 din ali skupno 
135.668,15 din. 

Tudi spisek vplačnikov prispevka iz zasebnega sektorja se je 
v tem obdobju povečal za šest vplačil, in sicer: 

Jožefa Reneier Jesenice — 400 din, Emilija Markelj Jesenice 
— 500 din, Davorin Vidic Jesenice — 1.163 din, Alojz Markež 
Jesenice — 2.400 din, Anka Urbar-Pukšič Jesenice — 600 din in 
Marina Poljšak Jesenice — 400 din, kar znese skupaj 5.463 din. 

S temi vplačili se je skupna vsota vplačil povečala za 
142.131,15 din in so skupna vplačila 17. decembra znašala 
5,093.543,85 din. 

Gradbeni odbor za izgradnjo žal se vsem novim vplačnikom 
prispevka za njihov doprinos tovariško zahvaljuje. 

Še nekaj je vplačnikov, ki svoje obveznosti niso izpolnili, 
vendar gradbeni odbor pričakuje, da bodo svoje obveznosti 
poravnali in odboru omogočili uspešno nadaljevanje dela in vseh 
priprav za čimprejšnji pričetek del druge faze izgradnje mrliških 
vežic na Blejski Dobravi. 

NAMESTO CVETJA 
SO ZA MRLIŠKE VEŽICE DAROVALI: 

Po obvestilu pogrebne službe so namesto vencev na grobove 
svojcev in prijateljev odkupili vrednostne bone in s tem prispe
vali za dokončno izgradnjo mrliških vežic na Blejski Dobravi 
naslednji: 

Miha Smolej — 100 din, Iva Smolej — 100 din. Dragica 
Veber - 100 din,'Jože Vilman - 100 din, Difia Gerdej - 100 din, 
Vera Jelenič — 100 din, Ruža Erjavec — 100 din, Drago Fatek — 
100 din, Alojz Mesojedec — 100 din, Štefan Habjanec - 200 din, 
Stanko Pristov — 100 din in Francka Markizeti — 100 din. 

Vsem vplačnikom prispevka se gradbeni odbor za izgradnjo 
mrliških vežic iskreno zahvaljuje. C. 

JUBILEJNO LETO LOVSKE 
DRUŽINE NA JESENICAH 

Člani lovske družine Jesenice so v letu 1975 ob 30-letnici osvobo
ditve jugoslovanskih narodov in narodnosti s svojim delom in prire
ditvami počastili tudi svoj jubilej, 30-letnico obstoja in dela lovske 
družine Jesenice. Pripravljalni odbor je že ob koncu leta 1974 pripra
vil program prireditev v jubilejnem letu, ki je vseboval osrednjo pro
slavo z razvitjem prapora, strelsko tekmovanje, izdajo lovskega alma
naha in lovsko razstavo. Sedaj, ko se leto 1975 že izteka, lahko govo
rimo, da smo program v celoti izvedli z uspehom. 

Za vzdrževanje in obnovo vseh lov
skih naprav, člani letno opravijo 
preko 1.600 prostovoljnih delovnih 
ur, pri graditvi koč pa so jih naredili 
preko 8.000. Za svoje dolgoletno 
udejstvovanje v lovstvu je 15 članov 
prejelo lovska odlikovanja, kar je 
tudi priznanje lovski družini. Ob 
sklepu svojega govora je starešina 
prosil kuma, direktorja železarne 
Jesenice Petra Kunca, da razvije 
prapor. 

Peter Kune, presenečen ko je za
gledal v lovskih vrstah skoraj samo 
znane obraze lovcev — železarjev, 
saj je nad 70 odstotkov članov žele
zarjev, je s spodbudnimi besedami 
izročil lovski prapor praporščaku 
Vinku Sedeju. 

Na lovski prapor, ki je bil že okra
šen z 48 zlatimi in sedmimi srebrni
mi žebljički, katere so darovali člani 
oziroma njihove žene, gorenjske 
lovske družine in druge sorodne 
organizacije, so predstavniki prijeli 
še spominske trakove. Vsi predstav
niki so v krajših govorih želeli 
mnogo uspeha L D Jesenice. 

Slavnostnemu delu je sledil za-
bavno-tovariškf del. V strelskem 
tekmovanju so lovci pokazali dobro 
formo, saj je bila pretežna večina 
zadetkov v črno. Duhovito prikazan 
lovski krst pa je navzoče spravil v 
vedro razpoloženje, saj so videli lep 
lovski običaj. 

V spomin na ta jubilej so vsi člani 
L D in gostje prejeli izdelan alma
nah, ki je v grobem prikazal 30-letno 
delo lovskih družin. Slikoviti del in 

Pod lepimi Karavankami nas je 
na Pristavi sprejelo v goste PD 
Koroška Bela — Javornik. Tako 
smo lahko v osrčju našega lovišča in 
1000 m nad morjem v prelepi naravi 
sprejeli goste lovce sosednjih družin 
ter predstavnikov R L Z , G L Z in 
predstavnike družbenopolitičnih or
ganizacij in sorodnih društev ter z 
njimi skupaj proslavili 22. junija 
svoj delovni jubilej. 

Na slovestnostni tribuni je lovski 
rog naznanil zbor vseh lovcev, ki so 
se razporedili v polkrogu pred častno 
tribuno. Po otvoritvi in pozdravu 
gostov je Franc Pejak predal besedo 
starešini družine Francu Golbu. Le
ta je v svojem govoru poudaril zgo
dovinski pomen 30-letnice vojaške in 
politične zmage jugoslovanskih 
narodov pod vodstvom tovariša 
Tita, ki je tudi starosta lovcev, ko 
hkrati slavimo 30-letnico lovske 
organizacije v novi Jugoslaviji. 
Starešina je v nadaljevanju pred
stavil navzočim jeseniško lovsko 
družino in njeno dejavnost. Z lo
viščem, ki je srednjegorskega in 
visokogorskega značaja v izmeri 
5.987 hektarov, gospodari 55 članov 
— lovcev. Poleg male divjadi in 
roparic, ki so v manjšini, je osnov
na divjad: 169 gamsov, 185 srnjadi, 
20 ruševcev in 13 velikih petelinov 
v pomladanskem staležu. Za dobro 
gojitev in kontrolo v lovišču ima 
družina tri lovske koče in eno 
kočo v najemu, 49 krmišč, 94 solnic, 
štiri \isoke preše in 9.500 lovskih 
steza v visokogorskem lovišču. 

uvodni članek pisatelja lovca To
neta Svetina sta še posebno 
popestrila jubilejni almanah. 

Ko zaključimo prireditev v svojem 
jubilejnem letu, so v septembru 
lovci pod vodstvom Petra Boškina, 
pripravili lovsko razstavo v mali 
dvorani Delavskega doma na Jese
nicah. Razstavo so s svojimi trofe
jami popestrili jeseniški ribiči Na 
razstavi je bila prikazana samo 
divjad iz našega lovišča, lovske na
prave, slikovni material in lovski 
pripomočki. Razstava je imela iz
redno poučno-vzgojni pomen, če
prav zaradi utesnjenosti prostora ni 
bilo mogoče prikazati vsega. Števi
len obisk, tako organiziranih šolskih 

skupin, kakor ostalih občanov, 
je to tudi potrdil. 

SEJA SVETA KS 
NA JAVORNIKU 

Svet krajevne skupnosti je na 
deveti seji, ki je bila v sredo, 24. de
cembra, razpravljal o delovnem 
osnutku samoupravnega sporazuma 
za ustanovitev komunalne samo
upravne interesne skupnosti in ga z 
nekaterimi dopolnitvami tudi spre
jel. Franc Brelih, predsednik skup
ščine krajevne skupnosti bo stalni 
predstavnik pri določanju smernic in 
okvirnega programa urbanističnega 
razvoja občine. Največ pozornosti so 
posvetili izgradnji in financiranju 
tretje faze parka talcev na Koroški 
Beli. 

Svet krajevne skupnosti bo v pri
hodnjih dneh organom občinske 
skupščine, temeljni kulturni skup
nosti ter organizacijam in društvom 
v krajevni skupnosti, ki uporabljajo 
prostore v delavskem domu, posre
doval pismeno informacijo o proble
mih vzdrževanja tega objekta. 

Člani sveta so sprejeli tudi predlog 
pravilnika o stanovanjski graditvi, 
ki ga je posredovala samoupravna 
stanovanjska skupnost Jesenice, na 
to pa so uredili nekaj tekočih zadev 
in poslušali informacijo o izgradnji 
rekreacijskega centra na Kresu. 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

Zbrani lovci ob 30-letnici lovske družine Jesenice 

file:///isoke


NOVOSTI NA POLICAH JESENIŠKE KNJIŽNICE 3! 
ALPINIZEM JE SLA PO NOVIH DOŽIVETJIH 

Richard Y A T E S . Krožna cesta. 
Založba Obzorja 1975. 

Ta knjiga dokazuje, da je pri 
Amerikancih še vedno v veljavi rea
listični roman, se pravi tak, ki jasno 
in nedvoumno govori o resničnem 
življenju, ki razrešuje ali vsaj skuša 
razreševati sodobne družbene pro
bleme v skladu s pisateljevo vizijo 
sveta. Avtorji takih romanov imajo 
pogosto dober uspeh pri bralcih, pa 
tudi pri delu kritike. Res je tudi, da 
praviloma pišejo po ustaljenih 
receptih in se niti malo ne trudijo, 
da bi spremenili preprosto in v sebi 
zaokroženo podobo sveta, kakršno je 
v zavesti bralcev izoblikovalo tisoč 
drugih takih romanov. 

Problem, ki ga obravnavajo, je 
pravilno delni problem in je le redko 
zastavljen radikalno, kot je bilo to 
pri nekaterih začetnikih realizma: 
pri Ibsenu ali Tolstoju. Vendar se 
jim včasih posreči, da živo in učinko
vito popišejo neko novo okolje, da 
nam odkrijejo kak še neopisan koti
ček sveta, kakšne ljudi, ki živijo vsaj 
za odtenek drugačno življenje, kot 
bi ga morali po ustaljenih predsta
vah. 

V romanu Krožna cesta se 
seznanimo s tipično ameriško druži
no srednjega sloja, ki si je našla ljubi 
domek v naselju vil in majhnih hišic. 

(Pravzaprav bi morali reči zakonski 
par, ne družina, saj otrokom avtor ni 
posvetil posebne pozoinosti.) Mož je 
samozadovoljen, neproblematičen, 
prilagodljiv v službi. Žena je na
sprotno iz bolj finega materiala in 
čuti globok odpor do življenja med 
opravljivimi sosedi v »moderni vaški 
srenji«. Vloga gospodinje in matere 
je ne zadovoljuje. Taka razdelitev 
vlog je za ameriške razmere precej 
običajna, in nikakor ni nujno, da bi 
pripeljala do žalostnega konca. 

Kaj je torej pri Yatesu novega in 
svežega? Se mu je mogoče posrečilo 
ujeti nek nov trenutek v utripu po-
industrijske družbe, je mogoče zajel 
v ta roman neko novo občutje? 
Stvari se na zunaj vseeno zdijo stare 
in oguljene: zakonska naveličanost 
in iz nje izhajajoči konflikti, neiz
polnjene ambicije itd. Razrešitve in 
razlage nakazujeta junaka sama, iz 
česar sledi, da je možno dvoje na
sprotujočih si razlag. Ženine težnje 
po begu iz morečega okolja lahko 
označimo kot zdrave in upravičene, 
lahko pa vidimo v njih tudi izraz ne
vrotične in neprilagojene osebnosti. 
Obe razlagi se zdita sprejemljivi. 
Možna pa je tudi še tretja: da svet, v 
katerega sta se junaka rodila, 
ustvarja probleme, ki jih posamez
nik ne more rešiti, kvečjemu se ob 
njih lahko razbije. 

PTICE SO NAM PRINESLE 
USPEH 

V mesecu novembru je imelo dru
štvo za varstvo in vzgojo ptic po
novni občni zbor in to zaradi dolo
čenih sprememb v samem odboru. 
Do tega je prišlo zaradi nevestnosti 
nekaterih članov. 

Novi odbor se je z ostalimi tova
riši dogovoril za nabavo krme za 
zunanje ptice. Nekaj krme so dobili 
od Gozdne uprave in jo razdelili med 

USTANOVILI SO 
PEVSKO DRUŠTVO 

JESENICE 
V torek, 23. decembra so 

se v pevski sobi delavskega 
doma Julke in Albina Pi-
bernik na Javorniku zbrali 
člani moškega pevskega 
zbora Jeklar in ženskega 
pevskega zbora Jesenice in 
gostje. 

Občnemu zboru so bila 
posredovana poročila o de
lovanju obeh zborov v letu 
1974 in 1975. Sprejeli so 
programske smernice in 
pravila pevskega društva 
Jesenice. V pevsko društvo 
Jesenice se združujeta oba 
omenjena pevska zbora, v 
okviru danih možnosti pa 
bodo ustanovili tudi mešani 
pevski zbor. "* 

Iz posredovanih poročil 
Marije Vičarjeve in Franca 
Jelenca je bila razvidna de
javnost obeh pevskih zbo
rov. V letošnjem letu so 
pevke imele 70 vaj, devet-
najstkrat pa so uspešno na
stopale pod vodstvom zbo
rovodje Milka Škoberneta. 
Lani so nastopale tudi na 
tekmovanju pevskih zborov 
v Mariboru, letos pa so pri
pravile program za RTV 
Ljubljana. 

Moški pevski zbor Jeklar 
je kljub precejšnjim teža
vam imel pod vodstvom 
pevovodje Janeza Ponik-
varja v letošnjem letu 26 
nastopov. 

Razprava je bila zelo ži
vahna, pevke in pevci so 
opozarjali predvsem na po
manjkanje ustreznih stro
kovnih kadrov na tem po
dročju, pogrešajo pa tudi 
mladih ljudi, ki naj bi na
daljevali z delom, oziroma 
pevsko tradicijo iz prejš
njih obdobij. Razprava je 
pokazala, da bo uspešnejše 
delovanje in sodelovanje 
možno le v novoustanov
ljenem pevskem društvu 
Jesenice. Na občnem zboru 
je bil predstavljen tudi novi 
zborovodja moškega pev
skega zbora Jeklar Roman 
Ranic, medtem ko bo žen
skega še naprej vodil Milko 
Škoberne. 

Ob sklepu občnega zbo
ra so izvolili izvršni odbor 
pevskega društva Jesenice 
in odbore vseh treh pevskih 
zborov. 

člane, da jo vstavijo v krmilne hišice 
ki so porazdeljene na območju Je
senic in drugih krajev. Dogovorili so 
se tudi o razstavi ptic, kanarčkov, 
papig, eksotov, križanih kanarčkov 
in zunanjih ptic, ki bo meseca ja
nuarja v času šolskih počitnic na 
Jesenicah. Beseda pa je tekla še o 
klubskem prvenstvu, ki je bilo izve
deno 9. novembra na Jesenicah. 
Zveza za varstvo in vzgojo ptic je za 
sodnika določila tov. Simončiča iz 
Ljubljane, ki je ptice ocenjeval zelo 
strogo. Po končanem ocenjevanju je 
ptice članov jeseniškega društva po
hvalil kot zelo kvalitetne. 

Na tem tekmovanju so bile pri
kazane kolekcije kot tudi posamezne 
ptice: kanarčki lipokromi, križanci 
in eksoti ter papagaji. Doseženi pa 
so bili naslednji rezultati: 

Kanarčki lipokromi kolekcija: 
Ivan Kos, Jože Daskofler in Srečko 
Noč. 

Kanarčki posamezno: šampionat 
v lipokromih — 1. mesto Armi 
Hudrič. 

Prvo, drugo in tretje mesto v papi
gah posamezno in ekipno — Armi 
Hudrič. 

S kanarčki križanci je nastopil 
Ivan Posavec. Z eksoti pa predsed
nik društva Dušan Tanko. Oba sta 
osvojila prvi mesti in od sodnika pre
jela še ustno oceno, da lahko uspeš
no sodelujeta na državnem prven
stvu. 

Na državnem prvenstvu, ki je bilo 
29. novembra v Zagrebu, je jeseniško 
društvo sodelovalo s kolekcijami 
lipokromi in posamezno, ravno tako 
tudi s papagaji. Na tem tekmovanju 
je sodeloval 101 tekmovalec iz vseh 
jugoslovanskih republik in pokrajin. 
Sodelovalo je 542 kanarčkov in 115 
papig. Ostale so bile mešane ptice in 
eksoti. 

Sodelovali so tudi Nemci in Itali
jani z najboljšimi pticami, in sicer 
Italijani s 60 kanarčki. To tekmo
vanje je veljalo kot državno in kot 
mednarodno tekmovanje. V držav
nem tekmovanju so jeseniški goji-
telji ptic dosegli izreden uspeh, in 
sicer: 

1. mesto — lipokromi kanarčki 
šampionat posamezno — Armi Hu
drič. 

1. mesto — papagaji šampionat 
posamezno — Armi Hudrič. 

3. mesto — kanarčki križanci — 
Ivan Posavec. 

8. mesto — kanarčki lipokromi ko
lekcija — Ivan Kos in 

14. mesto — kanarčki lipokromi 
kolekcija — Jože Daskofler. 

Tako so osvojili dve zlati medalji, 
dva kristalna pokala, ki jih je osvojil 
Armi Hudrič in bronasto medaljo, ki 
jc je osvojil Ivan Posavec. Ostali so 
prejeli diplome. 

Na mednarodnem tekmovanju sta 
se uvrstila na 1. in 2. mesto z lipo
kromi kanarčki in papagaji posa
mezno Armi Hudrič in na tretje me
sto s kanarčki križanci Ivan Posa
vec. 

Na evropskem prvenstvu, ki bo 
v Španiji, zaradi političnih razlogov 
naši gojitelji ptic ne bodo sodelovali. 

Čestitamo klubu za varstvo in 
vzgojo ptic in jim želimo še več po
dobnih uspehov v bodoče. 

K. I. 

Janko Ažman 

hočeš doseči nek uspeh. Morda je 
bistvena razlika to, da je alpinizem 
bolj nevaren. Paziti moraš, da se 
držiš pogosto nenapisanih pravil v 
steni, kjer o tvoji usodi odloča iz
najdljivost, znanje. Imeti moraš do
volj kondicije, vedeti, kje je stena 
nevarna, kje skriva pasti. Če obvla
daš vsaj delček tega, potem tudi 
alpinizem ni nevaren. 

ROŽIČ: Alpinizem je svojevrsten 
šport, morda niti ne v pravem po
menu besede. Jaz pojmujem to kot 
neko slo po novih doživetjih. V da
našnjem zmoderniziranem svetu je 
alpinizem morda izgubil tisto svoj-
skost, posebnost, če to lahko tako 
imenujemo. Človek nemalokrat dobi 
občutek, da je osvajanje sten po
stalo tekmovanje, kdo bo boljši, kdo 
bo bolj uspešen. V športu to recimo 
lahko primerjamo s tem, kdo bo 
hitrejši, kdo bo dalj skočil in po
dobno. Kaj pa v alpinizmu? Tukaj je 
ta tekma drugačna. Junak je tisti, ki 
se loti bolj strme stene, višje gore. še 
nepremaganega skalnega previsa. 
Stvar, ki se da danes najtežje dobiti, 
je poslastica za človeka, tisto ima 
najraje. Tako je tudi v alpinizmu. 

Z E L E Z A R : Na kaj alpinist po
misli tisti trenutek, ko se znajde v 
neprijetni situaciji, recimo se za-
pleza? 

AŽMAN: Najprej pomisliš na to, 
da boš odnesel celo kožo. Seveda, če 
imaš s seboj soplezalca, je situacija 
še slabša. Čutiš večjo psihično obre
menjenost, ker se zavedaš, da moraš 
rešiti tudi svojega tovariša. Občutke, 
ki te spreletavajo takrat, je težko 
opisati, ker takrat nimaš časa, da bi 
se ubadal s takšnimi mislimi. Odloč
no moraš pretehtati položaj in najti 
rešitev. Tukaj ne more obstajati 
»psihična zatajitev«, kajti želja 
ostati živ. te preplavi do zadnjega 
tkiva. Spominjam se, da smo se iz 
stene v Eigerju spuščali ves dan. 
V nemogočih vremenskih razmerah 
mokri in prezebli smo imeli en sam 
cilj: priti srečno iz stene. 

ROŽIČ: Vsak alpinist, ki pravi, da 
ne pozna strahu, laže. V alpinista se 
navadno vtihotapi takrat, ko se 
zapleza ali mu v steni grozi kakšna 
druga nevarnost. Na kaj pomisliš? 
Seveda najprej na to, kako se boš 
rešil. To je poglavitno, kajti alpini
zem v takšnih trenutkih ne pozna 
obupancev in omahljivcev. 

ŽELEZAR: Kakšne stene so naj
bolj ugodne za plezanje? 

AŽMAN: Vsaka stena ima svoj 
čas. Recimo, najlažje se pleza v gra
nitnih stenah, ker se ne krušijo. To 
so pogorja Kavkaza, Himalaje. Naše 
Julijske Alpe so iz apnenca, ki se rad 
kruši. Pri nas je lahko že navadna 
smer nevarna, če človek ne pazi. To 
se tudi vidi na primeru, če k nam 
pridejo plezat Čehi ali kakšni drugi, 
ki so vajeni granitnih sten. Prav 
zaradi tega je tudi več nesreč v naših 
gorah. 

ROŽIČ: Za plezanje je vsekakor 
boljši granit. Za nas je prava posla
stica, če gremo plezat nekam v Hi
malajo ali kakšno drugo granitno 
gorstvo. S tem ne mislim zapostav
ljati naših sten iz apnenca, kajti ču
dovita je Himalaja, čudovit je drugi 
gorski svet, lepot Julijskih Alp pa le 
ni moč primerjati, posebno za nas to 
velja, ki se vsak dan srečujemo z 
njimi. 

ŽELEZAR: Vzpon na Makalu je 
bil prav gotovo posebno doživetje. 
Kaj vidva kot udeleženca menita 
o tej zmagoviti odpravi? 

AŽMAN: Odlična ekipa, dobri 
odnosi in primerno vreme, to je naj
več prispevalo k temu, da smo uspeš
no preplezali svetovno znano južno 
steno Makaluja. Za sebe lahko re
čem, da pri vzponu nisem imel po
sebnih težav. Kisikovo bombo sem 
rabil šele na višini 8.200 m. Na vrh 
Makaluja sem se povzpel z drugo 
skupino. Kako se počutiš na taki 
višini? Vsekakor si vesel. Spominjam 
se, da sem od veselja skakal v zrak. 
Težki poveš, k . j čutiš. Seveda imaš 
tudi skrbi, kajti popolno zmago
slavje te preplavi šele v dolini, 
potem ko srečno tudi izstopiš iz 
stene. 

ROŽIČ: Najprej moram reči, da 
sem presenečen, ker sem bil izbran 
za tako pomembno odpravo. Dalj 
časa sem se pripravljal, kajti zavedal 
sem se, da zaupana naloga ni lahka. 
Kljub temu se me je držala smola, 
kajti med potjo sem doltil pljučnico. 
Z Žalost ju sem sprejel ilovico, da se 
IxHii v najboljšem primeru l.ihk.' 

ŽELEZARJA JANKO AŽMAN IN JOŽE ROŽIC S VI. JAHO NA MAKALUJU 
Novembra se je v domovino vrnila 

šesta jugoslovanska alpinistična hi
malajska odprava. Ž osvojitvijo 
8.481 metrov visokega Makaluja je 
dosegla največji uspeh v zgodovini 
jugoslovanskega alpinizma. V zma
goviti VI. J A H O sta bila tudi dva 
sodelavca naše železarne, in sicer 
30-letni J A N K O AŽMAN, zaposlen 
kot elektrikar na Beli in 26-letni 
JOŽE ROŽIČ, zaposlen kot ključav
ničar v mehanični delavnici na Jese
nicah. V uredništvu smo se odločili, 
da oba naša vrhunska alpinista 
predstavimo bralcem v naši novo
letni številki. Rada sta se odzvala 
našemu vabilu in v prijetnem in 
sproščenem razgovoru sta »na-
tresla« kopico vtisov, mnenj in spo
znanj iz nevsakdanjega sveta skal
nih previsov in prepadov. 

Z E L E Z A R : Za začetek bo naše 
bralce verjetno najbolj zanimalo, 
kako sta zašla med alpiniste in kdo 
vaju je navdušil za ta kar malce 
nenavaden šport? 

AŽMAN: Lahko rečem, da sem 
planinec od mladih nog. Kot Moj-
strančana so me mamili gorski vrho
vi Julijskih Alp, ki sem jih imel tako 
rekoč pred nosom, Navdušenje za 
plezanje pa me je »zgrabilo«, ko sem 
končal poklicno šolo za elektrikarja. 
Začel sem seveda najprej v lažjih 
stenah, kjer sem s starejšimi alpi
nisti iz Mojstrane delal prve, še ne
gotove korake v stenah. Oni so me 
tudi najbolj spodbujali, mi pomagali 
in svetovali. Ker strasti, ki te pre
vzame, ne moreš zatreti, sem kaj 
kmalu spoznal, da bodo stene po
stale spremljevalke v mojem življe
nju. 

Moj prvi soplezalec je bil pokojni 
Zvone Kofler. Skupaj sva začela ple
zati, poleg tega pa sva bila že od 
mladosti velika prijatelja. V steni 
sva se najbolj ujela, to pa veliko 
pomeni, če hočeš uspešno preplezati 
steno ali previs. Z izgubo Zvoneta pa 
potem nisem imel več stalnega so
plezalca. 

Leta 1964 sem sodeloval v prvi 
večji odpravi, in sicer jo je PD Moj
strana organizirala v pogorje Dur-
mitorja, kjer smo preplezali vrsto 
najrazličnejših smeri. Nadalje naj 
omenim, da sva z Zvonetom preple
zala več najtežjih smeri v gorovjih 
Francije, Švice in Italije. Tukaj 
nama je veliko pomagalo -domače 
planinsko društvo in kolektiv žele
zarne Jesenice, saj sem vedno dobil 
razumevanje za dopust. 

ROŽIČ: Moje prvo srečanje z go
rami je bilo leta 1965, ko sem skoraj 
»pobegnil« od doma na Jalovec. 
Moje prve ture niso bile zgolj zaradi 
ljubezni do gora, temveč tudi zaradi 
kondicije, ker sem se več let ukvarjal 
s tekaškim športom. Lahko rečem, 
da sem se za alpinizem zanimal zelo 
zgodaj, vendar nisem imel možnosti, 
da bi se vključil v alpinistične vrste. 
Leta 1968 sem se na pobudo Pavla 
Dimitrova in Marka Butinarja včla
nil v alpinistični odsek na Jesenicah, 
kjer sem najprej obiskoval alpini
stično šolo. Do odhoda v J L A potem 
nisem opravil veliko vzponov, po 
prihodu domov pa sem resno po
prijel. Vrstili so se vzponi v domačih 
in tujih gorstvih. Reči moram, da se 
pri nas najraje podajam v Julijske 
Alpe, ker jih resnično želim podrob
no spoznati. Seveda s tem nočem 
zapostavljati Kamniških Alp, Kara
vank in drugih. 

Z E L E Z A R : V katerih odpravah 
sta sodelovala potem, ko sta postala 
prekaljena alpinista? 

AŽMAN: Leta 1971 sem bil naj
prej v alpinistični odpravi v Hindu-
kuš. kjer sva z Zvonetom Koflerjem 
prva prišla na 7.480 metrov visok 
Istor-o-nal. Zmagoslavje v tej od
pravi pa ni trajalo dolgo, kajti na 
poti domov je v prometni nesreči 
tragično preminil moj prijatelj in 
soplezalec Zvone. Potem sem leta 
1972 sodeloval v J A H O na Makalu. 
Takrat nismo uspeli in smo se mo
rali vrniti nazaj. Slabo vreme pa 
tudi premalo številčna ekipa, to sta 
bila glavna vzroka, da smo klonili 
dvesto metrov pod vrhom. V letošnji 
VI . odpravi na Makalu pa sem bil 
spet član in tokrat smo. se mogoč
nemu Makaluju oddolžili za poraz 
leta 1972. 

ROŽIČ: Poleg vzponov v manjših 
skupinah v tuje gore, sem prvič z 
večjo odpravo sodeloval v pogorju 
Kavkaza. To je bila petnajstčlanska 
kadrovska ekspedicija. v kateri smo 
bili alpinisti iz vse Jugoslavije. 
Uspešno smo osvojili najvišji vrh 
Kavkaza 5.633 m visok Elbruš. Tudi 
nas je ob povratku doletela trage
dija, saj je štiri naše tovariše zasul 
plaz. 

Sodelovanje v najbolj pomembni 
odpravi pa je seveda letošnja VI. 
JAHO, ki je zame seveda tudi dose
danji največji uspeh. 

Z E L E Z A R : Kaj je pravzaprav 
alpinizem? 

AŽMAN: Po mojem ji- to panoga 
mlijslvovunja mladega človeka, ki 
se da primerjati na primer s špor
tom. Kavno tako moraš trenirali, če 

Jože Rožič 

povzpel le do višine 7.000 m. Ko sem 
ozdravel, sem potem le prišel do 
7.500 m. Težko mi je bilo, ko sem 
ležal v šotoru v dolini, prijatelji pa 
so se trudili v stenah. 

Če odpravo gledam kot celoto, je 
to izjemen uspeh našega alpinizma. 
Zdi se mi potrebno, da bi morali to 
bolj popularizirati. Nasproti prejš
njim odpravam je tokrat že bolje, 
vendar še vedno ne dovolj. Precej so 
k temu v zadnjem času pripomogli 
Riedlovi filmi na televiziji. Ko ljudje 
spoznajo, kaj se v takšni odpravi 
dogaja, kaj dela, jo znajo tudi čisto 
drugače ceniti. Tudi družba gleda 
danes drugače na te odprave. Stvari 
se počasi izboljšujejo. Alpinizem je 
nasproti drugim športom najbolj 
amaterski, posamezniki za vrsto 
vzponov koristijo svoj letni dopust. 
Poleg tega so še drugi problemi, s ka
terimi se bo treba resno spoprijeti. 

Z E L E Z A R : Naša sogovornika sta 
nas prosila, da ob koncu napišemo še 
naslednje: 

Najlepše se zahvaljujeva Železar
ni za stalno pomoč in podporo pri 
dosedanjih odpravah in upava na 
razumevanje tudi v prihodnje. 

Jože Rožič je še dodal, da se po
sebno zahvaljuje strojni delavnici 
— ključavničarji, za pomoč in pod
poro svojih sodelavcev. 

Tako, pri koncu smo. O vtisih in 
doživetjih v VI. JAHO na Makaluju 
namerno nismo spregovorili obširno, 
ker sta sobesednika obljubila, da 
bosta pripravila daljši zapis, ki bo 
prav gotovo razveselil naše bralce. 

Prav ob koncu se obema najlepše 
zahvaljujemo za razgovor in jima 
v imenu bralcev želimo srečno na 
vrvi v letu 1976. 

Razgovor pripravil: 
Janko Rabič 

PRAZNOVANJE 
DNEVA JLA 

NA JESENICAH 
Letos je na Jesenicah pripravila 

centralno proslavo dneva J L A 
ZRVS Jesenice II. Program je bil 
zelo pester in dvorana nabito polna. 
Slavnostni govor je imela Angelca 
Pleš-Murko, predsednica občinske 
konference ZSMS. Predsednik skup
ščine Slavko Osredkar je razdelil 
odličja in priznanja s področja SLO 
in krepitve obrambne moči posamez
nikov in odborom za LO ter karavli 
heroja Verdnika v Mostah. Objav
ljena so bila tudi napredovanja 
rezervnih vojaških starešin iz naše 
občine. 

V kulturnem programu je sode
loval pihalni orkester Jeseniških 
železarjev pod vodstvom podpolkov
nika Ivana Knifica, dalje združeni 
pevski zbori: ženski zbor Jesenice in 
moška pevska zbora Jeklar in 
Vintgar. Program so popestrili tudi 
solisti Jemc, Jeraša in Koroščeva ter 
recitatorji amaterskega gledališča. 

Tudi po drugih krajevnih skupno
stih občine so bile v teh dneh dobro 
izvedene proslave. Sodelovali so 
predvsem šolska mladina, pripadniki 
J L A in odbori ter članstvo ZB NOV 
in kulturni delavci. A L . 



Kaj bomo gledali v kinu 
MEMORIAL PADLIM BORCEM 

PREŠERNOVE BRIGADE NA POKLJUKI 
Petnajstega decembra je minulo 

32 let, odkar je izkrvavel tretji 
bataljon Prešernove brigade v Lov-
čevem hotelu na Pokljuki. Ko so se 
borci Prešernove brigade v globokem 
snegu vračali iz nočne prehranje
valne akcije, vsi premočeni in 
utrujeni pod težo težkih nahrbtni
kov, j ih je zjutraj, 15. decembra 1943 
pričakal od sonca obsijan Lovcev 
hotel na vrhu Goreljeka na Poklju
ki. Razložili so na nahrbtnike in 
počakali na zajtrk, potem pa so se 
namestili v prostorih hotela. Od 
utrujenosti so na mah, razen dveh in 
stražarja vsi pospali. Štab bataljona 
se je namestil v nekdanji vili na 
drugi strani hribčka. Iznenada se je 
zaslišalo streljanje. Nemci! Za njimi 
so prišli do zob oboroženi Nemci, ki" 
jih je vodil izdajalec oblečen v nem
ško uniformo, domačin, ki jim je še 
preteklo noč pomagal pri prehranje
valni akciji. Pod kroglami, v ruševi
nah in plamenu je ugasnilo 79 živ
ljenj, borcev tretjega Prešernovega 
bataljona. 

V spomin na to tragedijo smučar
ska zveza Slovenije in odbor borcev 
Prešernove brigade, vsako leto razpi
sujeta smučarsko tekmovanje v 
tekih. Izvedba tekmovanj je pover
jena T V D Partizanu iz Gorij. 

Letos je bilo to tekmovanje v 
nedeljo, 14. decembra, in to osmič. 
Organizatorju se je prijavilo na 
startu 275 tekmovalcev — tekačev 
vseh kategorij — od pionirjev in 
pionirk do članic in članov. Znak za 
začetek tekmovanja je dal zadnji 

komandant Prešernove brigade, to
variš Karel Leskove. Celotno te
kmovanje je trajalo kar tri ure. 
Člani — tekači so po tekmovanju 
imeli še obvezno streljanje s puško. 
Za tekmovalci so se podali na progo 
nekdanji tekači — veterani, peleg 
njih pa še vrsta tekmovalcev za 
T R I M značko, ki pa jih je žal za 
polovico udeležencev zmanjkalo 
ker nihče ni pričakoval take masov
ne udeležbe. Kot zadnji so se podali 
na tri kilometrsko progo še pripad
niki J L A , ki se trenutno učijo 
smučarskih veščin na Rudnem polju 
na Pokljuki bilo jih je preko dvesto. 
Tako je sodelovalo na tem spomin
skem tekmovanju preko šeststo 
udeležencev. 

Zaključek spominskega teka je bil 
popoldan ob 15. uri pred spomeni
kom padlih borcev Prešernove briga
de, na katerem je govoril Karel Les
kove, kulturni program pa so izvaja
li učenci osnovne šole bratov Zvan 
iz Gorij. 

Ekipno zmago so si tokrat 
priborili tekmovalci kranjskega Tri
glava pred ljubljansko Olimpijo in 
T V D Partizan Gorje. Silhueto kipca 
— borca, ki je prehodni pokal in ga 
podeljuje zmagovalni ekipi odbor 
borcev Prešernove brigade, je bil do 
sedaj v rokah gorjanskega Partiza
na, to pot pa je odšel v Kranj. 

To tekmovanje postaja iz leta v 
leto vse bolj množično in razveselji
vo je to, da sodeluje vse več mladih. 

Jože Amhrožič 

PRVO TEKMOVANJE PIONIRK 

•Jeseniške pionirke na republiškem 
treningu na Badiji pri Koreuli. Z 
leve: Lea Mesaric, Varja Podlipnik 
in Stanka Pogačnik. 

Po nekajletnem premoru so se 
jeseniške telovadke spet udeležile 
tekmovanja v športni gimnastiki. 
Ljubljansko T V D Partizan Tabor 
je že peto leto zapored organiziralo 
gimnastično tekmovanje za Malejev 
memorial. 

Tekmovanja se je udeležilo 105 
pionirjev in pionirk iz petnajstih 
društev. V srednjem razredu (do 12 
let) je tekmovalo 19 pionirjev in 
35 pionirk. V tej skupini sta 
tekmovali tudi jeseniški pionirki Lea 
Mesaric (10 let) in Stanka Pogačnik 
(9 let). V višjem razredu (12 — 14 
let) je tekmovalo 20 pionirjev in 31 
pionirk, med njimi Jeseničanka 
Varja Podlipnik. Vse tri naše pio
nirke so svoj tekmovalni krst dobro 
p estale, čeprav z dokajšnjo mero 
treme. Najtežje je bilo prav gotovo 
Podlipnikovi, ki je nastopila na vseh 
štirih orodjih takoj za odlično 
Zagrebčanko Kamenko Živčič, ki je 
letos debitirala tudi že v članski 
državni reprezentanci na Balkani-
adi. Najtežje j i je bilo na preskoku, 
kjer je povsem odpovedala in se 
dvakrat ustavila pred konjem in ni 
prejela ocene, čeprav je preskok eno 
njenih boljših orodij. Če bi konja 
preskočila, bi prejela oceno preko 
osem točk. 

Konkurenca v višjem razredu je 
bila izredno močna. Nastopile so vse 
najboljše pionirke Jugoslavije, 
vključno z državno reprezentanco, 
ki jim je bil Malejev memorial 
zadnja preizkušnja pred prvo pionir
sko Balkaniado. na kateri so uspešno 
nastopile 20. in 21. decembra v 
Ankari. V taki druščini se je Podlip-
nikova brez točk v preskoku uvrstila 
na 25. mesto, če pa bi prejela oceno 
na preskoku, bi bila nekje okrog 15. 
mesta. 

Kvaliteta višjega razreda pionirk 
je na nivoju prvega razreda mla
dink, kjer se zahteva na vsakem 
orodju en element najvišje »C« 
težine in štirje »B« elementi, ki so 
prav tako težki elementi, le da ima
jo lažje vezave v vaji. 

Podlipnikova je imela na parterju 
in gredi polno težino. na bradlji pa 
le dva »B« elementa. 

V srednjem razredu je bilo prvih 
pet ali šest pionirk izredno kvalitet
nih in bi se tudi v višjem razredu 

potegovale za mesta v deseterici. 
Naši dve pionirki sta se kar dobro 
držali. Brez rezervne tekmovalke sta 
se kot vrsta uvrstili na sedmo mesto 
med 12. vrstami. V skupni uvrstitvi 
je bila Mesaričeva 16., Pogačnikova 
pa 24. Najuspešnejši orodji sta jima 
bili gred in parter. Pri zelo težki vaji 
na gredi (2 C + 4 B) je Mesaričeva 
dvakrat padla z gredi in prejela 8,1 
točke, za parterno vajo pa jedobila 
8,9. Pogačnikova je vajo na gredi 
izvedla solidno. Nekoliko slabše je 
bilo na bradlji. 

Preskok je bil najtežja preizkuš
nja. Zaradi majhne rasti obeh pio
nirk je konj višina 110 cm precejšnja 
prepreka. Zato je Pogačnikova 
skakala samo raznožko in prejela 6 
točk, od 7 možnih. Mesaričeva pa je 
pri premetu padla na kolena in roke. 
Z oceno 6,4 točke tako ni mogla pri
čakovati boljše uvrstitve. Samo z 
nekoliko sreče na preskoku in gredi 
bi lahko bila med prvimi osmimi. Po 
prikazani kvaliteti mladega rodu ni 
skrbi za prihodnost jugoslovanske 
ženske gimnastike, saj so najboljše 
pionirke kvalitetnejše telovadke kot 
članice jugoslovanske državne re
prezentance, ki so letos tekmovale 
na Balkaniadi. M . L. 

DEŽURNE 
TRGOVINE 

V soboto, 3. januarja 1976, bo 
na Jesenicah od 15. do 19. ure 
odprta 

SAMOPOSTREŽNA T R G O V I 
N A ŠPECERIJA B L E D , S U P E R -
M A R K E T U N I O N Titova 22 

V K R A N J S K I GORI bo v sobo
to, 3. januarja, od 15. do 19. ure 
in v nedeljo, 4. januarja, od 7. do 
10.30 odprta trgovina 

ŽIVILA K R A N J , T R G O V I N A 
ŠKRLATICA 

V M O J S T R A N I bo v soboto, 3. 
januarja, od 15. do 19. ure in v 
nedeljo, 4. januarja od 7. do 10.30 
odprta trgovina M A R K E T M O J 
S T R A N A 

V GOZD M A R T U L J K U bo v 
soboto, 3. januarja, od 15. do 19. 
ure in v nedeljo, 4. januarja, od 7. 
do 10.30 odprta trgovina T P 
ROŽCA SAMOPOSTREŽNA 
GOZD M A R T U L J K 

TRGOVINE 
ZA PRAZNIKE 

Občinski odbor sindikata 
delavcev trgovine Jesenice 
obvešča, da bodo v sredo 
31. decembra 1975 vse trgo
vine s prehrambenimi ar-

.tikli obratovale do 16. ure, 
v četrtek in petek bodo za
prte, v soboto 3. 1. 1976 
obratujejo do 15. ure s tem, 
da je dežurna trgovina Špe-
cerija Bled — Supermarket 
Union Jesenice, Titova 22, 
ki bo odprta do 19. ure! 

ZAHVALA 
Ob nenadomestljivi izgubi moža 

in očeta 

IVANA ZABRETA 

se zahvaljujeva vsem njegovim so
delavcem iz martinarne za vso 
pomoč in organizacijo njegove 
mnogo prerane zadnje poti. 

Posebno zahvalo izrekava Štefanu 
Sčerbiču za ganljive poslovilne be
sede. Jožetu Lekšetu za nesebično 
pomoč in vsem. ki ste nama ob tako 
težkih trenutkih stali ob strani ali 
nam na kakršenkoli način pomagali 
premagovati tako tragične trenutke. 

Neutolažljiva žena Marjanca 
in sin Branko 

Z A H V A L A 
Ob nenadni izgubi dragega brata 

JOŽETA D U G A R J A 
se iskreno zahvaljujemo članom ba
linarskega kluba Jesenice ter nje
govim nekdanjim sodelavcem pri 
SGP Sava za darovane vence in 
spremstvo na zadnji poti, ter govor
niku za poslovilne besede ob odpr
tem grobu. 

Žalujoči sorodniki 
Z A H V A L A 

Sodelavcem poklicno gasilsko re
ševalne čete se iskreno zahvaljujem 
za prejeto darilo ob moji upokojitvi. 

Milan Mrak 

Z A H V A L A 
Sodelavcem žebljaine se najlepše 

zahvaljujem za prejeto darilo ob 
moji petdesetletnici. 

Prav lepo se zahvaljujem tudi sin
dikalnemu odboru žebljarne za de
narno pomoč, ki sem jo prejel v času 
moje bolezni. Vsem skupaj želim 
srečno novo leto in mnogo delovnih 
uspehov. „ „ . . . 

D on a t Beroč 

Z A H V A L A 
Sindikalni organizaciji železarne 

Jesenice, se najlepše zahvaljujem za 
prejeto denarno pomoč v času mo
jega zdravljenja. 

Milka Žurman 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru R T A in so

delavcem iz oddelka V M R , se ob 
mojem odhodu v pokoj za prejeta 
darila najlepše zahvaljujem. 

Vsem želim še veliko delovnih 
uspehov in srečno novo leto 1976. 

Leopold Uršič 

Z A H V A L A 
Sindikalnemu odboru kadrovske

ga sektorja se zahvaljujem za darilo 
in denarno pomoč. 

Sodelavcem želim še veliko delov
nih uspehov. M a r ( a 0 b l a k 

Z A H V A L A 
Tovarniški konferenci sindikata 

Železarne in sindikalnemu odboru 
TOZD Talilnice oziroma elektro-
jeklarne, se najlepše zahvaljujem za 
denarno pomoč ki sem jo prejel v 
času bolovanja. Karel Markovič 

Z A H V A L A 
Sodelavcem poklicne gasilske in 

reševalne čete se iskreno zahvalju
jem za denarno pomoč, ki sem jo 
prejel ob smrti mojega očeta. 

Milan Hvala 

KINO RADIO 
29.—30. decembra ameriški barvni 

film T R A D E R H O R N ob 17. in 
19. uri, režija Reza S. Badivi, v glav
ni vlogi Rod Tavlor 

31. decembra italijanski barvni 
film ONEMOGOČITE INŠPEK
T O R J A S T E R L I N G A ob 17. in 
19. uri, režija VVilliam Hale, v glavni 
vlogi Henry Silva 

1.—2. januarja 1976 ameriški 
barvni film Z A P E L J I V E C ob 17. in 
19. uri, režija Elaine May. v glavni 

.vlogi Charles Grodin 
3. januarja ameriški francoski 

barvni film SREČNI T O M ob 
15. uri, scenarij Morris Goscinnv, — 
Plerre Tchernia 

3.—4. januarja ameriški barvni 
film S U P E R POLICIJA ob 17. in 
19. uri. režija Gordon Parks. v glavni 
vlogi: Ron Leibman 

5. —6. januarja ameriški barvni 
film T E K S A S E K S P R E S ob 17. 
in 19. ari. režija Steven Spielberg. 
v glavni vlogi Goldie Hawn 

7. januarja ameriški CS barvni 
film G E T A U A V - BEG ob 17. in 
19. uri, režija Sam Peckinpah. v 
glavni vlogi Steve Mc Queen 

8. januarja ZAPRTO 
9. januarja francoski italijanski 

barvni film E M I G R A N T ob 17. in 
19. uri, režija Pasavale Festa. v glav
ni vlogi Adriano Celentano 

10. — 11. januarja ameriški barvni 
film N E U M N O S T I J E R R A LUISA 

K I N O PLAVŽ 
29.— 30. decembra ameriški barvni 

film SPIJON, KI J E UNIČIL SVO
J E V E Z E ob 18. in 20. uri 

31. decembra ameriški barvni film 
S INBADOVO ZLATO POTOVA
N J E ob 18. in 20. uri 

1. januarja 1976 italijanski barvni 
film ONEMOGOČITE INŠPEK
TORJA S T E R L I N G A ob 18. in 
20. uri 

2. januarja ameriški barvni film 
S INBADOVO ZLATO POTOVA
N J E ob 18. in 20. uri 

SREČNO VOŽNJO V NOVEM LETU 
Ob zaključku leta 1975 vabi A M D Jesenice vse svoje člane, 

da poravnajo članarino za prihodnje leto, ki znaša 150,00 din, 
in to v mesecu januarju in februarju. S tem bo prihranjeno delo 
A M S Jesenice, ker člane k naknadni poravnavi članarine ne bo 
potrebno pozivati, enako tudi AMZS, ki j i ne bo treba ukinjati 
MOTO revije. 

A M D Jesenice bo v prihodnjem letu nudilo svojim članom 
iste ugodnosti kot letos. Seznanjala jih bo z novostmi v prometni 
problematiki in bo v ta namen organiziralo nekaj predavanj. 

A M D Jesenice pričakuje, da ne bo nikogar, ki bi izostal pri 
obnavljanju članarine. K sodelovanju vabimo tudi voznike 
motornih vozil, ki še niso člani, da se priključijo k naši organi-
Z 3 C I Vsem članom v letu 1976 pa želimo SREČNO VOŽNJO! 

A M D J E S E N I C E 

3. —4. januarja ameriški barvni 
film T E K S A S . E K S P R E S ob 18. in 
20. uri 

4. januarja ameriški francoski 
barvni film SREČNI T O M 

5. —6. januarja ameriški barvni 
film S U P E R POLICIJA ob 18. in 
20. uri 

7. januarja ZAPRTO 
8. januarja ameriški barvni film 

Z A P E L J I V E C ob 18. in 20. uri 
9. januarja ameriški CS barvni 

film G E T A W A Y - B E G ob 18. in 
20. uri 

10. -11. januarja italijanski fran
coski barvni film P O S L E D N J E ZA
TOČIŠČE ob 18. in 20. uri 

K I N O D O V J E M O J S T R A N A 
I. januarja ameriški barvni film 

S INBADOVO ZLATO POTOVA
N J E ob 19.30 

3. januarja ameriški barvni film 
T R A D E R H O R N ob 19.30 

4. januarja ameriški barvni film 
SPIJON. KI JE UNIČIL SVOJE 
V E Z E ob 19.30 

10. januarja ameriški barvni film 
T E K S A S E K S P R E S ob 19.30 

II. januarja ameriški barvni film 
S U P E R POLICIJA ob 19.30 

K I N O K R A N J S K A G O R A 
31. decembra ameriški barvni film 

T R A D E R H O R N 
1. januarja 1976 domači film 

N A S E POTI SE R A Z H A J A J O 
2. januarja italijanski barvn film 

INŠPEKTORJA ONEMOGOČITE 
S T E R L I N G A 

3. januarja 
SPIJON, KI 
V E Z E 

4. januarja 
Z A P E L J I V E C 

7. januarja ameriški barvni film 
T E K S A S E K S P R E S 

10. januarja ameriški barvni 
S U P E R POLICIJA 

ameriški barvni film 
J E UNIČIL SVOJE 

ameriški barvni film 

film 

RAZPIS 

Delovna skupnost osnovne šole Žirovnica 

razpisuje naslednja delovna mesta: 

1 A D M I N I S T R A T O R - B L A G A J N I K 
— za nedoločen čas in polovična delovna obveznost. 

Pogoj je administrativna 2-letna šola ali nepopolna srednja šola. 
2. UČITELJA ZA S L O V E N S K I J E Z I K -

KNJIŽNIČARSTVO; 
polna delovna obveznost za določen čas 
od 10. 1. 1976 - 26. 4. 1976. 

3. UČITELJA R A Z R E D N E G A P O U K A 
za določen čas od 1. 4. —31. 6. 1976. 

Razpisi veljajo do zasedbe delovnih mest. 

RAZPIS 
Odbor za medsebojna delovna razmerja TOZD osnovna šola 
Tone Čufar Jesenice 

razpisuje prosto delovno mesto 

UČITELJA S L O V E N S K E G A J E Z I K A 
za določen čas s polno delovno obveznostjo 
do 30. junija 1976. 

Pogoj: P ali PRL T za slovenski jezik. 
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta. 
Interesenti naj pošljejo prijave tajništvu šole. 

R A Z P I S N A K O M I S I J A PRI A M A T E R S K E M GLEDALIŠČU 
T O N E ČUFAR J E S E N I C E 
N A OSNOVI 76. ČLENA S T A T U T A Z A V O D A 

razpisuje prosto delovno mesto 

upravnika-režiserja 
s polnim delovnim časom za nedoločen čas 

Pogoji: visoka izobrazba — diploma na A G R F T . 
Osebni dohodki po samoupravnem sporazumu o delitvi dohodka 
in osebnih dohodkov zavoda. Stanovanja ni na razpolago. Prijave 
z dokazili o strokovnosti pošljite najkasneje 15 dni po objavi na 
naslov: Razpisna komisija pri A G Tone Čufar Jesenice, Trg 
Toneta Čufarja 4, Jesenice. 

IŠČEMO B I L J E T E R J E 

Razpisna komisija pri amaterskem gledališču Tone Čufar Jese
nice na osnovi 76. člena statuta zavoda 

r a z p i s u j e 

prosti delovni mesti dveh biljeterjev — honorarno delo 

Prireditve so v dopoldanskem, popoldanskem, največ pa v večer
nem času, delo traja 2 do 3 ure na prireditev. 
Zaželjeni so mlajši upokojenci, ki imajo veselje do takega dela. 
Honorarji po samoupravnem sporazumu o delitvi dohodka in 
osebnega dohodka. Prijave pošljite najkasneje 15 dni po objavi 
na naslov: Razpisna komisija pri A G Tone Čufar Jesenice, Trg 
Toneta Čufarja 4, Jesenice. 



Hokej na ledu 

VRHUNSKI HOKEJ V PODMEŽAKLJI 

Smučanje 

USPEH CICIBANOV IN MLAJŠIH PIONIRJEV 

XI.ZIMSKI POHOD NA STOL 
21. IN 22. 2. 1976 

Vse udeležence prosimo, da prijavijo svojo udeležbo 
pri svojem matičnem planinskem društvu do 31. januar
ja 1976. 

Prireditelj in organizator je zaradi zahtevnosti tega 
pohoda dolžan poskrbeti za vse varnostne ukrepe- z željo, 
da bi se udeleženci kljub zimskemu času prijetno in varno 
počutili na Stolu, zato je nujno potrebno vedeti števi lo 
udeležencev. 

Natančnejša navodila bomo pravočasno objavili tudi 
v našem glasilu. 

Udeležence X . zimskega pohoda v letu 1975 obveščamo, da 
smo zagotovili zadostno število legitimacij, bronastih in posebnih 
spominskih značk za tiste, ki jih ob tem pohodu niso prejeli. 
Manjša težava nastaja pri razdelitvi spominskih značk. Drugi 
dan pohoda je teh zmanjkalo, ker organizator ni računal s to
likšno udeležba 

Vsem tem priporočamo in želimo, da sporočijo svoje ime in 
priimek na naslov svojega matičnega planinskega društva, da bi 
jim te značke preko njih izročili. 

Organizator se opravičuje za nastalo zakasnitev dostave 
legitimacij in značk. 

Občinski odbor 
Zveze združenj borcev NOV 

J E S E N I C E 

S podelitvijo pokalov, ki jih je 
podelil direktor železarne Jesenice 
Peter Kune, predsednik občinske 
skupščine Jesenice Slavko Osredkar, 
predsednik delavskega sveta • Žele
zarne Alojz Kalan, predsednik ho
kejskega društva Jesenice France 
Božič in predsednik tovarniške kon
ference sindikata Železarne Franc 
Kobentar, se je v nedeljo, 21. decem
bra, v dvorani v Podmežaklji končal 
velik tridnevni hokejski turnir. Na 
turnirju so sodelovala najkvalitet
nejša moštva, in sicer: večkratni 
prvak Češkoslovaške Z K L Brno, 
član I. češkoslovaške lige Ingstav — 
Brno, trenutno vodeče moštvo polj
skega prvenstva Baildon iz Katowic 
in H K Jesenice. Zato je razumljivo, 
da je bil prikazani hokej na visoki 
kakovostni ravni in je navdušil res
nične ljubitelje hokeja. Žal pa je teh 
bilo v preteklih dneh precej manj 
kot smo pričakovali. Res je, da se je 
ob koncu tedna živo srebro spuščalo 
tudi pod minus petnajst stopinj Cel
zija, vendar pa je obisk vsekakor 
razočaral. Na dopoldanskih tekmah, 
ko niso nastopili jeseniški hokejisti, 
je bilo komaj okrog 500 gledalcev, 
v večernih urah, ko so igrale Jese
nice, pa nekaj čez 1000 ljudi. Vse
kakor premalo za vrhunske hokejske 
predstave, kot so bile na sporedu 
v petek, soboto in nedeljo. Morda je 
na obisk vplival hud mraz, morda to, 
da so bili naši hokejisti že vnaprej 
obsojeni na zadnje mesto, toda orga
nizatorji turnirja, prizadevni hokej
ski delavci hokejskega društva Je
senice in prkrovitelj turnirja žele

zarna Jesenice, še posebej pa prika
zana kvaliteta hokeja si tega niso 
zaslužili. Gre namreč tudi za to, da 
se je po lanskoletni sezoni, ko ni 
bilo, razen redkih izjem, kvalitetnih 
srečanj, začelo razširjati nezadovolj
stvo zaradi pomanjkanja kvalitetnih 
tekem na Jesenicah. Toda letošnja 
sezona je pokazala nasprotno. Kva
litetne tekme smo lahko v dvorani 
v Podmežaklji gledali že od meseca 
septembra dalje. Vsekakor pa je 
višek kvalitete dosegel pravkar kon
čani turnir, ki so ga organizirali v 
počastitev 30-letnice osvoboditve, 
25-letnice samoupravljanja, dneva 
jugoslovanske ljudske armade, 
40-letnice kovinarske stavke in 
30-letnice uspešnega delovanja 
športnega društva Jesenice. Zal pa je 
bil tridnevni mednarodni tumir 
vrhunec sezone le po kvaliteti in ne 
po obisku. Zato je tistim, ki si ga 
niso ogledali, lahko resnično žal za 
prvovrsten športni užitek, ki so ga 
zamudili. 

U V R S T I T E V 
PO PRIČAKOVANJU 

Kot je bilo pričakovati, sta si prvi 
dve mesti razdelili češkoslovaški 
moštvi. Pri tem je bil Ingstav uspeš
nejši, saj je že prvega dne napravil 
presenečenje, ko je premagal Z K L 
Brno z rezultatom 4:2 (2:1, 0:1, 2:0). 
Tako hokejisti Ingstava prišli v prvi 
plan in so ob koncu osvojili tudi 
prvo mesto. Z K L Brno je nato pre
magal poljskega predstavnika Bail
don iz Katouic s 16:2 (2:0, 5:0, 9:2) 

in Jesenice z 10:5 (4:1, 0:0, 6:4) in 
tako osvojil drugo mesto. 

Za jeseniške ljubitelje hokeja so 
bili vsekakor najzanimivejši nastopi 
jeseniških hokejistov, čeprav smo 
v igri češkoslovaških igralcev lahko 
videli vrhunski hokej, ki navdušuje. 

Za naše je bila odločilna tekma 
prvega dne z Baildonom, ki so jo si
cer izgubili s 4:5 (1:1, 1:2, 2:2), ven
dar bi lahko dosegli precej boljši izid. 
Domačini so namreč v zadnji tret
jini celo vodili s 4:3 in imeli precej 
možnosti, da bi ta rezultat tudi po
višali, vendar jim to ni uspelo in so 
ob koncu doživeli poraz, ki je po
menil zadnje mesto na turnirju. 

Tudi v drugem srečanju proti 
Ingstavu jeseniški hokejisti niso 
igrali slabo, čeprav smo videli tudi 
precej napak v njihovi obrambi. Se
veda so srečanja z Ingstavom izgu
bili s 4:9 (2:2, 2:5, 0:2), vendar pa je 
treba poudariti, da so proti boljšemu 
nasprotniku z 2:1, dvakrat pa so re
zultat tudi izenačili na 3:3 in 4:4. 
Kljub temu da so doživeli tri poraze 
in se uvrstili na zadnje mesto, so 
naši zlasti proti Baildonu in Ing
stavu dokazali, da so v dobri formi 
in da znajo igrati zelo dobro. Nji
hova najslabša igra je bila proti 
Z K L Brnu, čeprav rezultat tega ne 
govori, saj je Z K L Brno zmagal le 
z 10:5 (4:1, 0:0, 6:4). Vendar pa se je 
v sami igri videlo, da gostje ne igrajo 
s polno močjo . . . Predvsem so hoteli 
pokazati svoje tehnične sposobnosti 
neodvisno na rezultat. Do veljave je 
prišla njihova virtuoznost, našim pa 
ni ostalo drugega, kot da so večkrat 
le opazovali nasprotnika. 

S tem ne želimo omalovaževati 
jeseniških igralcev, ki so tudi proti 
tehnično precej boljšemu nasprot
niku na trenutke pokazali ostre zobe 
in bi poleg petih doseženih golov 
lahko še večkrat zadeli nasprotni
kovo mrežo, vendar pa je bilo očitno, 
da češkoslovaškim hokejistom ni 
bilo do čim višje zmage. 

V celoti smo z nastopi jeseniških 
hokejistov lahko povsem zadovoljni, 
saj so se v treh srečanjih lahko dobro 
uigravali za odločilen prvenstveni 
derbi, ki bo na sporedu 14. januarja 
v hali Tivoli v Ljubljani, ko se bodo 
pomerili z Olimpijo. Razveseljivo je, 
da se je na tekmah še zlasti izkazal 
tretji napad Hiti , Pristov, Pavlic, ki 
bo s kolektivnejšo igro vseh treh 
igralcev nedvomno še napredoval. 

Za jeseniške hokejiste so gole do
segli, proti Baildonu: Hafner, Smo-
lej, Pirih in Pavlic; proti Ingstavu: 
Pristov 2, Pavlic in Hafner ter proti 
Z K L Brnu: Klemene 2, Poljanšek, 
Pirih in Ščap po 1. 

D. 

Naši najmlajši smučarji so imeli 
preteklo soboto in nedeljo spet dva 
izredno uspešna nastopa. V soboto 
je smučarska zveza Jesenice v 
Kranjski gori organizirala kategori-
zacijski veleslalom za cicibane in 
cicibanke. Na startu se je prijavilo 
57 cicibanov in 27 cicibank iz petnaj
stih slovenskih klubov. Proga je bila 
dolga 600 metrov z 31 vratci in iz
redno zahtevna. Najmlajši jeseniški 
smučarji so se izredno izkazali in 
pobrali vsa najvišja mesta. Rezul
tati potrjujejo, da se z njimi dela 
načrtno, zato pa tudi rezultati ne 
zaostajajo. 

R E Z U L T A T I : 
C ic iban i : 1. Matjaž Naglic — Je

senice — 54.65, 2. Jani Pire — Jes. — 
55.64, 3. Rok Petrovič — Novinar — 
58.83; ostali cicibani iz smučarske 
zveze Jesenice so se uvrstili: 9. Blaž 
Ravnik - 1,00.45, 13. Robi Zan -
1,03.48, 14. Boštjan Smolej -
1,03.99. 15. Lojzi BorštniK - 1,04.28, 
17. Gaber Pogačnik - 1,08.08, 21. 
Igor Klinar - SK Golica - 1,09.05, 
23. Iztok Noč - 1,09.53, 28. Andrej 
Gosar - Kr . gora - 1.12.26, 33. 
Marko Smolej — Kr. gora — 1,17.97. 
41. Aleš Vidic - Kr . gora - 1,26.75, 
43. Maki Plavčak — Kr . gora — 
1,29.60. 45. Blaž Mertelj - Kr . gora 
- 1,38.02. 

Cicibanke: 1. Barbara Kune -
Jesenice - 54.79, 2. Mojca Dežman 
- Triglav - 1,02.74, itd. 

USPEŠNI TUDI NA 
SORIŠKI PLANINI 

Mlajši pionirji in pionirke so skup
no s cicibani v nedeljo odšli na kate-
gorizacijski slalom na Soriško pla
nino. Na izredno težki in nekoliko 
prezahtevni progi se je pomerilo 40 
mlajših pionirk in 100 mlajših pio
nirjev. Proga je bila dolga 400 me
trov z 42 vratci v prvem in 40 v dru
gem teku. Prve so startale mlajše 
pionirke in to zelo dobro, saj sta 
Barbara Benedičič in Saška Vesek 
po prvem teku vodili z veliko časov
no prednostjo, vendar pa sta bili 
kasneje diskvalificirani zaradi zgre
šenih vratic. Tokrat pa so s svojo 
uvrstitvijo zadovoljili pionirji, saj so 
se med prvih deset uvrstili kar trije, 
Matej Oblak pa celo na odlično dru
go mesto. Tudi ostali cicibani so pe
ljali odlično in v višji kategoriji za
sedli izredno dobra mesta. 

R E Z U L T A T I : 
Mlajše pionirke: 1. Darja Poren-

ta - Transturist - 92.82, 5. Nataša 
Čop - Jesenice - 100.79, itd. 

Mlajši pionir j i : 1. Jure Jakopin 
- Akademik - 83.74, 2. Matej 
Oblak — Jesenice — 87.55, ostali 
Jeseničani: 6. Matjaž Naglic — 
91.03, 8. Matjaž Presterel - 95.60. 
18. Blaž Ravnik - 101.59, 22. Robi 
Zan - 103,10, 33. Lojzi Borštnik -
109.56, 47. Gaber Pogačnik - 119.00. 

Prihodnji nastop najmlajših smu
čarjev je predviden 3. januarja, ko se 
bodo v slalomu pomerili mlajši pio
nirji v Kranjski gori, 4. januarja pa 
starejši pionirji ravno tako v sla
lomu v Kranjski gori. Cicibani bodo 
3. januarja nastopili v veleslalomu 
na Kobli v Bohinju, člani in članice 
pa 27. decembra v Kranjski gori v 
veleslalomu. Organizator tekmovanj 
v Kranjski gori bo občinska zveza 
smučarskih organizacij Jesenice. 

-bef 

Namizni tenis 

ŠPORTNO SREČANJE 
EKIP ELIM IN RTA 

Na pobudo športnih referentov je 
bilo v okviru praznovanja dneva 
J L A — 22. decembra — organizirano 
srečanje v katerem sta se pomerili 
moški in ženski ekipi v kegljanju na 
asfaltu na kegljišču v Podmežaklji. 

V moški konkurenci je zmagala 
ekipa podjetja E L I M . dočim je bila 
pri ženskah uspešnejša ekipa obrata 
RTA iz TOZD V E T - Železarna. 

Oh prijetnem zaključku s prigriz
kom, ki ga je priredilo podjetje 
E L I M , je bilo sklenjeno da bo sreča
nje postalo tradicionalno, md 

DEDEK MRAZ NA DRSALIŠČU 
V PODMEŽAKLJI 

Letošnje praznovanje dedka Mraza naj bi bilo na predlog ob
činske konference ZSMS in Socialistične zveze zelo pestro. Pred
vsem naj bi bili deležni obiska in daril vsi najmlajši brez razlike. 
Dedek Mraz bo obiskal vrtce, šole, krajevne skupnosti, T V D Par
tizan itd. Za zaključek pa se bo s spremstvom pripeljal na drsa
lišče v Podmežaklji. Drsalni klub Jesenice je za ta praznični tre
nutek pripravil revijo, v kateri bodo nastopajoči pokazali različne 
plese: zaplesali bodo ples labodov, kozaški ples, ter ples Kranjcev. 
Pričarali bodo pravljico o Sneguljčici in sedmih škratih. Tudi 
zajčkov in medvedkov ne bo manjkalo. Naš znani umetnik in 
komik pa nam bo povedal marsikatero veselo. 

Tako bomo v prijetnem razpoloženju dočakali prihod dedka 
Mraza, ki se bo ob tej priliki poslovil od nas, kot tudi od leta 1975. 

Pričetek revije bo 30. decembra ob 17. uri na drsališču v Pod
mežaklji. 

Z istim programom bodo drsalci gostovali tudi na Bledu in v 
Kranjski gori. 

Drsalni klub 
Jesenice 

RAZPIS 
NAGRADNE 
KRIŽANKE 

Današn ja k r i ž a n k a je na
gradna. Za reševa lce s pra
v i ln imi r e š i tvami razpisu
jemo naslednje nagrade: 

ena nagrada 100 din, dve 
nagradi 70 din, tri nagrade 
50 din in š t i r i nagrade po 30 
dinarjev. 

Vsak lahko sodeluje pr i 
žrebanju le z eno reši tvi jo , 
k i naj jo pošlje v kuvert i , na 
kateri naj poleg naslova 
Uredn i š tvo Železarja napi
še še nagradna k r i žanka . 

Reši tve vpiš i te v izrezan 
l ik k r i ž anke s t iskanimi 
č r k a m i in čitljivo ter nam 
j ih pošlj i te do vkl jučno 
6. januarja 1976 do 12. ure. 



ŠEST MODRIJANOV 
V neki vasi je živelo šest modrijanov. Vse so vedeli, razumeli 

in videli, razen morja. Nekega dne se odločijo in odpotujejo, da si 
ga ogledajo. Bilo je rano jutro in hodijo in hodijo. Naposled 
pridejo do velikega travnika, na katerem je bila njiva cvetočega 
lanu. 

Modrijani si dodobra ogledajo to širno, modro in v vetru 
valovito ravan in veselo vzkliknejo: 

»Morje, morje!« 
Urno se slečejo in zabredejo v lan, da bodo plavali. Plavajo 

in priplavajo do globokega vodnjaka. 
»Moj bog, kako je globok,« reče eden izmed modrijanov. 
»Upajmo, da nihče od nas ne bo padel vanj,« reče drugi. 
»Mar ni eden od nas že padel,« reče tretji. 
»To je treba nemudoma ugotoviti,« reče četrti. »Stojte, 

preštel nas bom, če smo vsi — eden, dva, tri štiri, pet . . .« vse 
prešteje, toda sebe je pozabil prišteti. 

»Pet! Joj, eden manjka,« družno vzkliknejo. 
»Trenutek,« reče peti, »bom še jaz preštel.« Dotikajoč se jih 

s prstom šteje: »Eden, dva, tri, štiri, pet. . .« Tudi on je pozabil 
prišteti sebe. 

»O, bog!« se prestrašijo. »Eden izmed nas je padel v vodnjak. 
»Pokličimo ga, če je v vodnjaku, se bo oglasil,« pripomni 

šesti. Sklonijo se Čez obzidje vodnjaka in zakličejo: 
»Hej, ti tam doli, si padel noter?« 
». . . padel noter . . .« odmeva v vodnjaku. 
»Čuj!« kliče šesti, »rešili te bomo.« 
Čez ustje vodnjaka položijo debel drog, nanj pa se obesi 

najmočenjši med njimi, nanj se obesi, drugi, na drugega tretji, 
na tretjega četrti in tako dalje. Zadnji, šesti, se skoraj z nogami 
dotika vodne gladine. Toda prvi, tisti, ki se oklepa drogu, ne more 
več vzdržati teže, zavpije: 

»Za trenutek počakajte, da si pljunem v roke. In ko je hotel 
pljuniti, je spustil drog, tedaj pa vsi cmoknejo v vodnjak. Če 
v vodnjaku ne bi bilo vode, bi se bili zagotovo pobili. Tako pa so 
le zmočili in ostali živi. 

Vrnili so se v domačo vas in tam na široko pripovedovali, 
da so videli morje in se celo okopali v njem. 

Po francoski pravljici 
priredil Črt Šinkovec 

PRAVLJICA ZA OTROKE, 
KI NOČEJO ZASPATI 

Neke temne, nevihtne noči sedi ob ognju v duplini dvanajst 
razbojnikov. Bili so tihi in zamišljeni, tedaj pa reče poglavar 
razbojnikov tistemu, ki je sede' kraj njega: 

»Pripoveduj nam kakšno zgodbo!« 
In razbojnik začne pripovedovati: 
»Neke temne, nevihtne noči sedi ob ognju v duplini dvanajst 

. razbojnikov. Bili so tihi in zamišljeni, tedaj pa reče poglavar 
razbojnikov tistemu, ki je sedel kruj njega: 

»Pripoveduj nam kakšno zbodbo!« 
In razbojnik začne pripovedovati: 
»Neke temne, nevihtne noči sedi ob ognju v duplini dvanajst 

razbojnikov. Bil i so tihi in zamišljeni, tedaj pa reče poglavar 
razbojnikov tistemu, ki je sedel kraj njega: 

»Pripoveduj nam kakšno zbodbo!« 
In razbojnik začne pripovedovati: 
»Neke temne, nevihtne noči sedi ob ognju v duplini dvanajst 

razbojnikov. Bili so tihi in zamišljeni, tedaj pa reče poglavar 
razbojnikov tistemu, ki sedi kraj njega: 

»Pripoveduj nam kakšno zgodbo!* 
In razbojnik začne pripovedovati: 
»Neke temne, nevihtne noči sedi ob ognju v duplini dvanajst 

razbojnikov. Bili so tihi in zamišljeni, tedaj pa reče poglavar 
razbojnikov tistemu, ki je sedel kraj njega: 

»Pripoveduj nam kakšno zgodbo!« 
In razbojnik začne pripovedovati: 
»Neke temne, nevihtne noči sedi ob ognju v duplini dvanajst 

razbojnikov. Bili so tihi in zamišljeni, tedaj pa reče poglavar 
razbojnikov tistemu, ki je sedel kraj njega . . . 

In tako dalje in tako dalje, dokler ne zaspijo vsi otroci. 
Po angleški pravljici 
priredil Črt Šinkovec 

i ILUSTRACIJE - ŠOLSKE RISBE S O PRISPEVALI UČENCI 
OSNOVNE ŠOLE TONE ČUFAR JESENICE 

KDO IZ MENE POJE: 
LJUDJE, LJUDJE, LJUDJE . . Uredil kulturno-umetniški klub TONE ČUFAR 

Jesenice, 27. december 1975 š tev i l ka 2 3 / V 

t Črtomir Šinkovec 

NOVOLETNICA 

Odtočilo tiho seje staro leto, 
kanilo v večnost — kapljica v morje, 
želje, ki gnetejih ugibanj dleto, 
v napitnicah se vedrih zaiskre, 
zvenijo čaše, penijo se vina: 
na zdravjepijmo, ej, na zdravje vsem! 
Človeška vse ogreje naj toplina, 
napijmo dobrim vsem ljudem! 

Ves svet naj v novem letu sreča spremlja, 
povsod miru naj klije zlasti klas 
in dom sožitja naj ho naša zemlja 
od glavnih mest v poslednjo gorsko vas: 
sadove klene obrodi naj naše delo, 
pšenične njive kruh naj obrodi, 
naj trta vino da, ki srca bo ogrelo 
v prijateljstvo, da bomo vsi ljudje! 

Če treba bo, pogumno bijmo se z viharji, 
na svojem stojmo, trdno kakor vrh gora 
in vsi, prav vsi da bili bi zidarji 
granitnih temeljev vse boljšega sveta: 
da svet razklani bo enakosti družina 
tovarišev, ne divji trop Volkov, 
hi žre kruh sužnja in trpina 
in je zaščitnik teme in okov. 

Razgrni se čez svet miru jasnimi: 
človeku človek bodi in tovariš, bral, 
da se razcvete vsa človeška veličina 
in na sležaj odprejo krila svetlih vrat 
v prihodnost lepšo, ki bo razplamtela 
vse zarje, vstajajoče iz pravičnih sil — 
zalo zajadrajmo — so jadra se napela — 
v človeštva ta, najvišji cilj . . . 

25 LET TEHNIŠKEGA MUZEJA 
ŽELEZARNE JESENICE 

V letošnjem letu, ki se že izteka, smo 
praznovali mnogo jubilejev in obletnic. 
Skoraj vsi pa smo pozabili še na enega 
jubilanta, tehniški muzej železarne •Jeseni
ce, ki je letos pomladi praznoval petindvaj
set letnico svojega nastanka in obstoja. 
Zato moramo tej ustanovi, ki živi v sklopu 
železarne Jesenice, posvetiti nekaj besed. 

Pomladi leta 1950 so se na pobudo 
nekaterih članov delovnega kolektiva Že
lezarne prvič sestali bodoči člani zbirnega 
urada tehniškega muzeju. Izvoljen je bil 
upravni odbor zbirnega urada, ki je bil fi
nanciran od takratnega ministrstva za 
kulturo in prosveto I.HS, kot podružnica 
tehniškega muzeja Slovenije. 

Zbrano gradivo je omogočilo, da je bila 
26. aprila, za praznik Osvobodilne fronte 
in praznik dela, pripravljena prva razstava 
v telovadnici osnovne šole na •Jesenicah. 
Ta razstava je pokazala, da je treba začeli 
organizirati muzej z lastnimi, stalnimi 
razstavnimi in depojskimi prostori. Ob 
85-letnici železarne Jesenice, v letu 1954, so 
se prvič odprla vrata stalnih razstavnih 
prostorov v desnem adaptiranem traktu 
pritličju fužinske graščine na Stari Savi. 
To je bil čas velikega eni uzi juzmu, amater
skih zbirateljev, ki so zbirali muzejske 
eksponate na terenu, pri zasebnikih, v 
Železarni, študirali arhivsko gradivo in 
organizirali več predavanj znanih sloven
skih strokovnih muzejskih delavcev. Mor
da se moramo zahvaliti prav amaterski 
zanesen osti in vnetosti mnogih sodelavcev 
ter njih domačijski in poklicni pripadnosti, 
da imamo danes tehniški muzej, ki je znan 
ne samo slovenski in jugoslovanski 

javnosti, predvsem šolski mladini, temveč 
tudi izven naših meja. 

Delavski svet železarne Jesenice je na 
svoji seji, 24. januarja 1956 sprejel in 
potrdil pivi statut tehniškega muzeja, ki je 
v tem času začel razširjati svoj koncept 
tudi na človeka — železarja, na njegov boj 
za socialne in nacionalne pravice, na njego
vo delo in življenje. V to podobo je bilo 
vključeno tudi obdobje NOB ter zanetki 
delavskega samoupravljanja. 

I . i l a 1960 je končno nastopil trenutek, 
ko so odprli tehniški muzej in ga izročili 
širšemu namenu. Zaradi svoje edinstvene 
lege v okolici ohranjenih objektd^ Stare 
Save, se je tehniški muzej odločil v soglasju 
s kolektivom tovarne, da se to železarsko 
naselje, vsaj v ožjem smislu ohrani in 
obvaruje pred razpadom in odstranitvijo. 
Sklenjeno je bilo, da se v naslednjih letih z 
restavracijskimi in adaptacijskimi posegi 
ohrani v takšnem stanju, v kakršnem je 
bilo ob svojem nastanku in delovanju. Ta 
projekt je podprl tudi zavod za spomeniško 
varstvo SHS. Tedaj so se odločili, da 
ohranijo naslednje objekte Stare Save: 
graščino, fužinsko cerkev, stanovanjsko 
hišo imenovano »kasarna«, plavž s skla
diščem oglja, fužino s kladivi, tehtnico — 
adjuslažo, mlin, vigenjc za izdelavo žebljev 
in verig, ki je bil v celoti prenesen iz 
Kamne gorice in levi breg Save na tem 
področju. 

S sprejetjem tega projekta je bil 
določen obseg zgodovinsko tehničnega 
rezervata, ki naj bi stal sredi moderne pro
izvodnje in bil ne bil pomemben le za 
zgodovino Jesenic, ampak dokument na
šega železarstva nasploh. 

I N : i i l i i l | r \ : 111 je lli(% s l l i l l l i l 

LISTI izhajajo kot priloga ted
nika ŽELEZAR — gUtsiln delov-
negn kolekt iva SOZD S Ž ŽELE
Z A R N A J E S E N I C E . Ureja kul
turno umetn i šk i klub pri DPD 
Svoboda Tone Čufar Jesenice, 
glavni in odgovorni urednik 
J o ž a V a r i . 

J Tehniški muzej železarne Jesenice 



Tehniški muzej železarne Jesenice — notranjost 
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Celotni kompleks Stare Save, bi nam ob 
izpolnitvi zadanega projekta, ponazarjal 
organizacijo železarske proizvodnje 19. 
stletja, obenem z nekaterimi objekti, ki 
segajo še v 16. stoletje. V celotni zasnovi je 
graščini namenjeno osrednje reprezentanč
no mesto. Z glavnim pročeljem zapira in 
zaključuje trg med cerkvijo in železarskimi 
obrati. Vse do druge polovice 19. stoletja je 
graščina služila za upravni sedež železarne 
na Savi in je poleg cerkve reprezentančna 
stavba. Današnjo podobo je graščina, ki 
izhaja iz 16. stol. dobila pod Ruardi, ki so 
jo dobili v posest 1766. leta in so jo do leta 
1815 preuredili in adaptirali, tako da se je 
prvotna zunanja forma, kot jo poznamo po 
Valvasorju, nekoliko zabrisala. Njena 
zunanja spomeniška adaptacija in restav
racija je bila končana prav v letošnjem 
jubilejnem letu. 

Cerkev Marijinega oznanenja je leta 
1606 posvetil znani protireformator in pre
ganjalec protestantov Tomaž Hren, ljub
ljanski škof. Pozidala in okrasila sta jo 
Oktavij in Julij Bucellini. Gre za zanimiv 
tip cerkvene ladje z emporami, kjer je 
ponekod še vidno ohranjen spomin na 
gotski stil. Zaradi tega je cerkev tudi 
pomemben umetnostnozgodovinski spo
menik. V začetno obdobje sodi lep 
marmorni oltar, vrsta slik in podob 
domačih in tujih slikarjev in ostala 
oprema. Med slikami so dela baročnih 
mojstrov beneške šole, Potočnika in 
Herrleina. Vse to bogastvo cerkvenega 
inventarja priča i o bogastvu mecenov 
Bucellinijev, Zoisov in Ruardov; istočasno 
pa je to rezultat dela rok marljivih žele-
zarjev, ki so gospodi s svojim delom omogo
čili bogastvo in razkošje. Tudi ta objekt je 
bil letos z zunanje strani dokončno 
restavriran in zaščiten. Ko bo urejena še 
notranjost se predvideva, da bo v cerkvi 
ustanovljena umetniška razstavna gale
rija. 

»Kasarna« iz konca 18. stol., kjer so bila 
in so še delavska stanovanja, mlin, kjer so 
lastniki železarne mleli moko delavcem 
proti plačilu in ostali objekti Stare Save pa 
so za sedaj prepuščeni sami sebi in 
propadajo. 

Interno raziskovalno delo v muzejski 
ustanovi je zadnjih nekaj let omejeno le na 
oddelka za delavsko gibanje in NOB, ki sta 
pripravila nekaj uspešnih razstav. Tudi 
drugače je v tem času, ko so prestavili 
tovarniški vhod ob predelovalnih obratih 
bolj proti severozahodu, opaziti precejšnjo 
zaprtost muzejske ustanove in s tem 
odmaknjenosti njenemu osnovnemu na
menu — obiskovalcem. 

O muzejski razstavi nas informira vodič 
po Tehniškem muzeju, ki je delo A. Rja-
zanceva (ponatis teksta, ki je izšel kot 
priloga Železarja ob 15-letnici muzeja, 
1965. leta) in ga je mogoče dobiti v obliki 
brošure v muzeju samem. 

Razstavni prostori, ki so v pritličju 
graščine, so polni skrbno zbranega in 
dokumentiranega gradiva, ki tvori stalno 
razstavo in povede obiskovalca od prvih 
začetkov topilništva na širšem področju 
jeseniškega zaledja, preko prvih fužin in 
obratov, ki so nastali ob vodnih tokovih v 
dolini, do moderne proizvodnje v novejšem 
času. Vzporedno je predstavljena dejav
nost rudarjev, kovačev, tovornikov in 
drugih, katerih usoda je bila tako ali dru
gače povezana z železarsko preteklostjo pri 
nas. Posebej je prikazan tudi boj jese
niškega kovinarja za socialno in osebno 
svobodo, njegov delež v vojni in revoluciji 
in doprinos k graditvi nove socialistične 
skupnosti. «: 

Zaželimo na koncu ob 25-letnici tehni
škemu muzeju in njegovim sodelavcem v 
prihodnosti novega poleta in mnogo 
uspehov pri osvetljevanju preteklosti 
tistega dela naše dejavnosti, ki še danes 
daje prebivalcem Jesenic in okolice precej-' 
šen kos kruha. 

STRIC MATEVŽ IN STRIC JURIJ 
Nekega dne stric Matevž gre na obisk k stricu Juriju. Na 

poti, kamor je bil namenjen, sreča sina strica Jurija. 
»Kaj dela tvoj oče,« ga vpraša. 
»Pravkar je južinal, toda ko te je zagledal na drugi strani 

dvorišča, je vstal od mize.« 
»Zakaj vendarle?« 
»Dejal je, da si velik požeruh, pa je svetoval materi, naj 

poskrije vse jedi.« 
»Kam jih je skrila?« 
»Pečeno gosko je skrila v pečico, gnjat je obesila v dimnik, 

klobase je položila v kožico, cvrtje je spravila v ponev, dva bokala 
pive pa pod klop.« 

Stric Matevž ni več vpraševal, šel je in potrkal. 
»Zdravo, prijatelj!« reče stric Matevž stricu Juriju. »Kakšna 

škoda, da nisi prišel samo trenutek poprej, lahko bi južinal z 
nami. Pravkar smo pojužinali, prav ničesar ni ostalo, da bi ti 
ponudil,« potoži stric Jurij. 

»Zares škoda, toda poprej nisem mogel priti, stric Jurij. 
Doletelo meje nekaj nenavadnega.« 

»Kaj, vendar?« 
»Preden sem prišel semkaj, sem ubil modrasa. Ta modras je 

imel tako veliko glavo kakor gnjat, ki jo imaš obešeno gori 
v dimniku. 'Bil je debel kakor goska, ki jo imaš v pečici, njegovo 
meso je bilo belo kakor cvrtje, ki ga imaš v kožici, bil je dolg 
kakor rešta klobas, ki so zvite v ponvi, njegova kri je bila svetla 
kakor pivo, ki ga imaš v dveh bokalih pod klopjo.« 

»Zelo si pameten,« reče stric Jurij in povabi strica Matevža 
k mizi, da družno pojesta in popijeta vse te dobrote. 

Po češkoslovaški pravljici 
priredil Crt Šinkovec 

23 

SPOR ZARADI UKAN 
Nekoč so se sprli med seboj volk, lisica, maček in zajec. Spo

razumeti se zlepa niso mogli, zato so poklicali medveda, naj reši 
njihov spor. 

Medved jih vpraša: 
»Zakaj ste se sprli?« 
Pogovarjali smo se, za koliko ukan ve kdo izmed nas, in sicer 

za take ukane, s katerimi se v nevarnosti lahko rešimo — in sprli 
smo se.« 

»Dobro,« pravi medved. »Najprej volk, stari stric. Za katere 
ukane veš?« 

»Vem za sto ukan,« odgovori volk. 
»In ti,« vpraša medved lisico. 
»Vem za tisoč ukan.« 
»In za koliko ukan veš ti?« vpraša medved zajca. 
»Jaz imam samo hitre noge,« odgovori zajec. 
Naposled medved vpraša mačka: 
»Ali ti veš za mnogo ukan?« , 
»Samo za eno edino,« odgovori maček. 
Zdaj medved na ves glas zarjove, da bi se prepričal, kako se 

znajo rešiti s svojimi ukanami. Da bi ga prestrašil, je planil na 
volka, ga zgrabil s šapami s tako silo, da je volk na pol mrtev 
padel po tleh. 

Ko vidi lisica, kaj se je zgodilo z volkom, se naglo obrne, da bi 
zbežala, toda medved jo je že popadel za rep — zato še dan
današnji nosi na repu belkasto liso. 

Le zajcu je uspelo, da se reši z urnimi nogami. In maček, 
ne bodi len, spleza na bližnje drevo in pravi: 

»Volk, ki ve za sto ukan, je bil ujet, lisica s tisoč ukanami 
ima oskubljen rep, zajec vedno najde čas, da zbeži. Jaz pa, ki vem 
za samo eno ukano, lepo sedim v krošnji, kjer se lahko smejem 
vsem ukanam na svetu. 

Po afriški pravljici 
nriredil Črt Šinkovec 



(Nadaljevanje z 21. sir.) 

»To pa tebi nič mar,« je nesramno rekel 
Maks. »Tisti že ne, ki komandirajo tebi!« 

Rezka ga je spet pogledala in hkrati je 
bila prepadena nad tem, kar je zvedela brez 
ovinkov, in vendar zadovoljna, da so odtlej 
določno vedeli, do kam je že segala raz
poka. Ne, bolje — sovražnost! Zato je 
rekla: 

»Saj si ni težko misliti. Prevečkrat si v 
larovžu!« 

Maks je vzrojil: 
»Rekel sem ti že, da ti, to nič mar! . . . 

Sicer pa meni ali pa Rezki nikoli ne bodo 
komandirali taki, ki nikoli niso bili nič 
prida. Komunisti! Phhh!« 

Rezka se je vedno bolj čudila odprtemu 
izpovedovanju Maksovih misli, vendar je 
rekla: 

»Tisti, ki se tolčejo proti Nemcem, zate 
niso nič prida? Kdo pa je potem pošten?« 

Maks je zdaj prišel do tistega, kar bi še 
rad povedal. Pravzaprav je hotel pregovo
riti še to Rezko in jo odvrniti od partizan-
stva: 

»Tisti ušivi partizani po hosti že ne! Al i 
morda Tiger, .ki je bil večkrat brez dela kot 
zaposlen, ali pa Samo, kakor pravite zdaj 
Petičkovemu, ki je vedno ščuval ljudi. . . 
Poslušaj«, je nadaljeval s prijaznim 
glasom, »nikar jim ne verjemi. Razočarana 
boš, jaz pa vern, da so v Ljubljani vsi trije 
štabi povezani, da delajo skupaj: nemški, 
domobranski in partizanski! Ne bodi 
neumna!« 

Zadovoljno je čakal kaj bo rekla na to 
modrost, a mu je zasolila: 

»Maks, Maks, razočaran boš ti, če bo 
kdo. Rečem ti, stopi s te poti, dokler nisi šel 
predaleč! Al i te ni škoda!« 

»Ti mi groziš?« je v prejšnem ognju 
vzkliknil Maks. »Raje se ti pazi, kako se 
boš obnašala odslej! In Rezko mi pusti na 
miru!« je vpil še potlej, ko sla šla vsaksebi. 

Rezka pa mu ni ostala dolžna: 
»Raje ti premisli, kaj sem ti rekla!« 

Zdaj je šlo naglo. Nemci so klicali v voj
sko tudi Maksov letnik. Toda namesto v 
nemšklo vojsko, so se v farovžu dogovorili 
tako, da bo Maks zares začel sestavljati 
belo gardo. Zato <je hodil spat celo na 
nemško žandarmerijo. 

Nekega večera pa ga je partizanska pa
trulja vendarle med potjo staknila in ga 
mobilizirala. Zaenkrat samo mobilizirala. 
Ker pa je fant vztrajal pri svojem, se je 
mobilizacija spremenila v aretacijo. Kaj je 
delal in pripravljal, ni bila nobena 
skrivnost več. Prav zaradi tega je Potokar-
jeva Rezka takoj naslednjo noč po razgo
voru z Maksom odšla k partizanom. 

Zaradi Maksa ji ni bilo nič hudo, ker je 
bil pač tak, žal pa j i je bilo dobre, poštene 
in delovne prijateljice, ki je podlegla Mak-
sovemu vplivu in postala žrtev lastne lju
bezni. 

Maksu pa se je že naslednjo noč po
srečilo pobegniti partizanom, ki so raču
nali, da ga bodo še nekako predelali. To je 
bilo, kot bi olje prilil na ogenj sovraštva. 
Domobranska četa pri fari je bila naglo 
preoblečena in postavljena na noge! Maks 
sicer ni bil poveljnik, ker je bil še premlad 
in nevešč, postal pa je njegov namestnik. 
Zanesljiv in popadljiv na vsakem kora
ku . . . 

Potokarjeva Rezka, ki je postala parti-
zanka Majda, je neko noč poiskala prija
teljico, kajti ona ni bila kriva, če je bil 
Maks tak. Toda obisk je bil žalosten, 
pomešan s solzami in obljubami, da je še 
vedno pošteno slovensko dekle in na strani 
partizanov, da pa ji Maks zdaj malo manj 
kot grozi. 

»Potem pa ni druge rešitve, kakor da 
greš z menoj k partizanom«, jo je hotela 
izvleči Potokarjeva. 

A prijateljica je žalostno zmajala z 
glavo in razložila: 

»Toliko moči pa nimam. Se ne poznaš 
zadosti Maksa. Če grem, bodo trpeli 
domači!« 

Prijateljici sta se razšli razdvojeni 
zaradi Maksa! 

Partizani so Maksa, ki je preje o njihovi 
organizaciji precej vedel in je zato povzro
čil nekaj zločinov in grdega izdajstva, več
krat iskali, toda vedno se jim je izmuznil. 
Postal je pretkan! 

Nekoč, nekega zimskega dne, pa sta se 
onstran Save ob lesenem mostu spopadli 
dve četi: partizanska in domobranska! 
Spopad je bil kratek, a silovit, kajti udarili 
so se komaj na nekaj deset metrov. Na 
obeh straneh je bilo nekaj mrtvih in opra-
skanih. 

In med tistimi mrtvimi je bil tudi 
Kamnikarjev Maks. 

Ljudje, ki so ga poznali, so se oddahnili. 
Logarjeva Rezka je bila sicer prizadeta, 

toda rešena more in slutenj, kako se bo to 
steklo. Vojna je razdvojila prijateljici, 
vojna ju je spet zbližala. 
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Desetega oktobra letos je preteklo 
pet let, ko je bil ob prisotnosti 24 kul
turnih, družbenih in političnih delav
cev ustanovljen kulturno umetniški 
klub v okviru delavskega prosvetnega 
društva Svoboda Tone Cufar Jesenice. 
Pobudniki za ustanovitev: Cvetko Za
gorski, književnik, Miha Klinar, knji
ževnik in Joža Vari, novinar in kultur
no prosvetni delavec, so z ustanovitvi
jo kluba predvsem hoteli vnesti v kul
turno delovanje in snovanje večjo širi
no, predvsem pa kulturno umetniško 
tvornost kar najbolj približati de
lovnim ljudem in občanom. V tem času 
so se namreč na Slovenskem pojavljali 
razni zaprti krogi, težnja po elitništvu, 
posnemanju vzorov iz zahoda in po
dobno. Delavec — proizvajalec pa je 
bil porinjen daleč proč od vsega tega 
dogajanja. Ustanovitev sega precej 
pred znano pismo predsednika Tita 
in splošno politične akcije, da je po
trebno napovedati neizprosen boj 
odtujenosti delavca tako od dohodka, 
ki ga ustvarja, kakor od vseh področij 
družbenega življenja in dela. 

Programsko politična opredelitev 
kluba je od vsega začetka zasledovala 
danes znano orientacijo, izrečeno v 
ustavi in resoluciji o samoupravni so
cialistični kulturi sedmega kongresa 
ZKS, da morajo biti kulturna sporočila 
prežeta s socialističnimi humanimi 
vrednotami in da morajo bidi dostopna 
vsem delovnim ljudem in občanom. 
Taka programska orientacija kluba, ki 
izhaja iz velike odprtosti in ne samo 
proklamiranega, temveč v praksi ne
štetokrat dokazanega stališča o enot
nem slovenskem kulturnem prostoru 
in nedeljivosti kulture, je v klub zajela 
člane, sodelavce od Jesenic in Ljublja
ne do Celovca. 

Svoja programska načela je klub 
začel uresničevati predvsem na treh 
področjih delovanja in sicer: 

Z izdajanjem kulturno umetniškega 
glasila LISTI, ki izhaja kot priloga ted
nika, glasila delovnega kolektiva žele
zarne Jesenice v 9.600 izvodih. To je 
tudi najbolj neposredno sporočilo de
lavcem in preko njih njihovim druži
nam. Klub se je nekaj časa sicer lovil z 
najbolj ustrezno vsebinsko zasnovo, 
ker so preveč prevladovali literarni se
stavki in med temi poezija. Šele z zad
njimi številkami se je približal vsebin
ski zasnovi, ki naj bi jo gojil in nadalje 
izpopolnjeval. Vsebinska zasnova, ka
kršni bo usmerjena uredniška politika 
bo zajemala naslednja področja: zgo-
dovinsko-dokumentarne zapise iz pre
teklosti delavskega in kulturnega gi
banja na Gorenjskem območju, arhe
ološke, etnografske in druge poseb
nosti, spomeniško varstveno proble
matiko, marksistične kritike, polemič
ne zapise in podobno, ob drugih zapi
sih o samoupravnem uveljavljanju so
cialistične kulture, razne jubileje in 
drugo, seveda pa bo ustrezna pozor
nost veljala tudi vsebinsko dobrim, 
predvsem pa izvirnim literarnim de
lom. V vsebinski zasnovi bo klub tudi v 
bodoče posebno pozornost posvečal 
razvijanju in negovanju tradicij narod
noosvobodilne borbe, ustrezen prostor 
pa bo namenjal tudi sestavkom mladih 
iz šol. 

Vključno z današnjo številko je v 
petih letih izšlo 23 številk LISTOV na 
334 straneh. LISTE — tisk in avtorske 
honorarje, plačujejo delavci Železarne, 
medtem, ko jih volontersko urejajo 

PET LET 

KULTURNO UMETNIŠKEGA 

KLUBA 

TONE ČUFAR 

člani kluba. Jeseniška železarna je s 
tem nedvomno izkazala edinstveno ra
zumevanje in podporo klubu in njegovi 
dejavnosti, čemur s podobnimi obli
kami sledijo tudi mnoge druge delovne 
organizacije v Sloveniji, sicer ne s po
sebnimi prilogami, toda vedno bolj se v 
tovarniških glasilih pojavlja tako 
proza, kakor poezije. 

Drugo področje delovanja kluba pa 
je založniška dejavnost. Ob poplavi 
različnega bulvarskega tiska, je bil 
namen te dejavnosti izdajati cenene 
drobne knjižice, ki bodo dostopne de
lovnim ljudem, predvsem pa mladini. 
Založniško zbirko je klub poimenoval 
po delavskem pisatelju, pesniku, dra
matiku in novinarju ter komunistu 
Tonetu Cufarju - MALA ČUFARJE-
VA KNJIŽNICA. Doslej je izšlo osem 
knjižic in sicer: 

- Tone Cufar - TOVARNA -
drobna povest iz delavskega življenja z 
življenjepisom Toneta Čufarja in nje
govim poslednjim pismom staršem. 
Knjižico je uredil in napisal življenje
pis književnik Cvetko Zagorski, Cu-
farjev portret in ilustracije pa je nare
dil akademski slikar Jaka Torkar; 

- Slavko Savinšek - POREDNI 
SMEH — izbor otroških pesmi in av
torjev življenjepis, ki je padel' kot ta
lec, je pripravil književnik Črtomir 
Šinkovec, pesmi pa so ilustrirali učen
ci posebne osnovne šole Jesenice pod 
vodstvom svojega pedagoga, akadem
skega slikarja Romana Savinška; 

- Viktor Gregorač - RAZMERJA 
izbor proze mladega besednega ustvar
jalca, ki je padel v Dragi kot talec in 
obsežen uvod z življenjepisom, ki je v 
nekem smislu spev mladim Skojevcem, 
ki so kot talci omahnili pod okupator
jevimi streli, je pripravil literarni zgo
dovinar prof. Emil Cesar. Dodanih pa 
je enajst slik, likovnih reprodukcij, ki 
so se ohranile od nadarjenega mlade
niča. 

- Andrej Kokot - CUJTE, ZVO
NOVI POJO — izbor pesmi slovenske
ga pesnika iz avstrijske Koroške in 
uvod je naredil pesnik Valentin 
Cundrič, opremil pa akademski slikar 
Jaka Torkar; 

- Valentin Cundrič - SONETI -
opremil akademski slikar Boni Čeh; 

- Miha Klinar - NA MRTVI 
STRAŽI — partizanska lirika nastala 
v letih 1941 -1945, opremil akademski 
slikar Jaka Torkar;' 

- Benjamin Gracer — V MRAKU 
— izbor pesmi in uvod je naredil lite
rarni zgodovinar prof. Emil Cesar, 
opremil pa akademski slikar Roman 
Savinšek; 

- Črtomir Šinkovec - ŠKORČE-
VA ŠOLA — izbor otroških pesmi in 
ugank ter uvod je pripravil literarni 
zgodovinar prof. Emil Cesar, ilustriral 
pa je akademski slikar Jaka Torkar. 

V prihodnjem letu ima klub v pro
gramu izdajo devete in desete knjižice 
MALE ČUFARJEVE KNJIŽNICE in 
sicer izbrana dela Toneta Čufarja, ka
terih izbor je naredil književnik Cvet
ko Zagorski, obsežno monografijo pa 
je napisal literarni zgodovinar prof. 
Emil Cesar. Gradivo za prVo knjigo je 
že pripravljeno za tisk. 

Klub je, kot naslednje področje de
lovanja, prirejal tudi literarno-glasbe-
ne večere na ožjem in širšem območju, 
vključno med Slovenci na avstrijskem 
Koroškem. Zelo neposredne stike ima 
klub s slovenskimi literarnimi in kul
turnimi delavci na avstrijskem Koro
škem, od katerih so nekateri tudi zelo 
aktivni delavci v klubu. Delo kluba pa 
sega tudi na področje debatnih veče
rov, svetovanja in spodbujanja ter 
aktivnega delovanja v družbeno poli
tičnem življenju. 

Petletno delovanje kulturno umet
niškega kluba, kljub nekaterim manj
šim odstopanjem od začrtane poti in 
prehodnim slabostim, lahko označi
mo kot eno izmed najbolj uspešnih 
področij kulturne aktivnosti v jeseni
ški občini. Te obsežne dejavnosti prav 
gotovo ne bi bilo mogoče opraviti ob 
skromni finančni podpori, če ne bi v 
klubu prevladovala velika ljubiteljska 
zavzetost za spodbujanje kulturnih 
potreb med delavci in občani ter za po
sredovanje kulturnih vrednot v najbolj 
neposredni obliki delavcu — proizva
jalcu in preko njega tudi širšemu 
krogu občanov. 



Andrej Kokot 

KULTURNO ŽIVLJENJE SLOVENCEV NA KOROŠKEM 
Prestop ,v novo leto vedno daje povod 

za razmišljanje, kaj bo prinesla prihodnost 
in kakšna je bera leta, ki ga zaključujemo, 
ali smo dosegli tisto, kar smo si ob začetku 
postavili na cilj. Če s tega vidika potegne
mo bilanco, kaj se je na Koroškem v zad
njem letu zgodilo na kulturno prosvetnem 
področju, potem lahko že kar na začetku 
zapišemo, da je situacija kljub znanim raz
meram spodbudna. Čeprav je kulturno 
delo med Slovenci na Koroškem v prvi 
vrsti še borjja za narodni in kulturni 
obstoj, je njihova kulturna raven enako
vredna s tisto večinskega naroda, dasirav-
no ni deležna zadostne podpore s strani 
uradnih forumov in da se mora Slovenec 
na Koroškem po dvajsetih letih še vedno 
boriti za njegove pravice, ki so zapisane v 
sedmem členu avstrijske državne pogodbe. 

Če v teh razmerah lahko še govorimo o 
kulturnem življenju Slovencev na Koroš
kem in da le-ta prav v teh težkih časih 
doživlja močan razmah, potem je to 
najboljši dokaz za njihovo prisotnost in 
njihovo življenjsko voljo. Pri tem pa seve
da ne gre prezreti čedalje večjo zavest Slo
venskega človeka na Koroškem, namreč, da 
tvori sestavni del slovenskega naroda in da 
s svojim delom sooblikuje njegov kulturni 
razvoj. 

Zato je Slovenska prosveta zveza v 
Celovcu vedno smatrala stike z matico za 
življenjsko važne. To njeno prizadevanje 
se čedalje bolj obrestuje, zakaj stiki med 
slovenskimi kulturnimi organizacijami na 
Koroškem in v Sloveniji so čedalje bolj 
pogosti in so danes sestavni del kulturnega 
gibanja slehernega koroškega društva. 

Prav te vezi krepijo delo slovenskih 
društev ter spodbujajo njihove člane, da 
stremijo za stalnim dviganjem njihove kul
turne ravni. Da se prav to dogaja v času, 
ko svetu hočejo dokazati, da Slovencev na 
Koroškem ni in da jih bo treba šele »ugo
toviti«, je to najboljši odgovor, kajti rezul
tati so tu in nihče ne more ovreči tega, kar 
je javnosti znano. Če bi to dejavnost pri
merjali z enako dejavnostjo večinskega 
naroda, potem bi razmerje krepko govorilo 
v prid manjšine. 

Dejstvo je, da je bilo v preteklem letu 
skupno blizu tristo kulturnih prireditev, ki 
so jih izvedle slovenske kulturne organiza
cije In društva ki so obsegale pevske, odrske 
in druge zvrsti kulturnih prizadevanj. Da 
je tu šlo tudi za obiske od vrhunskih 
slovenskih kulturnih ustanov kot je Opera 
SNG, gledališče, Slovenski oktet in podob
no pa do amaterskih odrskih prireditev ali 
družabnih in izobraževalnih akcij. 

Seveda pa pri tem niso in ne morejo biti 
upoštevani, stalni stiki organizacij in 
posameznikov s slovenskimi kulturnimi 
ustanovami kot je univerza, inšitut za na
rodnostna vprašanja in drugo. Sodelovanje 
koroških avtorjev v slovenskem revijalnem 
tisku. Tu je treba še posebej navesti stike 
koroških kulturnikov z njihovimi kolegi na 
Jesenicah, njihovo stalno sodelovanje v 
Listih in na drugih področjih. Da taki stiki 
obstajajo tudi v drugih občinah, je samo 
potrdilo, kako trdne, so vezi z matičnim 
narodom in da to v obliki statistike niti ni 
možno zajeti. Lahko pa povemo, da na 
Koroškem poje več kot petsto pevk in pev
cev v raznih pevskih zborih, da je v zadnjih 

dveh letih nastalo pet novih pevskih zbo
rov, da je prišlo do obnovitve prosvetne 
dejavnosti v krajih, katere so že zdavnaj 
proglasili za »čisto nemške«. Dalje: da je 
število slovenskih dijakov na slovenski 
gimnaziji naraslo, da je narasle število 
knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze 
od dva tisoč na tri tisoč petsto, da je letoš
nji Koroški koledar SPZ dosegel največ 
strani v vseh letih njegovega izhajanja, da 
je slovenski televizijski film Cvetje v jeseni 
videlo štiri tisoč petsto ljudi in to na 
skupno štiridesetih filmskih večerih, da je 
bil letos ustanovljen slovenski znanstveni 
inštitut in to v okviru Zveze slovenskih 
organizacij na Koroškem, da je knjigarna 
Naša knjiga dobila nove prostore v 
središču Celovca in to v novem poslopju 
Zveze slovenskih zadrug v Celovcu, da je 
prav tam v preteklem letu bila ustanov
ljena slovenska galerija A U L A SLOVENI-
ČA v kateri so že razstavljali vidni sloven
ski likovniki. 

Tako bi lahko naštevali še in še. Na 
likovnem področju je do priznanih imen 
prišlo enajst avtorjev, ravno toliko jih 
deluje na literarnem področju, mnogo 
izmed njih je poznanih tudi v matični 
Sloveniji. Da je v preteklem letu prišlo do 
intenzivnih prizadevanj za gradnjo sloven
skega kulturnega doma v Celovcu . . . da pa 
je prav tozadevno prišlo do zapletov, ker 
oblasti niso dopustile, da bi bil ta slovenski 
kulturni center zgrajen v središču Celovca, 
da je Zveza slovenskih zadrug v Celovcu 
čakala več kot deset let za dovoljenje za 
izgradnjo svojih prostorov. To pa so senč
ne strani, ki koroške Slovence in njihovo 
delo spremljajo iz dneva v dan. Če bi 
tu pričeli z naštevanjem, bi urednik imel 
težave s prostorom. Toda prepričani smo, 
da so bralci Listov na tekočem, kaj se na 
Koroškem dogaja, da se vsa povojna leta 
izvaja protiustavna gonja proti narodu, ki 
ne želi nič drugega kot svoj življenjski 
prostor, mirno sožitje obeh narodov v 
deželi, priznanje pravic koroškim Sloven
cem zapisanih v sedmem členu državne 
pogodbe. 

In kljub pritisku Slovenci tu ob Zilji in 
Dravi vztrajajo. Gojijo svojo kulturo, se ne 
pustijo vreči iz ravnotežja. In kljub njihovi 
kulturni zadržanosti, trenutno vlada pri
pravlja zakon o preštevanju »posebne 
vrste«, preštevanju, ki naj bi bilo pogojeno 
z uresničitvijo člena sedem. To koroške 
Slovence čaka v letu 1976, v letu ko bo 
Koroška praznovala svojo tisočletnico, 
obletnico pred katero so bili Slovenci že 
nad tristo let prebivalci te pokrajine. In 
ravno v tem letu nameravajo šele preveriti, 
če Slovenci sploh so tu in koliko jih je. 
Torej leto, ki za Slovence na Koroškem ne 
obeta nič dobrega. 

Kljub temu je v prihodnost treba 
zreti z optimizmom. S kulturnimi akcijami 
so Slovenci na Koroškem dokazali že 
marsikaj, posebno v kritičnih trenutkih, 
kot je bila doba nacizma, ko so ves 
slovenski narod zapisali smrti, takrat pa je 
svet šele videl, da je treba računati tudi 
z malimi narodi. In Slovenci na Koroškem 
bodo najmočnejši takrat ko bodo »do
gnali«, da jih več ni. 

Zakaj šteti se ne bodo pustili, v svojih 
srcih pa bodo nosili bele krizanteme, ki jim 
bodo svetile v pot pravičnosti po kateri 
bodo hodili v prepričanju, da bo nekdaj 
prišel dan, ko bodo tisti v manjšini, ki 
danes želijo, da bi dežela bila nemška, 
zakaj tudi v večinski narod prodira počasi, 
toda dosledno spoznanje, da narod s tako 
kulturno stopnjo državi ni v sramoto, mar
več v ponos! 21 

nekaj časa predsednik komisije za razisko
vanje fizikalnih razmer Jadrana, član ko
misije za merosodstvo in komisije za ugoto
vitev najprimernejših naprav za prepreči
tev nesreč v rudnikih. 

ŠTEFAN - PESNIK 
IN PISATELJ 

Jožef Štefan pa ni bil samo naš veliki 
fizik, bil je tudi slovenski pesnik in pisatelj. 
Pesnikova] in pisal je že kot srednješolec 
na celovški gimnaziji, kot visokošolec in 
kot privatni docent je z vnemo nadaljeval 
to delo. Sodeloval je pri vseh tedanjih slo
venskih listih in revijah: pri celovški Sla-
viji, pri Bčeli, liri Večeru, pri Novicah, pri 
Šolskem prijatelju in pri Slovenskem glas
niku. Spesnil je priložnostne in ljubezenske 
pesmi, domovinske pa tudi poučne pesmi, 
prevajal je pesmi in prozo iz drugih slovan
skih jezikov, pisal potopise in zgodovinske 
razprave. Toda najpomembnejši in najbolj 
značilni so bili njegovi sestavki o Koroški 
in koroških Slovencih, o njihovem življenju 
in potrebah, o njihovem gospodarstvu in 
šolstvu, o slovenskem jeziku in slovenski 
literaturi ter celo o slovenskih imenih in 
izrazih za števila. 

Vse to je kakor presekano, prenehalo 
v letu 18.r)9. Kaj je bil vzrok, ni povsem, 
jasno. V svojih spominih omenja Štefan, da 
ga je v njegovem zanosu od raznih fanta
stičnih zablod streznil prof. dr. Miklošič, ki 
ga je hodil poslušat, ko se je vpisal na uni
verzo. V četrtem letniku Šolskega prija
telja je objavil pesmico Avtokritika, ki' se 
pričenja z besedami: 

Kaj hudirja na Parnasu 
Matematičar počenja 
In v tako dragem času 
Krati pesnikom življenja? 
V Slovenskem glasniku je tedaj začel 

objavljati daljšo razpravo Naturoznanske 
poskušnje. Toda že v drugem delu je za
pisal: »Pa še druga stvar me tišči. Stojim 
pred vami znabiti s celim košem nemškega 
znanja in s pestjo slovenskih besed. Iz koša 
bi bilo lahko jemati, n težko je vselej iz 
njega vzetej stvari, najti prikladnega obla
čila v skerčenej pesti. In golih jih vendar ne 
morem pošiljati v svet. Zakaj Slovenci so 
zdaj močno sramežljivi in jezične nesram
nosti jim bodejo serca slovničarske. Studijo 
se jim besede, kterih proti kmet v domovini 
slovenskega duha ne nosi na jeziku zjutraj 
in zvečer. Jaz sem imel le malo priložnosti, 
pojiti se z duhom slovenskim.« 

Ta izliv je bil očitno naperjen proti 
L E V S T I K U , ki je tedaj v Novicah objav
ljal svoje Napake slovenskega pisanja, s 
katerimi seje tudi Štefan čutil prizadetega. 

DOKONČNI SKLEP 
Nedvomno je pri tem soodločal Štefa

nov sklep, da se popolnoma posveti znan
stvenemu delu. Verjetno pa se je za to od
ločitvijo skrivala tajna srčna bolečina, na 
katero je namignil v svojem dnevniku. 
V njem je nastal odločilen preobrat, Prej 
veseli mladenič, ki je rad prebil marsika
tero uro v veseli družbi prijateljev, se 
navduševal ob lepoti slovenskih pesmi in 
sam tudi zapel, se je zaprl sam vase. Živel 
je samo za znanost. 

Šele na jesen življenja v letu 1891 je 
nastopil v njem blagodejen preobrat — 
ustvaril si je družino. Postal je zopet vesel, 
smejal in šalil se je, česar dolgo ni nihče 
videl pri njem. Toda ni mu bilo usojeno, da 
bi dalj časa užival toplo jesensko sonce 
svojega življenja. Ze sredi decembra 1H9'2 je 
hudo zbolel in 7. januarja 1893 gaje smrt 
rešila hudega trpljenja. 

Ko se letos spominjamo stošt trideset
letnice Štefanovega rojstva, se spominjamo 
tudi njegove ožje domovine, Koroške in 
tamkajšnjih Slovencev. O njih je Štefan 
toliko pisal. Njih usoda se od tedaj ni prav 
nič izboljšala. Nasprotno, čedalje težja po
staja in je dosegla prav letos svoje krizno 
obdobje. 

Ivan Jan 

Nista bili samo sosedi, tudi stari sta bili 
enako. In ne le to: obe sta bili tudi Rezki. 
Samo, da je bila ena Potokarjeva, druga, 
nekoliko tanjša, pa Logarjeva. Vedno sta 
tičali skupaj, da ju je bila vsa vas vajena 
kot nekaj, kar je nerazdvojno. Prav čudno 
se je zdeio vsakemu, če je katero srečal 
samo. 

»Pa ne da bi ta druga zbolela?« bi vpra
šal vsak, kdor bi srečal le eno samo. 

Da bi se ti dve mogli spreti, niti na misel 
ni prišlo nikomur. Njuno prijateljstvo je 
bilo zakoreninjeno tako globoko in tako 
daleč, kolikor sta bili stari. Zato je vsak 
rekel o drugi »ta druga«, kajti kako bi rekel 
drugače, ko sta bili vendar obe Rezki. 

Brezkrbni čas otroštva in šolska leta — 
vse to je prehitro minilo. Rezki pa sta 
postali sila prikupni dekleti. Kdor ju je gle
dal, se je težko odločil, da bi rekel: ta je 
lepša! Tako sta svojo podobnost utrdili še 
bolj in trosili zvonki in mladi smeh na 
vsakem koraku. Smeh na smeh! Obe pa sta 
morali trdo delati, kajti zemlja tam je bila 
skopa, družini veliki in vedno vsega, razen 
otrok, premalo. Vendar jima delo ni ško
dilo. Preje je bilo kot nekaj, ki je kakor 
žlahten curek prilivalo k njuni razcvetajoči 
se in doraščajoči lepoti. Mar je bilo zato 
čudno, če se je za njima obračalo vse več 
fantovskih oči! 

Toda nobeni se ni mudilo navezati se na 
koga. Pač ni še prišel pravi! Radi sta fante 
dražili in tako ni bilo enkrat, da ju je kdo 
čakal v noči in na dežju, oni dve pa sta se 
mu od daleč smejali! Vse sta obrnili tako, 
da je bil na koncu smeh! 

Potem pa je iz sosednje vasi, kjer je bila 
fara, prišel Kmanikarjev Maks, ki je 
omajal srce Logarjevi. Obema ga pač ni 
mogel. Toda prijateljstvo med dekletoma 
ni bilo zaradi tega nič prizadeto. Včasih je 
bilo še bolj zabavno. Maks je bil sicer 
svojeglav fant, a včasih prav zabaven in 
tudi čeden. Kako lepo nedeljo je v zaprav-
Ijivček vpregel po vsej okolici znanega 
izredno čudno lisastega konja in potegnili 
so se kam, kjer jc bilo veselo. 

Dekleti pa še nista napolnili dvajset let, 
ko je v to lepo in mirno, čeprav trdo živ
ljenje udarila v o j n a ! 

Je bilo zdaj čudno, če sta se obe dekleti 
ogreli za partizane in jima pomagali z vsem 
mladostnim žarom!? Če sta se ogrevali za 
mir in svobodo, ko se bodo spet lahko sme
jali in oddrdrali na veselico! Brezskrbnost, 
ki je za obe tako značilna in nepogrešljiva, 
se je naenkrat i/zgubila kot rosa v soncu! 
Rezkini srci sta enako tolkli za partizane. 
Potem se je zgodilo, da je nekega dne Poto
karjeva rekla Logarjevi: 

»Kaj pa Maks? Bo kaj šel?« 
Soimenjakinja se je malo zamislila in 

rekla: 
»Saj mu še nič ne grozi. Če bo treba, ga 

bom že nagovorila!« 
Tak odgovor Potokarjevi ni bil všeč. 

Kako nagovorila? Mar ne ve fant sam, da 
je Slovenec in kje mu je mesto? 

»Sta že kaj govorila o tem?« je spraše
vala Potokarjeva, ki je bila za spoznanje 
bolj vneta mladinka kot Logarjeva, ki je 
kljub vojni še vedno gojila ljubezen in se ni 
odrekla sestajanju z Maksom. 

»Saj pravim, da se mu še nič ne mudi. 
Kaj pa kmetija, pravi, če mu spomnim par-
tizanstvo!« 

PRIJATELJICI 

Rezki sta se v tistih dneh čudno naglo 
zresnili. Potokarjeva zato, ker so bili skoraj 
vsak večer v njihovi hiši partizani, Logar
jeva pa zaradi skrbi, kako bo z njeno lju
beznijo. Toda — v srcu je neprestano že
lela, da bi bil njen Maks bolj navdušen za 
partizanstvo. Sem in tja je res kaj dal 
zanje, kajti njihova kmetija je bila trdna, 
a vse to je delal bolj zaradi ljubezni z Rez
ko. To je tudi potožila prijateljici, a ta jo je 
potolažila tako, da sta se na koncu skoraj 
zarotili: 

»Ga bova že pripravili do tega. Če ne 
preje takrat, ko bo moral v neniško voj
sko!« 

Toda zgodilo se je čisto drugače . . . 
Potokarjeva Rezka je vsak dan bolj 

čutila, da se j i prijateljica nekako izmika, 
da njena vnema za partizane popušča. Po
tokarjeva je to partizanom tudi povedala. 
Prav tisti čas pa se je tudi razvedelo, da bi 
nekateri v vasi radi vzpostavili belogar-
distično postojanko. To da sicer ni šlo kdo 
ve kako od rok, da so ljudje bolj na parti
zanski strani, vendar je obstojala nekakšna 
nevarnost. Vmes je bilo omenjeno tudi ime 
Kmanikarjevega Maksa. Rezki se zdaj 
nista videvali niti vsak drugi dan, včasih je 
minil celo teden. 

Tedaj je Potokarjevo nekega dne 
poiskal Maks in se hotel / njo pogovoriti na 
tihem. 

»No,« je začel, »ali Rezka dosti dela za 
partizane?« 

Potokarjeva, ki je bila odrezava in že 
skoraj huda na oba ter poučena v glavnem, 
kaj hoče Maks, je takoj rekla: 

»Dela že, a zadnje čase dokaj malo!« 
Fant, ki ga je Rezka ostro opazovala, 

kako se bo obnašal, se je potiho in skoraj 
zadovoljno nasmehnil ter pokimal: 

»Da, da. Dela pač tako, kakor j i rečem 
jaz!« 

Tisti jaz je bil zlasti poudarjen. To naj 
bi pomenilo, da Rezka ni več tista kakor je 
bila, pomenilo, da se plete nekaj novega. 
A Potokarjeva je prav to hotela izkoristiti, 
da bi zvedela kaj več in če bi se dalo, priti 
stvari do dna. O Maksu je bilo vsak dan več 
slišati, da ga je župnik pregovoril, naj bi 
spravil skupaj več svojih prijateljev, ki bi 
jih preoblekli v belogardiste, on, Maks pa 
bi bil njihov poveljnik. Zato je naročila: 

»Če je tako, j i pa reci naj dela bolje kot 
zdaj!« 

• A Maks kot da je čakal na kaj takega. 
Naglo je ugriznil za izrecno in usekal: 

»Kaj? Še to je bilo preveč! Ti , jo pa 
pusti pri miru!« 

Rezka ga je pogledala tako začudeno, 
da se je je Maks malce ustrašil. Toda naglo 
se je zbral, kajti čutil se je močnega. Odslej 
sta govorila malo manj kot dva nasprotni
ka, ki sta odkrila karte. Mar naj se tako 
konča veliko prijateljstvo, mar naj bo zdaj, 

, ko so bili še vsi tako mladi, konec mladosti? 
In vse zavoljo tega, ker nekje ščuvajo 
Maksa, naj se obrne proti partizanom, 
proti svojemu ljudstvu! 

»Zato Rezke ni videti več?« je rekla za
mišljeno Potokarjeva. 

»Da, zato, ker sem j i jaz prepovedal!« je 
zadovoljno, misleč da jezi Rezko, potrdil 
Maks. 

»Kdo pa je tebi tako naročil?« je poiz
vedovala naprej in kar naravnost. 

(Nadaljevanji 1 na 22, sh-.i 
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KULTURNI SPOMENIKI GORENJSKE 

»KDOR ZANIČUJE S A M E G A S E B E , 
J E P O D L A G A TUJČEVI BETI. MARSI
K D A J S L A V I M O V N A S l K U L T U R I , 
U M E T N O S T I IN ZNANOSTI D E L A IN 
O S E B E KI TO K O M A J D A ZASLUZIJO. 
RESNIČNO V E L I K A D E L A IZGINJAJO 
P R E D NAŠIMI OČMI V M R A K U NAŠE 
NEOBČUTLJIVOSTI IN S A M O L J U B -
NOST1. S K R A T K A , P O G O S T O K R A T 
T A V A M O V T E M I P O M A N J K L J I V I H 
KRITIČNIH M E R I L IN E S T E T S K I 11 
V R E D N O S T N I H IZHODIŠČ. S PO
M A N J K L J I V I M I M E R I L I IN N E Z A N E 
SLJIVIMI V R E D N O S T N I M I IZHODI
ŠČI PA S E V E D A NI MOČ VZPOSTA
VITI V ZNANOSTI, K U L T U R I IN 
U M E T N O S T I POŠTENEGA IN K R I 
TIČNO P R E V E R J E N E G A USTVAR
J A L N E G A VZDUŠJA . . .« 

STOŠTIRIDESETLETNICA 
R O J S T V A JOŽEFA ŠTEFANA 

Letošnje leto je jubilejno, saj smo pra
znovali stoštiridesetletnico rojstva našega 
svetovno znanega koroškega rojaka Jožefa 
Štefana. Rodil se je 24. marca 1835 pri 
Sv. Petru poleg Celovca (danes je Sv. Peter 
sestavni del mesta Celovec) kot sin sloven
ske matere in slovenskega očeta. V mlado
sti je bil slovenski pesnik in pisatelj, po
zneje je postal svetovno znani fizik. Odkar 

nosi naš največji znanstveni zavod v Ljub
ljani po njem ime INŠTITUT JOŽEF 
ŠTEFAN in stoji pred njim Štefanov spo
menik, se šele zavedamo njegovih velikih 
prizadevanj in uspehov, ki jih je dosegel 
naš rojak v mednarodnem svetu fizike.'-

Ob Štefanovi smrti leta 1893 so sloven
ski listi in revije, med njimi celo celovški 
MIR, le z nekaj besedami omenili ta dogo
dek, in Se to po nemških virih. Ti so bili 
v nasprotju s slovenskimi viri daleč pravič
nejši in so naštevali vsi po vrsti Štefanove 
zasluge za znanost. 

Dr. A. Obermaver je v svojem spomin
skem članku z naslovom »GROSSER SLO-
VVENISCHER F O R S C H E R J. ŠTEFAN« 
posvetil v dunajskem listu naslednje vrsti
ce našemu velikanu: 

»Jožef Štefan je bil kot fizik univerza
len, njegova znanstvena raziskovanja obse
gajo vsa področja fizike in se prepletajo 
druga z drugo. Bil je predvsem teoretični 
fizik. To je dokazal že v svoji prvi razpravi 
O ABSORBCIJI PLINOV, ki mu je odprla 
pot v širni znanstveni svet. Kot eksperi-
mentator je bil dr. Štefan izredno spreten, 
iznajdljiv in marsikatero njegovo eksperi
mentalno odkritje je postalo naravnost 
epohalno. 

Kot teoretik si je dr. Štefan zaslužil 
ogromne zasluge predvsem na področju 
elektrike in magnetizma. Pomembna je 
njegova razprava o S K I N E F E K T U . Ma
tematični obrazec, ki se nanaša na ta po
jav, je v tehniki visokih frekvenc znan pod 
imenom ŠTEFANOVA F O R M U L A . S svo
jim znanstveno raziskovalnim delom si je 
dr. Štefan pridobil splošen ugled in prizna
nje. Filozofska fakulteta dunajske univerze 
ga je izbrala kot prvega Slovenca za de
kana v letu 1869/70. V letu 1870 je postal 
dr. Štefan rektor dunajske univerze. Po
zneje je bil izvoljen za rednega člana aka
demije znanosti in umetnosti na Dunaju. 

Avstrijska vlada je odlikovala dr. Šte
fana z imenovanjem za dvornega svetnika 
in mu podelila red viteza tretje stopnje. 
Postal je redni član akademije v Upsali, do
pisni član akademije v Monakovem ter do
pisni član akademije v VViirzburgu. Ne
dvomno je tej blesteči karieri botroval Šte
fanov sklep, da se popolnoma posveti znan
stvenemu delu. In v tej vlogi je vztrajal do 
konca svojega bogatega znanstvenega živ
ljenja.« 

Torej tuji odmevi so pravično prikazali 
delo našega velikega rojaka. Dve leti po
zneje je dunajsko društvo kemikov in fizi
kov odkrilo Štefanu prekrasen spomenik 
v arkadah dunajske univerze. Deset let 
pozneje po Štefanovi smrti je njegov uče
nec I. Šubic v Zborniku Slovenske matice 
objavil odlomke iz Štefanovega dnevnika 
in izvleček Boltzmannovega govora ob 
odkritju dunajskega spomenika. 

Ob stoletnici Štefanovega rojstva je v 
tedniku Življenje in svet izšla daljša raz
prava M . Adlešiča o Štefanovem življenju 
in delovanju. 

N A G E L Z N A N S T V E N I V Z P O N 
Štefan je že s svojim 22. letom končal 

študije na dunajski univerzi in se leta 1858 
habilitiral za privatnega docenta. Pet let 
pozneje je bil že redni profesor, nato pa 

predstojnik fizikalnega inštituta. V letih 
1869/70 postane dekan filozofske fakultete, 
šest let pozneje pa rektor dunajske uni
verze. Že leta 1860 je komaj petindvajset-
letnik bil izbran za dopisnega, pet let po
zneje pa za rednega člana dunajske akade
mije. V letih 1875 do 1885 je bil tajnik ma-
tematično-prirodoslovnega razreda in od 
leta 1885 do svoje smrti (v letu 1893) pod
predsednik akademije. Vse to je Štefan za 
svoje delo tudi zaslužil. Prav po njegovi za
slugi je fizikalni inštitut dunajske univerze 
zaslovel v tedanji Evropi. V ožjem krogu 
njegovih sodelavcev je bil tedaj tudi njegov 
najboljši učenec in njegov naslednjk na 
univerzi L. Boltzmann. 

Z velikim uspehom se je uveljavil na 
vseh področjih tedanje fizike: v mehaniki 
— zlasti v mehaniki plinov in tekočin; v 
akustiki (pod njegovim predsedstvom in na 
njegov predlog je mednarodna konferenca 
sprejela normalni ton, ki je še danes v ve
ljavi), v kaloriki (splošno znan je zakon 
o sevanju, ki nosi ime ŠTEFANOV ZA
KON). Po tem zakonu je množina izsevane 
toplote premo sorazmerna s četrto potenco 
temperature sevalnega telesa. Dalje je na-

' pisal temeljne razprave o interferenci in 
polarizaciji svetlobe, o uklonskem spektru 
in merjenju dolžine svetlobnih valov ter 
v elektriki in magnetizmu. Štefan je hil 
prvi na kontinentu, ki je spoznal pomen 
Faradavevih idej in predaval o Maxwel-
lovi teoriji. 

V I S O K A ODLIČJA 
Prav na področju elektrike in magnetiz

ma ni Štefan pokazal samo svoje velike 
sposobnosti kot teoretik in eksperimenta-
tor, temveč tudi svoj smisel za potrebe 
praktičnega življenja in gospodarstva. Leta 
1883 je bil član pripravljalnega odbora za 
mednarodno električno razstavo na Du
naju. Stelan je aktivno deloval v tej sekciji. 
O delu komisije je izšlo obsežno poročilo, ki 
ga je napisal prav on. V tem poročilu je bilo 
besedilo njegovih epohalnih predavanj in 
rezultati merjenj, pri katerih je sodeloval. 
Za njegove zasluge pri tej razstavi ga je 
avstrijski cesar odlikoval z redom, ki mu je 
dal pravico do plemstva, toda Štefan ni 
izkoristil te pravice. Ruski car pa mu je 
podelil Red sv. Ane,, ki je bil sicer name
njen generalom. 

Z L A T A ČASTNA 
ŠTEFANOVA M E D A L J A 

Leta 1883 so ustanovili društvo elektro
tehnikov na Dunaju. Stelan je bil njegov 
pobudnik in njegov prvi predsednik. To 
funkcijo je opravljal tri leta, na njegovo 
pobudo je društvo pričelo izdajati svoje 
glasilo. Društvo elektrotehnikov na Du
naju se je Štefanu oddolžilo za njegove 
zasluge za elektrotehniko in za samo dru
štvo. Ob 75-letnici njegove smrti (leta 1958) 
je ustanovilo zlato Štefanovo častno me
daljo, ki jo podeljujejo avstrijskim in tujim 
znanstvenikom in strokovnjakom za po
membne zasluge na področju praktične in 
teoretske elektronike in elektriškega gospo
darstva. 

Jožef Štefan pa se je tudi drugače uve
ljavil v praktičnem življenju. Bil je član in 

RADOVLJICA 
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Med mesti, ki so se na Slovenskem po 
zgledu ostale Evrope oblikovala v visokem 
in poznem srednjem veku, je Radovljica do 
danes ohranila svojo pričevalno podobo. 
To velja predvsem za njen talni načrt,ki 
ga je pogojevala oblika peščenega pomola, 
na katerem mesto stoji pa tudi prometna 
cesta, ki se je tod z radovljiške ravnine 
usmerjala čez Savo v železarska področja 
pod Jelovico. Ugodno prometno in obram
bno lego naselja je izkoristil fevdalni rod 
Ortenburžanov, ki je želel svojim zemlji
škim posestvom v tem delu Gorenjske 
ustvariti tržno središče, kjer bi se izmenja
vali proizvodi agrarnega in železarskega 
področja na levem oz. desnem bregu Save. 

Zemljišče na mestnem pomolu so ver
jetno v 14. stoletju, ko se Radovljica prvič 
omenja kot trg (leta 1343) razdelili na več 
ali manj enake dele in na njih naselili nove 
naseljence — obrtnike in trgovce, ki so 
prišli iz drugih, največkrat že prenaseljenih 
mest in trgov bližnjih pa tudi bolj 
oddaljenih dežel. Hiše, ki so jih naseljenci 
postavili ob robu prometne ceste, ki se je 
sredi naselja razširila v obsežen pravoko
ten trg, pa so bile med seboj več ali manj 
podobne. Vedeti moramo namreč, da so bili 
pogoji življenja in dela v srednjeveških 
mestih vsaj v zgodnejši dobi precej sorodni 
in daje med prvimi meščanskimi naseljenci 
še prevladoval čut za socialno enakost, ki 
so jo vsaj v začetku do neke mere spod
bujali tudi strogi' predpisi srednjeveških 
obrtniških združb — cehov. Hiše so bile 
majhne in ozke, saj je bilo treba z mestnim 
zemljiščem, ki ga je največkrat omejevalo 
obzidje, varčno gospodarili. Širina stavb se 
je sukala okrog šest metrov, v višino pa 
vsaj pri nas niso presegale enega nadstrop
ja. Proti cesti so bile hiše obrnjene s svojo 
ožjo, čelno stranjo in prekrite z dvokapnn 
in s skodlami krito streho. Šele po velikem 
požaru mesta leta 1835 so les nadomestili 
z opeko. Ozki presledki med posameznimi 
hišami (npr.: med Bulovčevo in Zakotar-
jevo hišo na Linhartovem trgu) so skrbeli 
za odtok deževnice pa tudi kot zasilni 
izhod z dvorišča. 

Kamnit hišni portal nas je pripeljal v 
vežo, od koder se je prišlo na dvorišče ali po 
stopnicah v I. nadstopje oz. v delavniški 
prostor, ki v začetku ni imel nobene nepo
sredne povezave z ulico oz. trgom, temveč 
se je vanj prišlo skozi vežo (npr.: ohranjeni 
vhod poznogotske oblike v Černetovi hiši). 
Klet je bila prvotno vkopana kar v vezna 
tla in prekrita s poklopnimi vrati. Šele 
kasneje je našla vrednejše mesto, največ
krat pod stopnicami, ki so vodile v stano
vanjsko nadstropje. 

V veži prvega nadstropja je stalo odprto 
ognjišče, ki je kasneje dobilo mesto v po
sebnem prostoru — kuhinji. Ta se je že v 
kasnem srednjem veku začela počasi 
osamosvajati od ostalih prostrorov. Obo
kana, pred ognjem dobro zavarovana 
shramba — čumnata, je stala v zadnjem 
delu veže. Stanovanjski prostor je bil 
postavljen ob ulično fasadno steno. Nekdaj 
enotni prostor so kasneje predelih in tako 
je nastala kamra. Strop v obeh prostorih je 
bil lesen, nosilni tram pa rezljat) in lepo 
profiliran. Eden najbogatejših te vrste seje 
ohranil v Sivčevi hiši, ki je tudi sicer ena 
najbolje ohranjenih stavb in dobe kasne 
gotike oz. renesanse, kar jih najdemo pri 
nas. 

Renesansa je v mnogočem spremenila 
tudi podobo radovljiške meščanske hiše. 
Stavbe so se s svojo širšo stranjo obrnile 
proti cesti in pri tem vključile v svoj sestav 
tudi že omenjene prehode, ki so tekli med 
hišami. Razširitvi stanovanjskih prostorov 
so služili tudi nadstopni in ogelni pomoli, 
ki so s svojo razgibano obliko poživljali 
pročelja hiš (npr.: Vidičeva, Sivčeva, 
Romanova, Boruljnekova ali še neodkriti 
pomol pri Špenglarjevi hiši). V tem času 
t. j . v 16. in 17. stoletju se pojavi na po
sameznih hišah tudi slikani okras, včasih 
v obliki ornamenta (npr.: Vidičeva hiša iz 
leta 1634), slikanih oglov, pogosto pa tudi 
v obliki figuralnih prizorov, kakršne so od
krili restavratorji zavoda za spomeniško 
varstvo v Kranju na Šivčevi hiši — iz okrog 
leta 1629). 

Zelju po razširitvi stanovanjskih povr
šin, po ureditvi dvoriščnega prostora, po 
ustanovitvi bolj primerne in obstojnejše 
povezave med stanovanjskimi prostori, 
kakršno so predstavljali srednjeveški leseni 
mostovi, je privedla do nastanka arkadnih 
hodnikov v 16. in 17. stoletju. Navzven se 
je nova hišna komunikacija odpirala z loki, 
ki so jih nosili kamniti, kasneje tudi ?idani 
stebriči. (Stebriščni hodniki imajo svoj 
izvor v italijanskih renesančnih arkadnih 
dvoriščih, kakšrne poznamo npr. iz Toska-
ne, pot pa jim je pripravljalo že stavbar
stvo kasne gotike, ki je tudi novim arhitek
turnim členom, posebno v zgodnješi dobi, 
vtisnila mnoge oblikovne značilnosti (got
sko oblikovani stebriči, povezani loki, itd.). 

Preostali del mestnih površin, ki jih 
niso prekrile meščanske stanovanjske hiše 
oz. zapolnile ulice in tržni prostor, je bil 
namenjen širšim potrebam mesta, mestne
mu fevdalcu in cerkvi. 

Prvotni grad, ki so ga verjetno že v vi
sokem srednjem veku na severnem robu 
mestnega pomola in v neposredni bližini 
cerkve zgradili Ortenburžani, je kasneje, ko 
so ga podedovali Celjani oz. Habsburžani 
in za njim prevzeli Dietrichsteini in konč
no Thurni, doživljal mnogo sprememb. 
Umetniško zrelo podobo je grad dobil v 17. 
in 18. stoletju, ko so mu gospodarili grofje 
Thurni. V prvi polovici 18. stoletja je na-

I Nnchil jt-\ mijf na li. HI nuii) 

Radovljica v Valvasorjevi dobi (1689) z razvalinami Upniškega gradu v ozadju 
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stalo s figurami in drugimi dekoracijami in 
štukaturami prekrito pročelje. Sestavni del 
gradu je bil v baročni dobi grajski park ali 
kot so mu meščani rekli »paradiž«. Svojo 
prvotno zasnovo je ohranil prav do danes, 
čeprav je razen gabrovega in lipovega dre
voreda izgubil vse svoje nekdanje vrtnar
ske, arhitekturne in kiparske privlačnosti. 

Župna cekev se je umaknila na skrajni 
severovzhodni del mestnega platoja. Arhe
ološki predmeti staroslovanske dobe, ki jih 
je izkopal arheolog A. Valič, so izrazito 
grobnega značaja in kažejo, da je morda na 
tem mestu že okrog leta 1000 stala ena 
prednic sedanje cerkve. Današnja pozno-
gotska stavba, katere prezbiterij so sezidali 
sredi 15. stol., ladjo pa leta 1495, ima rebra-
sto obokan strop z bogatim figuralnim in 
rastilnskim okrasom na sklepnih kamnih. 
Obok ladje nosijo vjtki stebriči. Prostor se 
med njimi, tako kot v npr.: cerkvah v 
Kranju. Škofji Loki, pri Sv. Petru nad 
Begunjami in drugod svobodno preliva in 
daje vtis velike, prostorsko enotno zasno
vane dvorane (dvoranska cerkev). Vpliv 
opisane dvoranske arhitekture se je pre
nesel tudi na nekatere stavbe v mestu (po-
znogotska dvorana v najstarejšem delu 
gradu ali delavniški prostor v Spenglarjevi 
hiši, s stropom, ki ga opira osrednji steber; 
stebrična veža v Šivčevi hiši). Odlična 
obrambna lega cerkve in neposredna bli
žina gradu nas napeljujeta k domnevi, da 
pomeni prav predel ob cerkvi, ki ga še 
danes obdajajo zidovi, nasipi in stolpi, 
začetek mestnega obrambnega sistema, ki 
je s svojim obzidjem, jarkom in utrjenimi 
mestnimi vrati, že v času prvih turških 
vpadov v 15. stoletju vklenil mesto v trden 
okvir. Obzidje je spremljala pot, ki je bila s 
številnimi dohodi povezana z glavnim 
trgom in vpadnima cestama. Nekatere teh 
dohodov so kasneje zazidali, nekateri pa še 
danes služijo povezavi med glavno promet
no žilo, ki teče preko mestnega pomola in 
dvoriščnimi predeli posameznih meščan
skih hiš. 

Domnevno najstarejše naselbinsko in 
bržkone tudi tržno jedro ob cerkvi, se je v 
13. in 14. stoletju razširilo na predel ob 
današnjem trgu, ki predstavlja še dans 
urbanistično jedro mesta. Njegova pravo
kotna talna zasnova se po svoji obliki 
navezuje na podobne urbanistične zasnove, 
kakršne poznamo npr. iz Kranja, Škofje 
Loke, Kamnika in od drugod. Razvoj mest
nega jedra je kasneje segel na obrobje 
vpadne ceste, ki je prihajala z radovljiške 
ravnine in se usmerjala proti Savi. 

Onstran mestnega jarka, ki je deloma Se 
ohranjen, so stale lesene pristave mešča
nov in fevdalca, okrog leta 1800 pa tudi 
kapela sv. Barbare, ki so jo podrli, ko so 
urejevali predel ob grajskem parku. 

Nova Radovljica je začela rasti ob 
cesti, ki so jo na začetku našega stoletja 
speljali proti Lescam. Tako je na tem pro
storu že okrog leta 1900 zraslo poslopje 
osnovne šole, sodišča, hranilnice (današnja 
banka), in leta 1906 posojilnice, ki sodi med 
najlepše secesijske stavbe na Gorenjskem 
(arhitekt C. M . Koch?). Med velikimi 
javnimi stavbami so se sredi vrtov pojavile 
stanovanjske hiše tako, da je ta predel s 
svojimi vrtovi, vilami in kostanjevim 
drevoredom, ki je spremljal skozi naselje 
speljano cesto, spominjal na ureditve 
mestnih vrtnih naselij tistega časa. 

Težnja po povezavi z industrijsko in 
prometno pomembnimi Lescami tudi danes 
usmerja razvoj mesta proti severozahodu, 
v novejšem času pa tudi proti bližnjemu 
Predtrgu. Upravno, trgovsko, prometno pa 
tudi turistično središče Radovljice se že 
nekaj let oblikuje na severozahodnem 
obrobju nekdanjega starega dela mesta, na 
stičišču treh glavnih urbanističnih področij 
— starega jedra, Predtrga in naselbinskega 
kraka, ki vodi proti Lescam. 

Cene Avguštin 

Radovljica sredi 18. stoletja (Marko Laver 1756) z obrambnimi napravami 

Radovljica sredi 19. stoletja s cerkvijo in graščino (Wagnerjeva litograftja) 

Valentin Polanšek 

PESEM O VODNJAKU 
Tvoje žuborenje 
je polnilo nočno mirovanje, 
ko sem svoje hrepenenje 
nosil ie v dekliške sanje. 

' Tvoje šumotanje 
skrivalo je moj šepet, 
ko sem v ljubkovanje 
dekleta bil odet. 

Tvoje valovanje 
zdaj oživlja le spomine 
na nekdanje vasovanje 
sred mladostne mesečine. 

PREOBLOZENOST 
Natovorjen 
z zaupno pezo, 
kot zaljubljen zelenec, 
prežarjen 
od dekletovih obljub 
in sončnih misli, 
ki se precejajo v meni 
kakor bakrena strd 
iz rumenega satja. 
Jutri bom 
slavnostna čaša, 
s katero bomo krstili 
snežnobelo ladjo 
skorajšnjega veseljačenja. 
Kaj vse bo še 
vseboval nemir, 
ki mi skrotoviči 
praznično razpoloženje? 

Radovljica z Gradišča okrog leta 1900 (L. Benesch) 19 

MRAČNA PUŠČOBA 
Kakor bi v zimskem dolgočasju 
bolehal 
kot krulavi starec 
v vročičnih blodnjah — 
in spomine lovil, 
nadležno godrnjal 
o stvareh, 
ki nikogar 
ne zanimajo — 
pogledoval 
skozi zaledenela okna; 
kot bi si želel 
med pozeble ptice 
po sočustvovanje. 

PO VROČEM 
POLETNEM DNEVU 

Večerje zopet 
zemeljsko oprijemljiv, I 
v ozračju se pozibava 
mehkoba, 
prepoten obraz je hladu 
predan: 
utrgan oveneli cvet, 
ki po večerno hladnem ribniku 
plava. 
Čepim 
na obmorski skali 
in izginjam 
s pošepetavanjem Jadrana 
in mežikanjem lučic, 
ki zabrisujejo 
na obzorju 
mejo med vodo in nebom. 

POZABLJAM TVOJ GLAS 
Ne da mi miru: 
kako naj izgrebem 
iz tebe tisto, 
kar ti je srce 
razklalo? 
Naj tebe in sebe 
otmeni, 
preden nekoga obup 
zadavi. 
Prožim ti roko . . . 
Ko bom pozabljal tvoj glas, 
bom iskal zaman svoje dlani, 
ki so se zapletale 
kdaj v tvoje bujne lase, 
ker sem bil tebe lačen in žejen 
nedopovedljivo. 
Tipa si tako vame 
zrla, 
kot bi hotela reči: 
To bolečino bova prenesla. 

Benjamin Gracer 

ZAVZETOST 
a 
V meni 
se nabere 
pa udarim 
BOMBO DUHA 
in me raznese . . . 

b 
Goool. . . goool! 
Kriči ljudstvo 
s polnimi usti. . . 
in: 
GLAS 
se zaduši 
v zasteklenem jutru 
PESEM 
umre 
v mrtvašnici svobode 

Poskrbimo za 
KULTURO MEDNOŽIJ! 
Dolgčas je 
pod plazovi besed 
HREZDUHA DOBE 

Stvarnost je stvarnost: 
BREZ HUMUSA 
NI HUMANIZMA . . . 

Ampak jaz . . . 
jaz ki bom 
ŠPELCO ljubil: 
PTICE 
OTROKE 
IN TRA VE 
jaz bom tako 
SVET OBLJUDIL -
da bo še bog 
debelo gledal. . . 

OBOŽEVANKI 
V vznemirljivi vzvišenosti 
tvojih pogledov 
postajam prozoren, 
da se vse krog mene 
sprosti luskin laskanja. 
Srebrni galebi 
se dvigajo 
v prežarjene sinjine, 
morje mojih čustev 
se je strnilo 
v sonce 
nastajajočega 
školjkinega biserčka: 
Občudujem te! 
Nocoj 
bom prespal 
na prostem pod zvezdami, 
da se s tabo 
uravnovesi 
moje mladeničevo sanjarjenje. 
Pred jutrišnjo zoro 
naj svet izve, 
da si moja! 

BESEDE 

BESEDE 
kakor 
ŽENSKE: 

ubogajo — 
in se ti 
rogajo 

obljubijo — 
in te ljubijo 

rodijo — 
in ti 
umorijo: 

PESEM -
če nisi 
samo NJIHOV. 

VELIK ČAS (prosti spis) 

Velik čas.. . . 

VELIK ČAS 
je nekaj velikega . 
VELIK ČAS 
lahko tisočkrat 
pogreješ 
prekuhaš 
premesiš 
in lepo prodaš . . , 
lahko ga spečeš 
in prežvečiš 
pa je še zmeraj 
VELIK ČAS 

kaj potem 
če otrokom 
otežiš želodčke ' 
da pobruhajo 
sedanjost. . . 

ko iščejo 
VELIK CAS 
v majhni literaturi 

VELIK ČAS 
ostane 
VELIK -f 

za VELIKE... 



Miha Klinar 
Janez Meterc 

Na Siluestrovo, 
to silvestrovo, 
prijatelj moj sta.ri, 
na to Silvestrovo, 
ko so me vsemogočni 
vrgli iz toplega stanovanja 
pijem, se napijem 
z grenkobo srca na jeziku 
in v možganih 
poln kratkih stikov. 
oči 

križem, kražem 
noge 

križem^ kražem 
[škilim z ofimi 
škilim z nogami 

križem, kražem 
z obloženim jezikom 
z blebetavim jezikom 
z jezikom 

naloženim z vinom 
in žganjem 

z dvojnim vidom 
z dvojnim sluhom 
z dvojnim obrazom 
razdvojen 

med resničnost 
in res ničnost 

z basom neba na plečih 
v zabavo odraslim 
in otrokom 

s postrani klobukom 
s kapo 
ali brez kape 
imam ga brez strehe 
pod streho 

nastreljen, zastreljen 
križem, kražem 

pod nevidnim bremenom, 
ki sem si ga sam po nerodnem 
postrani naložil na ramo 

križem, kražem 
moder kakor vijolica 

križem, kražem 
ti pišem pesem 
namesto razglednice 
in se tolažim: 

vse bo končano, 
nekoč boš pozabljen 
spal medpozabljenci 
vselej treznimi, 
vselej veljavnimi, 
vselej spoštovanimi 
brez pijače gobezdauimi 
med papagaji blebetavimi 
s položaji 
na istem podlciaju. 

(Sonet 1955) 

Deset let, bogme, vse prehitro mimo 
zdrselo je in vse je kakor včeraj 
z men.oj in s tabo. Kakor tisto zimo 
bila sva bedna, sva še revna zmeraj. 

Začudeno strmijo vame luči 
tovarniške pod oknom: nas bild ni. 
Res, te so nove .. . ali naju muči 
življenje kakor takrat, ko v koloni 
prebijali smo gladni se v gozdove: 
še pomniš boj ... kri. .. sanje . . . 

in grobove? 

Kako lahko prenašal sem trpljenje 
in nisem tožil... /4 zdaj me razorožil 
je z bedo čas in revščino v življenje 
z rokami slepimi trdo položil. 

Z BASOM NA PLEČIH 

ALI BALADA IZ MOČVIRJA 

NOVOLETNA RAZGLEDNICA 1955 

(Jalov dan) 

Vse ceste sive. Siv večer. Nemir 
vse večji od nemira cest. 
Na ulice sta gnali me 
samota in bolest. 

Vse krčme prazne, ker pošel 
ljudem že zdavnaj je denar. 
K samotni mizi sedel sem 
izmučen, sam in star. 

Odštel poslednji sem drobiž, 
izpil na dušek enciian 
z okusom solz in skozi dim 
slovo jemal je jalov dan. 

(Ljubosumje) 

Nocoj, o draga, pil sem, pil, 
napil se iz bolesti. 
Samoten noč v objem lovil 
in taval sam po cesti. 

Me veter nosil je kot val 
skoz prazno spečo mesto. 
Zakaj sem čut sred spolzkih šal, 
da imam ženo nezvesto. 

Kako se je s teboj bahal! 
Res, fant je lep in slok. 
Tvoj mož, seveda, je propal, 
propal, ker je ubog. 
O ko bi žena ne bitu, 
prav vse bi ti oprostil 
in srečo želel iz srca, 
obesil sam se v hosti. , 

Tako pa dva sva in otrok: 
nam vsem je treba kruha. 
Jaz sem pijan, neba obok 
blesti se od napuha. 

Saj rad bi dal, ko mogel bi, 
vse, kar bi si želela . . . 
Zakaj si v sli (kako boli!) 
pohotneža objela. 

On je seveda lep in slok, 
donosen položaj. 
A jaz? Brezposelni falot, 
zavržen tolovaj. 

Resnica čista! Z njim sem pil, 
z njim za njegov denar 
in delal se, kot da ne bil 
bi mrzek mi slepar. 

Zdaj žalost para mi srce, 
da kriknil bi do zvezd. 
Naj žganje mi srce razžre, 
če para ga bolest. 

Ne, ljubica . . . ne, to ni prav! 
Prepozno je kesanje. 
Ljubezen je prešla, prešla . . . 
Razbit kozarec — sanje. 
Njegov obraz pa iz črepinj 
se moji duši roga. 
S pestmi bom obračunal z njim! 
A roka ne uboga. 

Zapustil sem pijani krog, 
a čul še glas oholi, 
da takih lepih, gibčnih nog 
ni božal še nikoli. 

In v hipu sem postal pijan: 
tako je daleč z nama? 
Zato si rekla mi ondan, 
da si najraje sama. 

Ubil bi te! A kaj, srce 
še vedno tebe ljubi, 
čeprav vsa pota zdaj drže 
v prepad brez dna — k pogubi. 

Ves svet vrti se pred menoj. 
Res, svet je vrtiljak . . . 
Cigan, uh, ležal je s teboj, 
vsem vzor in poštenjak. 

A kaj je on? Le kaj je on, 
uživajoč povsod kredit? 
Naj k vragu gre! Jaz sem pijan 
in vse poslal sem vragu v rit. 

Zato me nosi vetra val 
skoz speče prazno mesto, 
saj ni več daleč do obal, 
kjer najdem zemljo zOesto. 

In v zvesti zemlji spal bom, spal 
tako kot vsak mrlič 
in mrtvim bratom roko dal 
tovariš Nič. 

(Sedmina) 
Nocoj je bil čuden pogreb: 
svojo mladost smo pokopali, 
se napili vina in se smejali 
neznani žalosti. 
Nocoj je bila čudna sedmina 
in spet smo bili pijani. 
A se nismo smejali: 

Se včeraj mladi 
in neugnani, 

čez noč 
smo starci postali 

in pili 
pili 
pili 

trpko vino spominov. 
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N A D A L J E V A N J E 

Po kratkem splošnem kulturnohistorič-
nem pregledu starejše in mlajše železne 
dobe nam naše področje nudi naslednjo 
najdiščno sliko (karta 4): 

1. Ajdovski gradeč v Bohinju. Prve 
najdbe z Ajdovskega gradca se omenjajo že 
v prvi polovici 19. stoletja. Leta 1849 je raz
iskoval A. v. Morlot (A! v. Morlot, Jahr-
buch d. Geol. Reichsanstalt 1, 1950, 199 ss. 
Prvo poročilo pa imamo že v Illvrisches 
Blatt 1821, 62, 20. IV-), po prvi svetovni 
vojni pa W. Schmid od 10. do 24.8. 1936 
(Slovenec 22. 8. 1937. Po znanem gradivu je 
bil Ajdovski gradeč naseljen vse od halštat-
skega obdobja do vključno kasne antike, 
kamor sodi predvsem obrambno zidovje. 
K naselbini na Ajdovskem gradcu sodi tudi 
halštatska nekropola v Bitnjah (gradivo je 
neobjavljeno), ki jo je leta 1937 odkril 
W. Schmid, in morda tudi halštatski gro
bovi na Kremu pri Lepencah (S. Gabrovec, 
Arheol. vest. 17, 1966, 243 s.). A. v. Morlot 
še ni spoznal predrimske naselitve Ajdov
skega gradca — v zvezi s tem so tekle pole
mike s Karlom Deschmanom in Hochstet-
terjem — vendar pa mu moramo biti hva
ležni za zelo dobra opazovanja in drago
cene podatke. On nam je podal tudi prvi 
situacijski načrt Ajdovskega gradca. Med 
najdbami Morlot omenja mnogo železne 
žlindre, bobovca, živalske kosti, utež in 
brus iz peščenca. V njegovi zbirki z Ajdov
skega gradca, ki se nahaja v zbirki Antro
pološkega društva na Dunaju, pa so na
slednje ohranjene najdbe: pečna obloga, 
ilovnata obloga za ognjišče, sekira na uho, 
fragmenti keramike in »keramični frag
menti z vloženimi biseri«. Ohranil pa nam 
je tudi starejše najdbe, ki sta jih zbrala 
bistriški župnik Zavišnik in kaplan Brence. 
Te najdbe pa je posredoval sedanjemu Na
ravoslovnemu muzeju na Dunaju. Le-ta 
hrani danes naslednje gradivo z Ajdovske
ga gradca: rimsko provincialno fibulo — 
sponko —, peresje podobne bronaste fibule, 
fragmentirano bronasto verižico, košček 
pravokotne ornamentirane srebrne ploče
vine s kavljem, jagodo iz steklene paste, 
modre barve z belim kolobarjem, vložek za 
prstan iz steklene paste, dva železna noža 
s trtastim ročajem, fragment železnega 
okova z obročem, jezičast železen okov z 
zanko, ovalen železen obroč, železno sulič-
no ost in več železnih žehljev s pravokotno 
skovanimi konicami in ploščatimi okrogli
mi oz. nepravilno skovanimi glavicami. 

Leta 1887 je v isti muzej na Dunaju po
slal znani starinokop — samouk Jernej 
Pečnik naslednje najdbe, ki prav tako izvi
rajo z Ajdovskega gradca: železno sekiro 
na uho, železen nož, fragment certoške — 
mladohalštatske — fibule, koščke železne 
žice ovalnega preseka in bronast zvonček. 
Iz izkopavanj prof. W. Schmida poznamo 
danes največje število najdb z Ajdovskega 
gradca. Gradivo se nahaja v Narodnem 
muzeju v Ljubljani (S. Gabrovec, O. C., 
T 1—4) dokumentacija, pravzaprav le sko
pe beležke, ki jih je Schmid pisal zase na 
terenu, pa hrani graški muzej Joanneum. 
Ti zapiski so zgolj pomagalo avtorjevemu 
spominu in so zato cesto pomanjkljivi in 
nejasni. O izkopavanju je ohranjen tudi 
načrt, ki ga je napravil inž. Černjač in je bil 
objavljen v Slovencu dne 22. 8. 1937 (si. 8). 
Originalni načrt je danes izgubljen. 

Na podlagi Schmidovih zapiskov in na
črta je razvidno, da je le-ta izkopal devet 
objektov, ki jih je opredelil v bivalne hiše, 
kovačnice in topilnice. Značilno za te ob
jekte je, da so glede na plitvo kulturno 
plast — objekti so se nahajali takoj pod 
rušo — najdbe precej pomešane in je zato 
možno ločiti starejšeželeznodobne najdbe 
od mlajših — latenskih — predvsem na 
podlagi kulturnih in tipoloških zapažanj. 
Prevladuje halštatska keramika in tipične 
latenske, razen v enem primeru (S. Gabro
vec, o. c, 246 s., T. 2/14) sploh ne poznamo; 
gre predvsem za značilno grobo keramiko, 
pri kateri pa je časovna in kulturna klasifi
kacija cesto nemogoča (si. 9). Presenetljivo 
je Schmidovo zapažanje, da je bila pri nje
govih delih popolnoma odsotna rimska ke
ramika in sorodne najdbe v nasprotju s 
prejšnjimi najdbami, predvsem numizma
tičnimi. Kovinsko gradivo (si. 10) bo najbrž 
že v večji meri rimskodobno, težko pa ga 
ločimo od kasnolatenskega. Zaradi strati-
grafske situacije je razumljivo, da se je sta
rejše gradivo ohranilo le v manjši meri in 
po naključju. 

Kot je bilo omenjeno, je Schmid odko-
pal na Ajdovskem gradcu devet stavbnih 
objektov, ki jih je razdelil v stanovanjske 
objekte, topilnice in kovačnice. T i objekti 
si zaporedoma sledijo na severozahodnem 
delu deloma pa jugovzhodnem delu nasel
bine. Dvema objektoma sledovi temeljev 
niso bili ugotovljeni. Med stanovanjske ob
jekte spadajo hiše I, IV, V, VII in IX. To
pilnicam pripadata hiši II in III, medtem 
ko hiši VI in VIII tolmači kot kovačnici. 
Osnovni princip gradnje je za vse objekte 
enoten. Glede na to, da so hiše postavljene 
v pobočju, so tla zanje umetno zravnana 
oz. nekoliko vkopana v pobočje. Temelji so 
— v dveh primerih le-teh ni bilo možno 
ugotoviti — grajeni iz zloženega kamenja 
in so pravokotne ali ovalne oblike. Ostala 
nadgradnja je bila lesena iz vezanih brun 
— Block Haus — kot je bil običaj za celot
no obdobje železne dobe. Stanovanjske 
hiše so imele v notranjosti navadno ležišče 

in ognjišče. Oboje je bilo zloženo iz kame
nja. Za topilnice je karakteristično, da se v 
njih in okoli njih nahajajo topilne jame, ki 
so cesto vsekane v skalo, ali pa so v ta 
namen uporabljene razne naravne kadu-
njice ali skalne jame in razpoke, ki so bile 
za to ustrezne. Kovačnici pa je Schmid pri
pisal dve hiši, ki imata v notranjosti le 
ostanke večjega ognjišča in sedeže. 

V stanovanjskih hišah je med najdbami 
prevladovala keramika, ostanki žganega 
hišnega ometa — hiše so bile ometane ali 
premazane z ilovico —, glinasti obročki, 
železni in bronasti predmeti — nakit, orod
je, orožje —, živalske kosti, itd. Za topilnici 
je značilno, da med najdbami prevladuje 
železova žlindra in kosi železa. V obeh ko-
vačnicah pa prevladujejo predvsem razni 
izdelki iz železa — žeblji, pločevina, žica, 
dleta, itd. — in neobdelani kosi železa. 

Poleg opisanih objektov pa Schmid 
omenja tudi »klavnico« ob jugovzhodnem 
rimskem stolpu, pač na podlagi številnih 
živalskih kosti, ki so bile najdene na ome
njenem področju. 

2. Bitnje v Bohinju. Na levem bregu 
Save Bohinjke, nasproti Ajdovskemu grad
cu, leži vas Bitnje. S tega področja nam je 
znana halštatska nekropola z žganimi gro
bovi, ki se pripravlja za objavo. Izkopaval 
jo je W. Schmid isto leto kot Ajdovski gra
deč. Gradivo je deponirano v Narodnem 
muzeju v Ljubljani. Sicer najdbe z Biten-
škega polja omenjajo že A. Miillner, Hoer-
nes, J. Tominšek (M. Hoernes, Mitt. d. 
Anthr. Gesellschaft Wien 18, 1888, Sb. 87; 
J. Tominšek, Ajdovski gradeč, Ljubljana 
1911, ponatis iz Dom in sveta), in nekateri 
drugi. Ta nekropola se pripisuje, kot smo že 
omenili, naselbinskemu kompleksu Ajdov
skega gradca. Ze Mullner pa omenja pri 
Bitnjah ledinsko ime »Gradišče«. Pri tem 
gre za naravno utrjeno postojanko z dve
ma naselbinskima platojema (A. Rjazan-
cev, Zelezar, teh. pril. V / 2, 1963, 48 s.; Kraj. 
leks. Dravs. ban., 531 s.). . 

(Niuliilji-viiiiji- na H. sir.) 
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3. Lepence v Bohinju. Vzhodno od 
Ajdovskega gradca pri Lepencah A. Mi;I-
lner (Miillner, Geschichte des Eisens in 
Krain Goerz und Istrien, 1909, 87 s.) navaja 
»med kapelico ob cesti in Savo Bohinjko 
leta 1878 odkrite žgane grobove z brona
stimi predmeti kot v Sv. Luciji«. To grobi
šče pripisuje že omenjenemu gradišču pri 
Bitnjah. 

4. Ribčev laz. Leta 1961 je bil pri grad
nji vrtne poti najden v Ribčevem lazu v 
Bohinju žgan prazgodovinski grob. Najdbe 
je zbral in posredoval tehniškemu muzeju 
železarne Jesenice pok. Jože Repinc. Pri-
datki so naslednji: več slabo ohranjenih 
fragmentov bronaste vozlaste ovratnice 
(inv. št. 2038), bronast trnek (inv. št. 2037), 
33 preluknjanih jagod ogrlice iz rumenka
ste steklene paste (inv. št. 2036) (A. Valič, 
Varst. spom. 8, 1962, 228 s., T. X / . 5 - 7 ) . To 
najdbo verjetno lahko pripišemo žgani hal-
štatski nekropoli, ki bi lahko pripadala gra
dišču Veliki in Mali gradeč nad sedanjim 
hotelom Belevue ob Bohinjskem jezeru 
(A. Rjazancev, .Zelezar, Teh. pril. V / 2 , 
1963, 48 s.). 

5. Zlan v Bohinju. Na Žlanu sta bila 
najdena dva žgana prazgodovinska gro
bova iz kasnohalštatskega obdobja. Tudi 
tu lahko suponiramo grobišče in le-temu 
pripadajočo naselbino. 

6. Stara Fužina v Bohinju. Omenjajo se 
naključne prazgodovinske najdbe (J. Peč-
nik, Izvestja Muz. druš. z. Kranjsko 14, 
1904, 125 s; J. Kastelic/B. Skerlj, Dela 
SAZU 1, 1950, 11 s.). A. Rjazancev predpo
stavlja na tem področju tudi utrjeno nasel
bino (A. Rjazancev, o. c) . 

7. Studor v Bohinju. To področje je od
kril in raziskoval A. Rjazancev. Svoja pri
zadevanja je usmeril v glavnem na prouče
vanje načina in tehnologije pridobivanja 
železa iz bobovca (A. Rjazancev, Zelezar, 
Teh. pril. I V / 2 , 1962, 30 ss.; 41 ss.; V / 2 , 
1963, 43 ss.; 67 ss.; 71 ss.; 85 ss.; 97 ss.; 
VI/1,1964,42 ss.) (si. 11 in 12). 

8. Srednja vas v Bohinju. Ob priliki to
pografske akcije v Bohinju leta 1955 v 
okviru Gorenjskega muzeja iz Kranja je 
bilo sondirano na več mestih področje slo
vanske nekropole na Žalah, ki jo je leta-
1907 izkopal W. Schmid. Novih grobov niso 
našli. Naleteli pa so na sledove prazgodo
vinske — halštatske in verjetno tudi laten-
ske — naselbine. Slovanski grobovi so bili 
podobno kot na blejski Pristavi, vkopani 
v prazgodovinsko plast. »V tej plasti je bila 
najdena značilna groba prazgodovinska ke
ramika, kosti živali in plasti oglja (S. Ga
brovec, Varst. spom. 7, 1960, 322 s.; A. Rja
zancev, Zelezar, Teh. pril. I V / 2 , 1962, 31 s., 
si. 3). Meje naselbinskega kompleksa niso 
bile ugotovljene. 

9. Češnjica v Bohinju. Omenjajo se po
samezne slučajne prazgodovinske najdbe. 
(J. Pečnik, o. c , 125 s.; K L D B 1937, 533 s.; 
Kastelic/Skerlj, o. c. 12 s.). 

10. Jereka v Bohinju. Na hribu južno 
od vasi, znane pod imenom Dunaj, je raz
iskoval R. v. Windischgratz v letih 
1888-89 (A. Mullner, Argo 4, 1895, 66 s.). 
Leta 1937 je na tej lokalfteti kopal 
W. Schmid in končno leta 1957 in 1959 Na
rodni muzej iz Ljubljane — Gabrovec — in 
Mestni muzej iz Kranja — Valič (S. Gabro
vec, Varst. spom. 7, 1960, 323 ss.). Ob tej 
priliki sta bila odkrita do danes še neobjav-
ljeha halštatska grobova, ki sodita k nase
lju na Dunaju. Vse tri izkopavalne kampa-
nije so prinesle naslednje najdbe: hišo — 
kot na Ajdovskem gradcu —, topilniške 
jame in med drobnim materialom naselbin
sko keramiko (si. 13), certoško-kasnohal-
štatsko fibulo, kose železne žice, več želez
nih nožev, miniaturne železne — votivne 
pluge (S. Gabrovec, Slovenski etnograf 8, 
1955, 9 s.), fragment steklene zapestnice, 
prstan, glinaste obroče in predvsem »Na 
kovačnici« precejšnje količine žlindre 
(S. Gabrovec, Arh. vest. 17, 1966, 248 ss., 

Tab. 1; 2/1-12). Predpostavlja se, da gradi
šče samo ni bilo posebej zavarovano z na
sipom ali zidom. Najdbe se nahajajo v Na
ravoslovnem muzeju na Dunaju, graškem 
Joanneumu in Narodnem muzeju v Ljub
ljani. Leta 1959 najdena železna konica 
noža (A. Rjazancev, o. c, 53 s., si. 13) pa je 
bila podarjena tehniškemu muzeju železar
ne Jesenice, kamor pa na žalost ni prišla, 
oz. ni bila nikoli registrirana. 

11. Nomenj v Bohinju. Tudi v Nomnju 
se omenjajo posamezne prazgodovinske 
najdbe (J. Pečnik, o. c, 125 s.). 

12. Lipanca na Pokljuki. Na tej poklju
ški planini, od koder poznamo že nekatere 
starejše najdbe, je bilo po drugi svetovni 
vojni sondirano. Namen teh raziskovanj je 
bil predvsem geografsko-geološkega zna
čaja, vendar so pri sondiranju na Novih 
kočah prišle na dan tudi nekatere prazgo
dovinske najdbe. Tako je bila najdena 
predvsem prazgodovinska halštatska kera
mika. V teh prazgodovinskih plasteh so 
našli tudi ostanke ognjišč ter živalske ter 
rastlinske hrane — zrna-žitaric. Domneva 
se, da gre za pastirske postojanke (V. Šri-
bar, Geogr, zbornik 3, 1955, 321 ss.). 

21. Jama pod Jamarskim vrhom pri Be
gunjah. Pod Jamarskim vrhom, zahodno 
od gradu Kamna, je votlina, v kateri je bil 
v času Valvasorja že porušen grad. Med 
materialnimi ostanki se dobi tudi halštat
ska keramika (A. Valič, Varst. spom. 9, 
1965, 172 s.; dr. J. Prešern, Planin, vest. 2, 
1933, 42 ss.). 

22. »Njivice« pod Jamarskim vrhom pri 
Begunjah. Na platoju »Njivice« pod Ja
marskim vrhom je halštatska naselbina. 
Sondiranja Gorenjskega muzeja iz Kranja 
so prinesla pozitivne rezultate (A. Valič, 
Varst. spom. 8, 1962, 229 ss.). Najdeni so 
bili ostanki suhega kamnitega zidu, sledovi 
žganine in prazgodovinska halštatska ke
ramika. 

23. Kočna nad Javorniškim rovtom. 
V drugi polovici prejšnjega stoletja je bila 
na Kočni najdena železna ost kopja. Od
dana je bila Deželnemu muzeju na Kranj
sko (A. Mullner, Argo 1, 1892, 19 ss.). 

Predloženo gradivo nam komaj omo
goča poglobljeno analizo, s katero bi lahko 
reševali vprašanja materialne kulture tega 
časa. Ugotovljeno stanje pa lahko strnemo 
v nekaj osnovnih dognanj. 

France Klinar 
VIGILIJE 
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13. Bled — Grajsko kopališče. Pri grad
nji kopališča je bila najdena fibula zgodnje 
latenske sheme (S. Gabrovec, Dela SAZU 
8, 1960, 7 s., Tab. 2/1; 32/3). Po ustnem 
izročilu naj bi bila najdena v žganem 
grobu. 

14. Bled — Pecovca. Na Pecovci je bil 
najden fragment železnega latenskega me
ča (si. 14). Najdba je bila naključna (S. Ga
brovec, o. c, 13 s., Tab. 5/6). 

, 15. Bled - »na Seliščih«. A. Miillner je 
na posestvu A. Vovka (Mullner, Argo 3, 
1894, 117 ss., T. X / 2 1 - 2 7 ) prekopal prazgo
dovinsko gomilo in našel žgan ženski ka-
snohalštatski grob. V njem sta bili dve fi
buli. V sipu gomile je bilo tudi nekaj kasno 
latenskega gradiva. Glavnina gradiva je 
očitno halštatska. 

16. Lesce. Posamezne prazgodovinske 
železodobne najdbe (J. Pečnik, o. c , 126 s.; 
W. Schmid, Carniola 2, 1909, 112 s.). 

17. Radovljica. Prazgodovinske laten
ske najdbe (W. Schmid, o. c, 128 s.; Kaste-
lic/Škerlj, o. c, 12 s.). 

18. Brezje. Prazgodovinske najdbe 
(J. Pečnik, o. c, 126 s.; W. Schmid, o. c, 
112 s.). 

19. Spodnji Otok. Na vrhu hriba, na ka
terem stoji podružnična cerkev sv. Janeza 
Krstnika, se nahaja manjši naselbinski pla
to — gradišče. 

20. Begunje. Omenjajo se prazgodovin
ske najdbe brez natančnejših navedb 
(W. Schmid, o. c. 112 s.). 

Važno spoznanje za čas starejše železne 
dobe na našem obravnavanem področju je 
dejstvo, da prvi pojav tega fenomena, ki ga 
imamo na pristavski nekropoli na Bledu, 
v času, ko halštatska kultura začenja do
življati svoj razmah in afirmacijo na svo
jem kasnejšem akcijskem območju, pri nas 
zamira. Pojavi se novo žarišče. V našem 
primeru je to Bohinj. Zaradi stanja raz
iskav je to mogoče le začasna domneva, 
vendar pa moramo ta pojav razlagati tudi 
kot posledico splošnih razmer, ki jih pri
naša pojav in razmah železne dobe. Po
treba po železu je vodila ljudi v tista pod
ročja, kjer so bili pogoji za pridobivanje 
le-tega ugodne. S tega stališča moramo za
torej razumeti in razlagati razmah življe
nja v bohinjskem kotu. 

Drugi važen moment pa je pojav močne 
halštatske kulturne skupnosti v sosednji ' 
soški dolini. Tu je nastala t. i. svetolucijska 
skupina, ki je poleg dolenjske skupine glav
ni, nosilec halštatske kulture na današnjem 
slovenskem ozemlju. Poleg teh dveh glav
nih pa poznamo še naslednje kulturne 
skupnosti: štajersko, belokranjsko in no
tranjsko. Področje današnje Gorenjske pa 
se obravnava kot nekakšen vmesni prostor 
med Dolenjsko in Primorsko, kjer se sreču
jejo in prepletajo vplivi dolenjske in sveto-
lucijske kulturne skupine. Tem kulturnim 
skupinam pripisujemo kot nosilce nasled
nje etnične skupnosti: Ilire na Dolenjskem 
in Beli krajini, Japode na Notranjskem in 

Glas moža: 
Glas žene: 
Glas moža: 

Glas žene: 

Oba: 

Glas moža: 

Glas žene: 

Glas moža: 

Glas žene: 

Glas moža: 

Glas žene: 
Glas moža: 

Glas žene: 

Glas moža: 
Glas žene: 
Oba: 

Dekle: 

Fant: 

Dekle: 
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Gorje, utihnila je pesem neba. 
Gorje, o hočejo mi vzeti moža. 
Kosi več ne pojo, škrjancev ni 
na nebo, 
moj dom, moje lehe pojo ža-
lostinko. 
Moje srce je bolno, name zgri
nja se zlo. 
Moj mož, ali še bo poznal te 
tvoj sinko? 
Na najinih grudih je črn gav-
ran, o gavran! 
O najine grudi zevajo od ran, 
krvavih ran! 
Nad mojo zemljo žareč je pol
dan 
in lehe razrvane od žeje žehte. 
In molk noči grozi mi strašan. 
Li čuješ, kako trepeta mi srce? 
Zarjavel je moj plug, orača ni 
na ledino. 
Kje moj ljubeči si drug? Roka 
objema praznino, 
ko v noč se hram ljubezni raz
potja. 
Pred mano se kakor pušča 
polje razgalja. 
Sejavec kje si? 
Ljubi mojih ledij, kje si? 
Plodna nedra zemlje, semenja 
kalečega up, 
o v tebi klasje zrna bogato ne 
bode vzkalilo. 
Iščem tvojih opojnih ust, iščem 
naročja poljub 
o moje naročje ti bo cvetja 
trosilo . . . 
In ne bo plodu ... 

Nositeljica sem rodu . . . 
O krohočejo se črni gavrani, 
gavrani. . . 
Po najinih grudih drve razdiv
jani volčje 
in mesto brazd kololečine 
težkih koles. 
In setev rohneči šrapneli — 
rušeče granate, 
o steptane, lehe, plodne zem
lje bogate, 
v nje se zaril je razkrajajoči 
mrčes. 

II 

Trepetlika v večerni sapi je 
moje srce . . . 
Od čebelnjakov dehti prešerna 
sladkost, mejice svetijo se 
v zlatorožnem predivu, 
ki ga posnel je zlati prah zarje 
večerne. 
Moje telo objema sladkotru-
dna medlost, 
popki mi rožnati se vzpeli so 
v žarkem netivu, 
ki se je vžgalo v tkivu krvi in 
nemira / 
v nestrpnem pričakovanju. 
Trave pokošene so moje misli 
nocoj. 
Vonj cvetov pomešan s sonč
nim prahom zlata 
jih omamlja v sladko trepeče 
koprnenje, 
ko pšenica zori in kresnic je 
srebrno svetlenje. 
V ščebljajočih nemirih grmov 
in klasju polja 
se vzbudila je moškost 
v sebe spoznanju. 
Moje naročje je vzorelo v 
popek kipeč, 
ki se hoče razcvesti v rože 
bohotni cvet. 

Fant: 

Dekle: 

Fant: 

Dekle: 

Oba: 

Fant: 

Dekle: 

Fant: 

Dekle: 

Oba: 

O omamil me v lini je nagelj 
rdeč, 
v dih rožmarina in zore rožne 
zajet. 
Veliko prebujenje je vzburilo 
ženskosti kri. 
Ustvarjajoči rod, sila moža, 
se v meni budi. 
Pa moje srce je žalostno, 
o žalostno . . . 
pa moje očke se jokajo, 
o jokajo . . . 
Kakor divji mož otroške sanje 
vigred trgajo kanje. 
Omreženo je moje okence, 
trda je postelja, 
korakov pet navzdolž in tri na 
šir, 
vsak dan privezan ur sem pet 
na okvir 
in curek na živce zrvane ubi
jajoč curlja. i 
Je zora v jutro obledela, slana 
cvetje mi mori, 
je noč izpila luni mrzli soj in 
led, 
zamorjen je v moji lini rdeči 
cvet 
in žgoč poldan solzice mi 
duši. 
Mislim nate, mislim na popje 
tvojih rož . .. 
In ko bi se razcvelo, bi postal 
moj mož. 
O ure nestrpne, ure trpljenja 
je zadnja mladost 
in časa polna sil koprnenja 
je pelin — bridkost. 

III 

Moje oko se je odprlo na ste-
žaj 
in se zagledalo v vzhajajoče 
son ce 
zlatih dvoran obrobljenih v 
rdečih rožah 
in v mavričnih tenčicah 
opravljanih. 
Skrjanci in kosi pojo himno 
narave, 
ovenčano v veličastju nove 
pomladi. 
Še vran glas se hoče zliti v pe
sem, 
pa jih preplašene preženvm 
preko polj 
v pušče požgaiiih trav in 
okostij. 
Himna jutra je prevzela leso
ve, 
v zarji so rožnati zlati pra
meni 
objeli cvetne grede in naše 
domove. 
Himno novega sveta poje zve
neča sekira 
nas — zelenih gozdov gospo
darjev, 
nas — drvarjev trhlih štorov, 
na katerih zgrajen je bil pro
stosti svet. 
Vsesilni gozdar nam je vza

jemnosti volja, 
sadeča mladine zdravega 
rodu 
brez gloda/cev starine. 
Mi smo. neizprosni drvarji 
gnilih lesov. 
mi smo neizprosni grobarji 
robskih vekov, 
mi stavbarji dobe 
v svežih mladikah, obsejdnih 
od sončnega vzhoda.1 

Marjan Čufar 

/. Večer: 

Mesečina glasov, razlita kot veter 
po plošči neba 
z usodno pahljačo razlista spomine 
z najnižjega dna. 

V lobanji vodnjaka zastala svetloba 
kot mavrična kri 
izvira vsa solzna vsa travno nedolžna 
iz mrtvih oči. 

Bleščeče zavese večera z neslišno, 
razpadlo lučjo 
budijo lepljivoprepadnost nemira ' 
s koščeno močjo. 

In zvezde oblačijo veter v telesu 
v tišino poti, 
svetlobni zobje so zagrizli v praznino, 
v lobanjo noči. 

2. Nema svetilka: 

Zrcalna vetrovnost je v tvoji goloti 
svetloba besed, 
neskončnost večera, koraki v praznini 
in jutranji led. 

V temnici umira prosojnost iskanja 
breztežnih valov, 
v zvonovih kristalov ugaša samota 
brezstrastnih grobov. 

NA SVETILNIKU ČASA 

/ V tem gnezdu dežele, v oklepu prepadov 
ugaša zenit, 
kot sinji obraz je v polnočno tkanino 
izrazov ovit. 

In svečnik prostora prižiga v pogledu 
časovni rubin, 
to nemo svetilko s prgiščem svetlobe 
iz modrih globin. 

3. Ostanki obzorja: 

V nočeh pa piramida zvezd, razpadli prah 
s čelad vesolja 
polzi v ostanke temnih mest, kot v ustnice 
zavita volja. 

In slana pajčevina vetra razpira 
žarke v nem objem, 
preliva se vpožirkih misli, v brezčutna 
trupla, v usta vsem. 

Le vonj po snegu v mastni travi pod mehko 
Luno bo ostal, 
le čut po kosu brezna v roki, v zgoščenem 
dihu, v krvi trav. 

Gladina mest bo spet kot jasen zažig neba 
pod čolnom zvezd 
in veja morja bo kot glasen dež glasov 
iz pene gnezd. 

OB TRIDESETLETNICI AVTORJEVE SMRTI 



(Nadaljevanje s 1/3. B(IV) 
V zadnjih petih letih, ko naštejemo v 

vasi že pet traktorjev, pa vaščani brez pre
voznih sredstev lahko izbirajo tako, da 
opravljeno uslugo bodisi plačajo ali pa po
vrnejo z ustreznim delom; 

Še vedno pa je v navadi, tako kot v pre
teklosti, da si sorodna ali pa gospodinjstva, 
ki imajo tesnejše gospodarske stike, po 
potrebi izposojajo samovprežno žival ali 
tudi že stroj, kar navadno prav tako odslu
žijo z različnimi deli. 

Zaenkrat le še posamezne pa so izme
njave živinskih in strojnih uslug. Ko na 
primer lastniki konj in volov lastnikom 
strojev okopujejo, osipljejo in tudi zorjejo 
neprikladnejŠe njive, v zamenjavo za ora
nje s traktorjem, prevoze sena in lesa. 

V ' Studorju se pokaže že ob koncu 
19. stoletja (po letu 1884) zanimiva oblika 
sodelovanja med lastnikom mlatilnice in 
ostalimi vaščani. Tako so se vaščani, ko so 
spoznali gospodarnost strojne (mlatve, sami 
od sebe ponujali lastniku mlatilnice, da mu 
bodo pomagali ob košnji, z namenom, da 
jim je v zamenjavo omlatil žito. Ker se je 
ob velikem številu vaščanov, ki so do zad
nje vojne še sejali več vrst žita, in so na ta 
način odsluževali ndatilnico, nabralo mla-
tilničarju preveč sen oseko v, so vračali 
opravljeno delo tudi še z drugimi kmečkimi 
deli. 

Podobno so se razvili po letu 1926 od-
služevalski odnosi tudi z lastnikom prve 
motorne žage, po letu 1960 pa z lastniki 
okopalnikov, na podlagi menjave dela. 

In končno tudi lastniki kosilnic in trak
torjev, v primeru da nimajo dovolj delovne 
sile, kosijo, orjejo in vozijo vaščanom v za
menjavo za delavca. 

II. Pomoč, ki jo posameznik, sku
pina ali skupnost vaščanov izkazuje 
enemu ali več vaščanom 

1. ob nepričakovanih nesrečah (ob 
ognju, bolezni) 

Tako kot v ostalih slovenskih vaseh 
tudi v Studorju naštevajo vrsto primerov, 
ko so vaščani bodisi skupini ljudi ali pa 
posameznikom kot en mož priskočili na 
pomoč ob ognju. Tako se najstarejši še živo 
spominjajo, da so 1908. leta, ko so pogoreli 
kozolci na začetku vasi, vsi vaščani prisko
čili na pomoč ne samo ob požaru, ampak 
tudi kasneje, ko so jih obnavljali ali pa na 
novo postavljali. 

Prav tako pa so v letu 1949, ko je gorela 
Srednja vas, Studorci obenem z ostalimi 
Bohinjci reševali s skrajnimi napori, kar se 
je še rešiti dalo in vzeli pod streho nekaj 
družin iz pogorele Slednje vasi. Mimo tega 
pa so opravili veliko prostovoljnih delovnih 
ur, ko so pomagali pri gradnji prizadetim 
vaščanom. Ob enaki priložnosti so Cešnja-
nom med drugim tudi darovali krmo za 
prehranitev živine. 

Navedemo naj za ilustracijo, da je samo 
lastnik mlatilnice, ki je prizadetim vašča
nom zastonj omlatil žito, prispeval '4 de
lovnih dni. 

In končno so v lanskem letu, ko je 
enemu izmed vaščanov pogorel stog, prav 
vaščani, obenem z družbenimi organizaci
jami (gozdno gospodarstvo je na primer 
dovolilo najetje ustreznega kredita in iz
redno sečnjo lesa, na zadružni žagi v Sred
nji vasi so zastonj prežagali les) opravili 
veliko število prostovoljnih delovnih ur. 

Še leta po zadnji vojni, deloma pa tudi 
še zdaj, pridejo posamezni vaščani sami od 
sebe pomagat, če vidijo, da je dolgotraj
nejša in težja bolezen pri hiši, pa domači 
sami ne morejo opraviti dela. 

In če zboli ali na poti obnemore žival, 
bo vsak vaščan, če je le sposoben za delo, 
rad priskočil na pomoč s tem, da bo poma
gal vzdigniti in kasneje vzdigovati obolelo 
žival. 

Prav tako pa ne bo nihče odrekel po
moči tistemu, ki išče izgubljeno žival in jo 
bo pomagal reševati iz rupe s skrajnimi 
napori. 

In če se primeri, da se zvrne voz s e n a , 
se takoj najdejo vaščani, ki so pripravljeni 
pomagati. 

2. pomoč ostarelim ljudem in rev
nim vaščanom 

Še pred zadnjo vojno so tudi v Studorju 
prehranjevali in prenočevali potujoče be
rače. V vasi je bilo nekaj hiš, ki so nasploh 
slovele po tem, da ni šel nihče prazen od 
hiše. Vaščani, ki bi se jih radi znebili, so jih 
največkrat na večer pošiljali k takšnim 
hišam: »češ, tja pojdite, tam jih radi tudi 
prenočijo«. 

Starejši ljudje se še zdaj spominjajo, da 
so nekatere gospodinje ob Času kolin z re-
zumevanjem napovedovale prihod stalnih 
beračic: »Zdaj bodo prišle pa M.- ce, ker 
smo začeli klat po vasi.« 

Oranje 

Predvsem starejše sosede in ostale va-
ščanke pa se največkrat ob nedeljah obi
skujejo med seboj, zlasti pa prihajajo v 
času, ko na primer vaščanka dlje časa leži 
na postelji, ko pride iz bolnice, itn. Ob 
obisku, kot smo se lahko sami prepričali, 
mimogrede potisnejo na mizo tudi kakšno 
skromno darilo. 

Prav tako pa se spominjajo nekdanji 
kajžarji, da so posamezne dobrosrčnejše in 
premožnejše kmetice kajžarskim otrokom 
odrezale še med zadnjo vojno malico 
kruha, če so prišli v hišo, pa jim nasule — 
kar na klop — nekaj fižola. 

In ker smo pri dosedanjih raziskovanjih 
medsebojne pomoči prvikrat naleteli na 
resnično, čeprav skromno, nesebično po
moč, naj zapišemo, da je pred zadnjo vojno 
na pustni torek, ko so po vsej vasi cvrli, 
neznana in »dobra duša« postavila pred 
kajžarsko hišo, pred vrata, vrečko koruzne 
moke, ker niso imeli moke niti za žgance, 
kaj šele za cvrtje. 

3. pomoč pri porodih (človeških 
in živalskih) 

Še pred dvema desetletjema so tudi stu-
dorske porodnice večinoma rodile doma. 

Pri porodu so sicer že v vsem obravna
vanem času pomagale uradno nastavljene 
babice, vendar je bila še nekaj dni po roj
stvu otroka predvsem pomoč domače dru
žine, od koder je bila porodnica, nenehna. 
Zlasti matere in sestre so večkrat pritekle 
že pred in po porodu na hčerin oziroma 
sestrin dom pogledat, če bi bila potrebna 
kakšna pomoč. 

Še vedno pa je v navadi, da priskoči na 
pomoč ob težjih telitvah, mimo vaščana, ki 
se razume na živalske porode, še po kakšen 
sosed ali vaščan, ki ima tedaj čas. Ljudje 
zatrjujejo, da te vrste pomoči ni treba vra
čati s kakšnimi drugimi uslugami. Po za
trjevanju »vaškega porodničarja« pa mar
sikdo od vaščanov, kateremu je rešil žival, 
hvaležno prihiti na pomoč ob ustrezni pri
ložnosti. 

Prav tako pa tudi lastniki avtomobilov, 
pa čeprav jih zbudijo sredi noči, radi odhi-
tijo na vaščanovo prošnjo po zdravnika ali 
po veterinarja. Kot pravijo vaščani, tudi 
za te vrste uslug nihče ne terja plačila, 
navadno pa vsakdo uslugo že kako povrne, 
češ: »da niso čez čas očitki«. 

4. pomoč v zvezi z običajskim živ
ljenjem ob rojstvu, poroki in smrti ter 
nekaterih drugih, pretežno tradicio
nalnih obredjih 

V primerjavi z doslej ' obravnavanimi 
naselji ugotavljamo, da so najrazličnejše 
oblike pomoči (navajamo jih kasneje na 
ustreznih mestih), predvsem v povezavi 
z življenjskimi običaji, kar najbolj skrom
ne. Izvzeta je le pomoč ob smrti. 

Nekaj več medsebojnih sodelovanj opa
zimo v zvezi z letnimi običaji tudi še danes. 
Mimo tradicionalnih oblik, so se pojavile še 
nekatere nove, tako skupno praznovanje 
dneva žensk. 

5. raznovrstna pomoč 
Tudi v Studorju imajo v zadnjih letih 

pri varovanju otrok zaposlenih mater stare 
matere vedno večji pomen. Pri čuvanju 
otrok pa so si tudi v preteklosti, kot opazu
jemo še zdaj, velikokrat priskočile na po
moč sosede, posebej če so bili otroci pri
bližno enake starosti. 

Tako za preteklost kot za današnji čas 
smo opazili nekaj iskrenih prijateljstev 
med družinami, ki jih povezujejo prav 
otroci. 

Prav tako videvamo, da posamezne sta
rejše ženske, ki niso preobremenjene z de
lom, pomagajo pri posameznih, največkrat 
sosednjih družinah, če vidijo, da je potreba, 
bodisi s pomočjo pri kuhanju, ali pa pri 
prinašanju živil iz trgovine. Predvsem gle
de kruha smo opazili, da ga vaščanke, ker 
prihaja približno ob določenih urah, nosijo 
druga drugi. 

Kot je na našem podeželju še povsod 
v navadi, si vaščani tudi v Studorju še 
vedno drug drugemu držijo prešiča ob za
kolu. 

In končno bo tudi v Studorju še tako 
zaposlen vaščan, če bo videl, da se sosed 
muči s porivanjem voza, s prenašanjem 
težjega bremena, priskočil na pomoč. In 
prav tako, če vidijo, da se bliža nevihta in 
bi zmočilo že dovolj suho krmo, vaščani še 
tu in tam prihitijo na pomoč. 

III. Medsebojna pomoč pri pastirjih 
V zvezi s specifičnim načinom živino

reje, s planšarstvom, smo ugotovili še ne
katere posebne oblike medsebojne pomoči 
pri pastirjih v času poletne paše. Tako so si 
vsaj še nekaj let po zadnji vojni »majerji«, 
ki sp po tri mesece prebili na planini, »kot 
ena družina« pomagali pri najrazličnejših 
delih in pri živini ter ob nekaterih drugih 
priložnostih, kot navajamo na ustreznem 
mestu, pri obravnavanju pastirske skup
nosti. 

V povezavi z nazadovanjem planšarske 
Živinoreje in vedno težjimi pogoji pastiro-
vanja pa so se v zadnjih letih razvile ne
katere nove oblike medsebojne pomoči. 
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Venete v Posočju. Tako kot pri kulturnih 
vplivih lahko na Gorenjskem pričakujemo 
tudi mešanje etničnih elementov. Za ra
dovljiško kotlino in bohinjski kot predpo
stavljamo glede na način pokopa v tem 
času večji vpliv venetskega etničnega ele
menta, kot ilirskega. Vsekakor pa v tem 
smislu moramo dati prednost Bohinju, ki 
je tudi geografsko bližji centrom venetske
ga življa. 

Glavna opora za to trditev je, poleg spe
cifičnosti v materialni kulturi obeh glavnih 
skupnosti, način pokopa in pogrebnega kul
ta. Način pokopa nam daje možnost vpo
gleda v duhovno življenje nekega etnosa in 
je glavni pokazatelj v tem smislu. Kot 
vemo so Iliri imeli običaj pokopavati svoje 
pokojnike v gomilah brez predhodnega se
žiga. Za razliko od njih so Veneti svoje 
mrtve pred pokopom v planih nekropolah 
sežigali. Ta običaj tolmačimo kot tradicijo 
kulture žarnih grobišč. Kot ilustracijo naj-
navedemo halštatsko grobišče v Kranju 
— vila Prah — kjer imamo v planem gro
bišču skeletne pokope in pojav žganega po
kopa v gomili na Bledu — »Selišče«. 

V Bohinju pa je pripadnost svetolucij-
ski skupini tako poudarjena — materialna 
kultura in pokop —, da bi lahko celo pred
postavili, da so tedanji prebivalci prišli pri 
iskanju železne rude preko bohinjskih gora 
iz Posočja in se zaradi ugodnih razmer na
selili. Kot oporo tej domnevi lahko nave
demo dejstvo, da vse doslej znane halštat-
ske najdbe v Bohinju datirajo v razmero
ma kasni halštat in da starejšega horizonta 
te kulture za sedaj tu sploh nimamo. Glede 
na to, da so bila tla za železarstvo v Bo
hinju in njegovem višje ležečem zaledju 
zelo ugodna, je verjetno, da so se tu naselili 
predvsem nosilci svetolucijske kulturne 
skupine, ki so pri iskanju novih virov železa 
prodrli po stari karavanski poti preko sedla 
Cez Bačo. Morda lahko vidimo v uvelja
vitvi železarskega Bohinja tudi razlog za 
prenehanje pristavske nekropole na Bledu. 
Vsekakor je prišlo v času 7. stol. do pre
mika naselitvenega areala s področja da
našnjega Bleda v bohinjski kot. 

Kot smo omenili za sedaj starejšega ho
rizonta halštatske kulture v Bohinju ne 
poznamo. Doslej znane najdbe pa nam iz
pričujejo precej gosto naseljenost od konca 
6. stol. dalje. Gre za izrazito kontinuiteto 
iz halštatskega v latensko obdobje. To 
velja predvsem za naselja, ki so v našem 
primeru tudi najbolje raziskana — Ajdov
ski gradeč in Dunaj pri Jereki —, medtem 
ko je pričevanje grobnih najdb zaenkrat še 
premalo jasno in popolno. Vsekakor je to 
posledica premajhne raziskanosti grobišč 
na eni strani in nepoznavanje doslej izko
panega, a neobjavljenega materiala. Kljub 
tem težavam pa vidimo, da bohinjski kot ni 
tako intenzivno doživljal družbenopolitič
ne spremembe, ki so se vršile na prelomu 
4. v 3. stol. p. n. š. v jugovzhodni Evropi. 
Pri tem mislimo na propad klasičnega hal-
štata, ki je povezan z vpadom Keltov in 
nastanek latenske — mlajše železne — 
dobe. 

Te politične razmere in spremembe se 
zrcalijo le v materialnem življenju in so iz
pričane v obeh raziskanih naselbinah, med
tem ko podoba duhovnega življenja ostaja 
več ali manj nespremenjena. Vse znane 
grobne celote z našega področja imajo in 
ohranjajo tipični halštatski značaj. Značil
nih keltskih grobov ne poznamo. Tudi prin
cip gradnje naselbinskih objektov živi v ti
pičnem halštatskem duhu dalje. Vse to je 
verjetno pogojeno predvsem s samo zemlje
pisno lego Bohinja. 

Bohinj je bil celo do polpreteklega časa 
znan po svoji geografski zaprtosti in kon
servativnosti za zunanje vplive. Zato lahko 
rečemo, da je vpliv Keltov v Bohinju te
meljen predvsem na osnovi nekaterih ma
terialnih dobrin. Na relativno mirno življe
nje brez zunanjih nevarnosti nam kaže 
tudi dejstvo, da tako na Dunaju kot Aj
dovskem gradcu nimamo sledov nikakršne 

umetne fortifikacije; v Srednji vasi pa 
imamo celo naselbino na ravnem. V Bohi
nju se je torej halštatska kultura brez več
jih sprememb ohranila do prevlade rimske
ga imperija — okoli leta 14. p. n. š. — ko je 
bila izvršena prva večja aneksija našega 
ozemlja. Vendar tudi tedaj verjetno ni pri
šlo do večjih pretresov. 

Med halštatskimi grobnimi najdbami 
v Bohinju lahko stavimo v 6. st. p. n. š. 
— Ha D — žgani grob iz Ribčevega laza in 
grob 3 iz Bitenj (S. Gabrovec, Dela SAZU 
8, 1960, 68 s., opom. 4). Grob iz Ribčevega 
laza lahko primerjamo z grobom iz Este 
— Pela grob 10 — , ki je prav tako ženski in 
v okviru klasičnega venetskega kroga sodi 
v prvo polovico 6. stol. p. n. š. (O.-H. Frey, 
Die Entstehung der Situlenkunst, Rdm.-
German. Forschungen, 31, 1969, 98 s., Taf. 
30). 

•AJDOVSKI • € RADEČ » 

SI. 8 — Situacijski načrt izkopavanj 
W. Schmida na Ajdovskem gradcu v Bo
hinju (Slovenec, 22. 8. 1937) 

Med tipični kasno latenski — keltski — 
material pa moramo staviti meč z Bleda 
— Pecovce —, fragment nožnice podobne
ga meča z Ajdovskega gradca (S. Gabrovec, 
Arh. vest. 17, 1966, T. 3/5), dve sulici z 
Ajdovskega gradca (S. Gabrovec, o. c, 
T 3/3, 10; 4/13), dleta in svedre z istega 
najdišča. Značilno je, da se v kasnem la-
tenu razvije velika množina orodja A pri 
tem je za celo vrsto novosti iskati nastanek 
v jugovzhodnih Alpah, oz. govorjeno poli
tično, v Noriku, — ki je z rimsko zasedbo še 
v celoti ostalo v veljavi. Latenske fibule 
lahko uvrstimo v vse časovne stopnje. Po 
svoji shemi je še zgodnjelatenska fibula, ki 
je bila najdena na Bledu (S. Gabrovec, 
o. c, T. 8/10). Fibula je domača v notranje-
alpskih predelih, kjer je dobimo posebno 
pogosto v Ticinu (W. Kramer, Germania 
39, 1961, Taf. 41; 42) in Gubiascu. Domo
vina blejske fibule bo vsekakor Ticino, od 
koder je prišla ob južnem robu Alp — ver
jetno preko Bohinja — k nam na Bled. 
Poznamo pa z Ajdovskega gradca nekaj 
kasnolatenskih fibul. 

Zelo maloštevilno je iz (atenskega ob
dobja ohranjena keramika. Velika večina 
je halštatske, podobne izdelave kot je bila 
najdena v nekaterih grobovih v Bitnjah in 
Dunaju — iz leta 1959 — . Nekateri profili 
črepinj kažejo tudi na vaze na nogi, ki so 
tako pogoste v halštatskem obdobju. 
Drugo močno skupino tvori groba hišna 
keramika, ki je po ornamentiki latenska, po 
svoji izdelavi pa stoji še v halštatski tra
diciji. Več pove fragment izrazito kasnola-
tenske keramike, ki ima tipičen grafitni 
premaz in je izredno pogosto blago v kas
nem latenu. 

Omeniti moramo še nekatere v čistem 
halštatskem okolju zasidrane najdbe. 
Z Ajdovskega gradca in Dunaja poznamo 
dve mladohalštatski certoški fibuli -
5.-4. stol. —, nadalje uhljato sekiro z Aj
dovskega gradca, ki pa je prav tako lahko 

lastna tudi latenskemu obdobju. Z Bleda 
— »Selišče« pa poznamo žgan ženski grob 
v gomili, ki pa je zaradi nezanesljive in 
pomanjkljive dokumentacije A. Mullnerja 
problematičen. Ostale prazgodovinske naj
dbe, ki so v tem zapisu navedene, pa so po 
večini starejšega'datuma — glede na čas, 
kdaj so bile najdene — in njihova registra
cija temelji predvsem na noticah in omem
bah v starejši znanstveni literaturi, med
tem ko se najdbe same v skoraj vseh pri
merih niso ohranile. Gradišče v »Njivicah« 
nad Begunjami ob vhodu v dolino Drage 
pa je pomembno tudi zaradi stare tovorne 
poti (A. Melik, Dela inštit. za geogr. SAZU 
1, 1950, 82 s), ki je prihajala od Bleda preko 
Begunj in se po dolini Drage povzpela pre
ko prelaza Preval — 1308 m — in se nave
zala na ljubeljsko pot. Ta pot je bila desni 
krak že omenjene poti, ki je vodila iz Bohi
nja preko Pokljuke na Bled. 

Posebej moramo obravnavati še minia
turna železna rala in črtala z Dunaja pri 
Jereki (si. 15). Ze pri obravnavi drugega 
orodja smo omenili, da razvije kasni laten 
— 2. in 1. stol. p. n. š. — celo vrsto speciali
ziranega orodja v prav modernem pomenu. 
Ena izmed velikih iznajdb je tudi železno 
ralo (S. Gabrovec, Slovenski etnograf 8, 
1955, 9 ss.). Da ne gre pri tem za bolj ali 
manj izpopolnjeno motiko, ampak za pra
vo orno orodje, nam kaže najdba črtal, ki 
jih dobimo že od vsega začetka skupaj z že
leznimi rali — Idrija ob Bači, Reka pri 
Cerknem — in h katerim se pridružuje še 
gredeljnica. Vsi trije elementi nam dado 
prav konkretno predstavo ornega orodja 
v obliki t. i. rala s kolci, ki ga najlaže nave
žemo na Plinijevo (Plinius, Naturalis hi-
storia, 18, 48) poročilo o iznajdbi pluga pri 
Retijcih. Vsekakor je orno orodje v kombi
naciji rala, črtala in gredeljnice arheološko 
prvič izpričano v jugovzhodnih Alpah, ozi
roma govorjeno v političnem smislu tega 
časa, v Noriku. Vsa najdišča, ki poznajo 
orho orodje, so tudi v svojem arheološkem 
gradivu kulturno najožje povezana. V tem 
kulturnem krogu tudi smemo videti nasta
nek te vrste orodja, ki živi nato še v vsej 
rimski dobi in so ga pozneje, verjetno nekje 
v Panoniji, prevzeli Slovani. 

Primerki z Dunaja so miniaturni, ver
jetno votivnega pomena. Vendar so očitno 
izdelani po velikih uporabnih kosih in za
nesljivo predstavljajo tudi poznavanje pra
vega ornega orodja. V duhovnem življenju 
so' izraz domačega verovanja in domačih 
običajev. Povezava Bohinja z najdišči, ki 
poznajo orno orodje, to je predvsem z Idri
jo ob Bači in Cerknim, je očitna. Kot je bil 
torej Bohinj v halštatskem obdobju naj
ožje povezan s svetolucijsko kulturno sku
pino onkraj baškega prelaza, tako lahko 
domnevamo zvezo s tem prostorom še tudi 
v latenskem času. 

V pričujočem poglavju smo poskušali 
podati pregled najdb in najdišč železne 
dobe kot celote, ki jih poznamo z našega 
ožjega območja. Istočasno smo želeli na
rediti nekakšen prerez skozi kulturnohisto-
rične razmere in prikazati problematiko, ki 
je v zvezi s tem prisotna. 

(Nadaljevanju na l i l str.j 

111111111 
I c m I 1 

SV. 9 — Dva koščka prazgodovinske kera
mike z Ajdovskega gradca (A. Rjazancev, 
Zelezar, Teh. pril. Vil2, 1963, 50 s., si. 9) 



(Nadaljevanje/.!!, str,) 

VII. 
Če hočemo govoriti o rimskem obdobju 

na ozemlju današnje Slovenije, moramo 
seči precej nazaj v čas srednjega in kasne
ga latena. Pomembno, a tudi usodno je leto 
181 p. n. š., ko so se Rimljani po zavrnje
nem vdoru Keltov v Furlanijo in zaradi 
vojnih načrtov makedonskega kralja Fil i
pa V., da ob Savi preko Ilirika in čez kraške 
prelaze prodre v severno Italijo, odločili, da 
blizu ustja Nadiže ustanovijo kolonijo 
Aquileio — Plinius: eodem anno Aquileia 
colonia latina deducta est.. . —, mestno 
naselbino, opasano z obzidjem, kot središče 
širšega zaledja — agra, ki je bil gospodar
ska osnova za njen obstoj, medtem ko je 
njen osnovni pomen vojaško-strateški, nje
na prihodnost pa prav zaradi lege v obrti in 
trgovini. Komajda bi bilo mogoče preceniti 
pomen Aquileie za uveljavljanje rimskega 
vpliva in oblasti v vzhodnih Alpah. Obe
nem je bila ključna točka za obrambo Ita
lije ter odskočna deska za ekspanzivno 
politiko. Od tod so začenjale svoje pohode 
vojske, ki so kmalu pokorile Histre v Istri 
ter se znova in znova boriles Kami , Japodi 
in Tavriski. Istočasno pa so že prodirali 
v »barbarske« kraje trgovci — negotiatores 
—, ki so seznanjali domačine s privlačnimi 
dobrinami in izdelki mediteranskega sveta 
— oljem, vinom, dišavami, razkošnim po-
sodjem in nakitom — ter zanje dobivali 
živino, kože, konje, sužnje, zlato, ki je bilo 
na ozemlju Tavriskov odkrito sredi 2. stol. 
p. n. š., predvsem pa znameniti »ferrum 
noricum« — železo. S tem so se spletale 
niti, ki so te dežele vedno bolj navezovale 
na Aquileio z neizprosno logiko interesa, če 
že ne celotne skupnosti, pa vsaj tiste vrh
nje plasti, ki jo navadno imenujemo ple
menska aristokracija in ki je imela nepo
sredne koristi od menjave. Tej plasti so 
Rimljani nudili vso podporo in ker je to 
pomenilo nadaljnjo utrditev njenega privi
legiranega položaja, je to podporo seveda 
sprejemala in v odvisnosti od nje pristajala 
na nove in nove koncesije, ki pa so vedno 
bolj omejevale samostojnost skupnosti. 

SI. 10 - Železno dleto z Ajdovskega grad-
ca (A. Rjazancev, Zelezar, Teh. priloga 
IV; 2, 1962, 31 s., si. 2) 

Takemu razvoju sledimo v t. i. Nori-
škem kraljestvu — Regnum Noricum —, ki 
je imelo svoje središče na današnjem Ko
roškem. Po zatonu moči Tavriskov, ki so 
v tem kraljestvu nekaj časa igrali vodilno 
vlogo, v 1. st. p. n.š., je združevalo številna 
plemena — Ambiline, Ambidrave, Uperake, 
Saevate, Laianke, Ambisonte, Helvete, itd., 
kot navaja na Magdalenski gori odkriti po-
svetilni napis —, na našem ozemlju pa je 
segalo v Ljubljansko kotlino in Štajersko. 
Vse do postopnega odvzemanja za Rim 
strateško pomembnih delov ozemlja na 
jugu, do vojaške okupacije že tako klientel-
nega kraljestva in naposled do njegove 
vključitve v imperij kot navadne province 
za časa cesarja Kalvdija v sredini 1. sto
letja n. š. 

Najpomembnejši dokument tega pro
cesa so izkopanine na Štalenškem vrhu — 
Magdalensberg — nad Gosposveto. To sre
dišče rimske izpostave nam govori tako 
o pbsegu in intenzivnosti izmenjave kot 

o postopni izgradnji rimske oblasti do usta
novitve province, ko se je središče preneslo 
v ravnino, v ;novoustanovljeni Virunum na 
Gosposvetskem polju. Na našem ozemlju 
je imel pomembno vlogo v trgovini in po
sredništvu Nauportus — Vrhnika. Sicer pa 
pričajo o stikih z Rimljani najdbe novcev 
rimske republike, bronastega in keramič
nega posodja, amfor, itd. vzdolž celotne 
jantarne poti, ki je potekala preko našega 
slovenskega ozemlja iz severne Italije proti 
Panoniji. 

Seveda pa niso Rimljani zmagovali le 
z uspešno politično strategijo, temveč pred
vsem z ognjem in mečem. Skozi dve stoletji 
pred n. š. so se vrstili pohodi najprej proti 
Histrom, nato pa proti Tavriskom, Kar-
nom Japodom in Panoncem. Tudi tu se je 
odvisnost in neposredni nadzor uveljavljal 
vse do končne ureditve vojaške in civilne 
oblasti Rima. In ko je bilo današnje ozem
lje Slovenije že trdno na ta ali oni način 
pod nadzorom Rima, so panonska plemena 
ob Savi in na ozemlju današnje Bosne še 
enkrat v veliki vstaji skušala odvreči breme 
vedno bolj nadležne in zahtevne nadoblasti 
tujca. Upor je trajal štiri leta in Šele leta 9 
je Tiberiju po dolgotrajnem izčrpavanju 
uspelo prisiliti ponosnega Dezidijata Ba-
tona k predaji. V deželah Ilirika se je s tem 
začelo novo obdobje v izgradnji rimske 
države. Uvajale so se rimske institucije, 
rimski način življenja, počasna asimilacija 
domačinov v. novi kulturi in civilizaciji. 
Začel se je tisti proces, ki je čez dobri dve 
stoletji omogočil, da je prav Ilirik dajal 
Rimu visoke državne uradnike, vojsko
vodje in tudi cesarje. 

V času osvajanja in utrjevanja oblasti 
v Iliriku — Oktavijanove vojne 35 — 33 
pr. n. š., operacije 16 — 9 pr. n. š., panonska 
vstaja 6 —9,n.š.) so rimski strategi ocenili 
kot pomembni predvsem dve točki na da
našnjem ozemlju Slovenije in ju utrdili 
s stalno vojaško posadko: ljubljanska vra
ta kot edino zvezo Italije s Podonavjem so 
zavarovali s posadko v Nauportu, kmalu 
pa tudi z legijskim taborom na mestu kas
nejše Emone, in pa pomembno prometno 
križišče na prehodu čez Dravo ob robu 
Panonske nižine Ptuj — Poetovio prav 
tako z legijskim taborom. Pri tem sta bili 
obe omenjeni območji izvzeti iz Noriškega 
kraljestva in sta prišli pod vojaško upravo. 
Na okupiranem področju je vojska gradila 
strateške ceste, mostove, urejala novo ob
liko uprave med domačini. Ko so se raz
mere umirile in ustalile in navzočnost voj
ske ni bila več potrebna, so jo premestili na 
Donavo branit meje; naše ozemlje pa je 
prišlo pod civilno upravo mestnih ustanov. 

Mesto Rim —1 Urbs je bilo osnova in 
izhodišče rimske države; osnova in izho
dišče rimskega življenja in kulture pa je 
bila zemlja. Rim je bil mesto, a za razloček 
od grškega ali srednjeveškega je bilo to me
sto kmetov in kasneje mesto zemljiških 
posestnikov. In ko se je specializirana obrt 
in trgovina že davno zasidrala kot značilno 
in dobičkonosno mestno podjetje, je v mi
selnosti Rimljana kot edini častni dohodek 
še vedno veljala zemljiška posest. Če se je 
s trgovino obogateli Rimljan hotel preriniti 
v družbeno elito, v senatorski stan, je mo
ral svoj kapital naložiti v zemljo. 

To pojmovanje se zrcali v celotni druž
beni in državni ureditvi rimskega imperija. 
Nekoliko poenostavljeno si labko rimsko 
državo predstavljamo kot skupek po zgledu 
Rima urejenih in vodenih področij z mest
nim ali drugim ustreznim središčem, ki so 
se med seboj razlikovala predvsem po ob
segu pravic. Po okupaciji so nova ozemlja 
postala last rimskega naroda. Senat in 
cesar sta deloma zemljo dodeljevala ugled
nim senatorjem in vitezom, cesarju sa
memu — za njihova zasebna posestva, 
deloma z ustanovitvijo kolonij rimskim 
državljanom, največkrat pa vojnim vete
ranom kot odpravnino. Deloma pa so jo 
prepustili samim domačinom, ki so kot 
tujci — peregrini živeli dalje v svojih skup

nostih. Središče take skupnosti je bilo že po 
svojem značaju kot upravno in trgovsko 
središče zametek mesta. Seveda pa je lahko 
dobilo mestne pravice — municipium — 
šele tedaj, ko so se domačini toliko prilago
dili rimskemu načinu življenja, da so dobili 
pravico do rimskega državljanstva in so 
tako lahko postali polnopravni člani rim
ske skupnosti. Tako je za cesarja Klavdija 
nastalo Celje — Municipium Claudim 
Celeia, za Vespazijana in družine Flavijcev 
pa Drnovo pri Brežicah — Municipium 
Flavium Latobicorum Neviodunum. Kjer 
pa so bile ustanovljene mestne kolonije 
novih priseljencev — državljanov, so se
veda te prevzele vlogo središča; okoliške 
skupnosti domačinov so bile vključene v 
njihov teritorij — ager — in domačini so se 
šele sčasoma vključevali vživljenje mesta. 
Takšni ustanovi sta bili Colonia Iulia 
Emona — Ljubljana in Tergeste — Trst. 

Kjer pa je bila dalj časa nastanjena 
vojska — npr. Ptuj —, se je ob legijskem 
taboru razvilo naselje trgovcev, obrtnikov, 
gostilničarjev in dr., ki so jim dajali kruh 
vojaki. To so bile t. i. canabae, ki so bile po 
odhodu legije in ustanovitvi kolonije — 
Colonia Ulpia Traiana Poetovio — verjet
no njej priključene. 

Podeželju so dajale pečat villae rusticae 
— kmečka posestva —, pod čemer razu
memo navadno vse od razkošnih dvorov 
velikih zemljiških posestnikov pa do na
vadnih večjih ali manjših kmetij. 

Rimski okupaciji je sledilo več kot pol
drugo stoletje trajajoče obdobje miru in 
blagostanja, plodnega razvoja. Ta razvoj je 
potem začasno pretrgala katastrofa mar-
komanskega vdora, ki je naznanjala nego
tove čase poznorimske dobe. Markomanski 
vdor je gotovo pomenil težko rano živemu 
organizmu rimskega sveta med Donavo in 
Italijo, Katastrofa je bila velika — poleg 
Germanov je kosila tudi kuga —, nikakor 
pa ne popolna. Dežela je bila v ognju in 
pepelu, a obzidja večine mest na poti vdora 
— tudi emonsko — so vzdržala in sledil je 
nasprotni udarec. Na novo sestavljene le
gije so z Germani začele boje, ki so trajali 
do leta 175 in se kasneje še nadaljevali. 

Najpomembnejša posledica rušilnega 
vdora barbarov pa je dejstvo, da se je v ce
loti pokazal strateški pomen današnjega 
slovenskega prostora za obrambo Italije. 
Lok Alp, ki kakor zid obkrožajo Italijo, je 
ponujal možnost za drugo obrambno črto 
za mejnim sistemom utrdb limesa na Do
navi in Renu. Še posebej pa se je pokazal 
kot najbolj ogrožen in za varnost države 
najusodnejši prostor, kjer se lok Alp pribli
žuje Jadranu in na Krasu tvori vrsto pre
hodov v smeri Podonavja. Onkraj velike 
reke so živela številna germanska in sar-
matska in kasneje še druga stepska ljud
stva, ki niso bila pod neposrednim nadzor
stvom Rima in so bila nenehna nevarnost 
za imperij. Sam cesar Mark Aurel je orga
niziral posebno vojaško upravo — pra-
etentura Italiae et Alpium, t. j . predstražo 
Italije in Alp — in postavil legijski tabor 
v Ločici pri Šempetru v Savinjski dolini na 
strateško izbranem terenu pri prehodu čez 
Savinjo, na kraju, od koder je mogoče nad
zorovati vse poti čez prvi venec alpskih 
prelazov - Trojane. Ta tabor je bil etapna 
postaja v vojaških operacijah; jedro vojske 
je kmalu potem odšlo na Donavo in tam 
utrdilo porušene trdnjave. 

Germanska nevarnost je bila vsaj za
časno odklonjena in obdobje vladarjev 
afriškega porekla iz družine Severov — od 
193 do 2.35 — je bilo zopet čas graditve in 
razsveta ob mnogih novih pobudah, ki so 
prišle z Vzhoda in so nakazovale globoke 
spremembe v rimski družbi. 

Če je pomenil vpad Markomanov kata
strofo, pa je bil nemirni čas 3. stoletja, čas 
vojaških cesarjev, ki so jih izbirale in pod
pirale legije posameznih provinc, katerih 
pravica do oblasti je slonela bolj na moči 
orožja kot na kakem pravnem nasledstvu, 
čas cesarjev in proticesarjev, od katerih so 

v polni meri. Končno bi ugodnejši pogoji 
pastirovanja najbrže še vedno zaposlovali 
vsaj del vaščanov v poletnih mesecih, ki pa 
si prav tako zadnja leta iščejo bolj ali manj 
stalnih zaslužkov največkrat pri gradbenih 
delih ob Jezeru. 

Po statističnih podatkih za leto 1931 je 
bilo v vasi še 218 prebivalcev, od tega pa 
41 posestnikov ter šest kočarjev in najem
nikov (3). 

Podatki za leto 1971 pa pokažejo, da je 
od skupnega števila 155 prebivalcev aktiv
nih 93. In sicer se jih aktivno ukvarja s 
kmetovanjem le 54, ostali pa so zaposleni 
večinoma v industriji in gostinstvu (4). Ker 
za leto raziskovanja nismo mogli dobiti 
uradnih statističnih podatkov, naj nave
demo le, da se je — podobno stanje opa
zujemo tudi v drugih agrarnih naseljih — 
v štirih letih še povečalo število zaposlenih 
na račun agrarnega prebivalstva. 

Tako so se v letu 1971 ukvarjala samo 
s kmetijstvom tri gospodinjstva, 22 je bilo 
mešanih, 22 pa nekmečkih. (5) 

Tako kot. v preteklosti tudi še zdaj pre
vladuje v Studorju mala kmečka po-5 
sest (21). Maloštevilnejši srednji kmetje (9) 
pa prav tako premorejo največje deleže 
v oddaljenih gozdovih, travnikih in pašni
kih, kjer sodi na primer spravljanje lesa in 
krme med najtežja dela. 
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Mlatiči 

Po podatkih za leto 1971 so bili vaščani 
razporejeni v naslednje zemljiške katego
rije: brez zemlje 6, do 0,10 ha 3, od 0,11 do 
0,50 ha 2, od 0,51 do 1,00 ha 3, od 1,01 do 
2,00 ha 1, od 2,01 do 3,00 ha 1, od 3,01 do 
4,00 ha 1, od 4,01 do 5,00 ha 3, od 5,01 do 
6,00 ha 2, od 6,01 do 8,00 ha 3, od 8,01 do 
10 ha 1, od 10,01 do 15,00 ha 8 in nad 15,01 
ter več ha 13 gospodinjstev. (6) 

V letu 1975 je bilo v vasi 5 traktorjev in 
14 kosilnic ter 1 mlatilnica. Le posamezni 
vaščani (10) imajo avtomobile, s katerimi 
se vozijo na delo večinoma v Bohinjsko 
Bistrico. Opremljenost stanovanj z moder
nimi aparati in stroji je iz dneva v dan 
večja. 

O B L I K E M E D S E B O J N E POMOČI 
Približno od konca preteklega stoletja 

do danes ugotavljamo v Studorju nasled
nje oblike medsebojne pomoči, ki jih zavo
ljo večje preglednosti razvrščamo po doslej 
uporabljani razvrstitveni shemi (v delih 
Vzajemna pomoč na vasi I, 1973 in Vza
jemna pomoč na vasi II, 1974) (7): 

I. Medsebojna pomoč — pretežno 
delovnega značaja — ki si jo izkazu
jejo posamezna gospodinjstva: 

1. na podlagi vrnitve istega ali po
dobnega dela. 

Na splošno velja tudi za Studor, da so si 
vsaj že nekaj let po zadnji vojni vaščani 
v veliko večji meri kot dandanes pomagali 
pri raznih sezonskih delih, povezanih z go
spodarjenjem v teku leta. 

Prvo spomladansko delo, ki je združe
valo med seboj posamezna gospodinjstva, 
ko so si hodila »na vračvo«, je bilo v me
secu maju sajenje krompirja in koruze. Le 
posamezna gospodinjstva si pri omenjenih 
delih pomagajo drug drugemu tudi še dan
danes. 

Približno do leta 1950 so si pomagali pri 
okopavanju koruze in krompirja z moti-
kami. Ko so krompir in koruzo po navede
nem času začeli okopavati z okopalnikom, 
so prenehala sodelovanja v tej smeri. 

Spomladansko delo, kjer so si posamez
ne ženske prav tako medsebojno v večji 
meri kot. danes pomagale med seboj, je bila 
pletev koruze in krompirja, združena z 
okopavanjem, navadno proti koncu maja. 
Ko so okoli 1970. leta začeli koruzo škropiti 
proti plevelu, je sodelovanje pri pletvi ko
ruze prenehalo. Še zdaj pa si pomagajo po
samezne ženske pri pletvi krompirja, ker ga 
sadijo skupaj s fižolom in ga zato ne mo
rejo škropiti. 

V večji meri kot danes, so si moški še 
pred zadnjo vojno, ko ni bilo (razen v enem 
primeru) motornih žag, pomagali pri po
mladanskem podiranju lesa. 

V manjši meri so si vse do leta 1960, ko 
so začeli krompir osipati z osipalniki in 
živalsko vprego, pomagali pri osipavanju 
krompirja z motikami. 

Nedvomno pa so v preteklosti dosegla 
medsebojna sodelovanja tudi v Studorju 
svoj vrh v poletnem času, ko ,so si vaščani, 
bodisi na podlagi vračanja ali pa odsluže-
vanja pomagali pri žetvi, košnji in sprav
ljanju sena ter ob strojni mlatvi. 

Tako se je največ sodelovanja zvrstilo 
ob košnji sena v juliju in v avgustu v rov-
tih, kjer so dosegale največje površine en
kratne košnje tudi tri hektare. V manjši 
meri pa so si pomagali ob košnji v ravnini 
in pri košnji otave proti koncu avgusta. 

Vse do zadnje vojne, ko so začeli izora-
vati krompir, so si vaščani pomagali tudi 
pri kopanju krompirja z vilami. Tako kot 
v preteklosti pa si tudi še zdaj pomagajo 
posamezna gospodinjstva pri pobiranju 
krompirja v septembru, ko ga pobirajo 
tako, da lezejo po kolenih, podobno kot 
plevice. \ 

Proti koncu septembra, ko so poželi \n 
obtrgali koruzo, so še splošno hodili drug 
drugemu »majt koruzo«, kot je deloma 
v navadi tudi še zdaj. 

V poznojesenskem času so si vsaj še 
pred desetletjem pomagale posamezne žen
ske obrezovati repo. 

Kot omenjeno, so si moški spomladi pa 
tudi jeseni pomagali pri raznih ilelih v 
gozdu »v goši«. Tako sta si vsaj do. zadnje 
vojne po dva vaščana pomagala drug dru
gemu voziti les iz gozda. Po splošnejšem 
uvajanju motornih žag so v zadnjih letih 
prenehala pogostnejša sodelovanja pri na-
pravljanju drv in podiranju lesa. Posamez
ni gospodarji pa si tudi to delo še vedno 
medsebojno vračajo. 

2. na podlagi povrnitve izposojene 
živine in o r o d j a 

Še nekaj let po zadnji vojni — splošneje 
še v šestdesetih letih, ko so srednji in mali 
kmetje še premogli po eno vprežno žival 
— vola ali konja — je bilo močno v navadi, 
da sta si po dva vaščana drug drugemu pri-
pregala po eno žival, »sta skupaj orala, sta 
orala drug drugemu«. Tako so si posamezni 
gospodarji orali drug drugemu tudi po 20 
let (Ukc, Zvan, Škantar)! Po letu 1970, ko 
so prišli v vas prvi traktorji, pa si tudi last
niki konj raje najemajo ali pa odslužujejo 
oranje s traktorjem, če je le njiva primerna 
za strojno oranje. Tako, da so si v letu 
raziskovanja orali drug drugemu le še štirje 
gospodarji. 

V večji meri kot danes so se v pretek
losti zatekli k sosedu na posodo po konja 
ali vola, če je žival zbolela ali postala 
»kruljova«. 

Kot po drugih vaseh je bilo tudi v Stu
dorju v navadi, da so si sosedje ali pa va
ščani po potrebi izposojali predvsem manj
še orodje za obdelovanje polja (motike) in 
za delo v gozdu (šerpce, majovce), če jih je 
šlo več v gozd, pa vile za nakladanje gnoja. 
Izposojanje je živo še zdaj. 

Tudi še zdaj pa si na primer lastnika 
stroja za vejanje žita oziroma sadnega 
mlina, menjavata pripravi, itn. 

Gospodinje pa si tudi še zdaj, čeprav 
v manjši meri kot v preteklosti izposojajo 
drobne gospodinjske potrebščine (živila in 
razne strojčke). Prav tako je skoraj pone
halo izposojanje kruha, ker si ga lahko vsa
kodnevno kupijo v trgovini. Navada, pose
bej če so šli v planino, pa je bila močno 
razširjena še v povojnih letih. 

3. na podlagi kasnejše povrnitve (ob 
gradnji stavb in popravljanju poti) 

Vaščani zatrjujejo, da so si vsaj do zad
nje vojne v veliko večji meri kot v zadnjih 
letih pomagali drug drugemu pri gradnji 
hiš in gospodarskih poslopij. Tako so si po
magali predvsem pri težjih stopnjah grad
nje in delih, ki terjajo večje število sode
lavcev, ko so kopali temelje, podajali opeko 
ali deske za kritje strehe in nameščali 
ostrešje. 

V zadnjih letih je ta pomoč precej bolj 
skromna. Največkrat pridejo na pomoč pri 
betoniranju, posebej če računajo na vračilo 
v bodočnosti. In končno pri podajanju 
opeke. 

Še vedno pa si vaščani, ki uporabljajo 
isto gozdno pot pomagajo jeseni pri po
pravljanju poti, da pripravijo izvoz. Podob
no kot pomagajo vsi lastniki krav, ki se 
pasejo na planini pri enem pastirju, poma
gajo spomladi popravljati gospodarjev stan 
in streho za živino, pripraviti drva in po
praviti plotove. 

4. na podlagi menjave dela, kjer va
ščani odslužujejo takoj ali kasneje 
lastnikom živali in strojev njihove 
usluge z raznimi drugimi deli ali pa 
tudi Z menjavanjem živinskih in stroj
nih uslug 

Pobiranje krompirja 

Tovrstna medsebojna pomoč pokaže 
v primerjavi s preteklostjo vrsto novih 
oblik predvsem pri sodelovanjih, ki jih roje
vajo inovacije v kmetijstvu in z njimi po
vezano opuščanje vprežne živine. 

Vse do šestdesetih let — splošneje pa še 
med zadnjo vojno — so lastniki vprežne 
živine opravljali nelastnikom vprežne živi
ne najrazličnejše usluge. Največkrat s pre
važanjem bremen in oranjem v zamenjavo 
za pomoč ob košnji in drugih večjih delih. 

(Nadaljevanje mi Ki. Ktlv) 
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MEDSEBOJNA POMOČ NA VASI III. 

| - NA PRIMERU STUDORJA V BOHINJU 

UVOD 
Za raziskovanje medsebojne pomoči v 

Studorju sem se odločila šele potem, ko 
sem poizkusno obdelala več naselij na Go
renjskem (Breg pri Preddvoru, Breg pri 
Komendi, Olševek, Podgorje, Loka pri 
Mengšu), ki so predhodno prihajala v po-
jštev za nadrobnejše raziskovanje medse
bojne pomoči. 

Kot pri doslej raziskanih naseljih (Ne-
delica, Predgrad, Orehovec, Bučečovci, vasi 
v Ljutomersko- jeruzalemskih goricah) pa 
sem se za monografsko obdelovanje med
sebojne pomoči v Studorju odločila zavoljo 
tega, ker tako po številu (kmečkega, pol-
kmečkega in nekmečkega) prebivalstva kot 
tudi po ostalih značilnostih predstavlja 
tipičnejše naselje za širše območje. 

V primerjavi s sosednjimi vasmi (Stara 
Fužina, Srednja vas, Češnjica), skozi ka
tera teče asfaltirana cesta, je Studor ne
dvomno bolj odmaknjeno naselje. Vendar 
le tudi semkaj, čeprav morda nekaj poča
sneje, iz dneva v dan prodirajo noya mate
rialna in duhovna spoznanja, ki nenehno 
osveščajo vaščane in izpodrivajo, še v prvih 
povojnih letih, izrazitejšo tradicionalno 
usmerjenost vaščanov. 

Tudi v Studorju sem skušala ugotoviti 
spreminjajoče oblike in pomen medsebojne 
pomoči nekako od zadnje četrtine 19. sto
letja pa do danes ter vzroke, ki so v nave
denem obdobju pogojevali medsebojno po
moč. Prav tako pa sem skušala še posebej 
opredeliti medsebojno pomoč v mejah 
ustreznih sodelovalnih skupnosti in njihov 
pomen v okviru medsebojne pomoči v Stu
dorju. 

V želji, da bi podala čim bolj resnično 
podbbo današnje medsebojna pomoči, sem 
anketirala vsa gospodinjstva v vasi. Z me
todo lastnega opazovanja in presojanja ter 
ob upoštevanju terenskih (1) in drugih po
datkov za starejše obdobje in današnji čas, 
pa sem skušala čimbolj nadrobno zajeti 
najrazličnejše oblike medsebojne pomoči, 
njihovo izginjanje, spreminjanje in roje
vanje. 

SPLOŠNI PODATKI 
• ' Studor, srednjevelika in strnjena vas 

v Bohinju, leži pod 999 m visokim Studor-
jem. Ima — podatki veljajo za leto 1975 — 
157 prebivalcev ,in 49 hišnih številk. Od 
tega je danes naseljenih 42 hiš, ena je nena
seljena, dve sta spremenjeni v vikenda, 
troje hišnih številk pripada planinskim 
kočam na Velem polju, ena pa trgovini (2). 
Vas je oddaljena približno pol kilometra od 
asfaltirane ceste, ki pelje od Bohinjske Bi
strice proti Srednji vasi. 

Približno dve desetletji ima naselje svo
jo trgovino. V kilometer oddaljeni Srednji 
vasi pa so podružnična štirirazredna osnov
na šola, pošta in krajevni urad. 

Predvsem starejši va-ščani tudi še zdaj 
razločujejo dele naselja z nekaterimi sta
rejšimi imeni, kot na primer Na korit 
(št. 7, 36), Na gorici (št. 11, 12, 13), V grab
nu (št. 16, 17, 18, 20), kamor sodi, kot smo 
navedli, tudi pripadajoče število hiš. Na 
splošno pa poimenujejo domačije po doma
čih hišnih imenih, npr. pri Odolnjeku, pri 
Ukcu, pri Kavču, pri Šuštarju, pri Andreju, 
itn. Ce pa se dve hiši enako poimenujeta, 
pa vsako posebej razločujejo, na primer: 
»pri ta spodnjem Petricu, v grabnu pri Pe-1 
tricu« itn. 

Hiše, ki stoje večinoma tesno druga ob 
drugi, so bodisi lesene ali pa tudi že zidane, 

največkrat enonadstropne z, značilnimi le
senimi ganki in skrbno negovanim cvetjem. 
Čeprav je naselje zaščiteno, je veliko hiš 
obnovljenih. Ob vhodu v vas stoji 14 raz
meroma strnjeno postavljenih kozolcev 
»stogov«. Zavoljo omejenega prostora v 
bližini domačij in prikladnejše lege za do-
važanje pridelkov, so jih vaščani postavili 
semkaj vsaj že ob koncu preteklega sto
letja. 

Zemlja je proti Srednji vasi rodovit-
nejša in črna, proti Bohinjskemu jezeru pa 
svetlejša in bolj peščena. 

Tako kot v preteklosti, se tudi še zdaj 
vaščani ukvarjajo — čeprav v precej manj
ši meri kot pred leti - z živinorejo. Tudi za 
tukajšnjo živinorejo je značilno vedno bolj 
zamirajoče planšarstvo, s poletno planin
sko pašo v rovtih in visokogorskih planinah 
(Ukane, Voje, Vodični vrh, Blato, Grintoj-
ca, Pri jezeru, Laz, Dedno polje, Ovčarija, 
Viševnik). 

Vzporedno z upadanjem živinoreje, be
ležimo v sosednjih vaseh (Stara Fužina, 
Srednja vas, itn.) naraščanje kmečkega 
turizma. V Studorju pa zaenkrat le še trije 
vaščani oddajajo večinoma preko poletja 
bolj ali manj stalnim gostom planinske 
hiše v rovtih Ukane in Voje. 

Tako kot v preteklosti se tudi še zdaj 
vaščani ukvarjajo v večji meri z gozdar
stvom, ki jim prinaša večji ali manjši za
služek s prodajanjem lesa, hlodovine in 
drv. 

Poljedelstvo je razvito v skromnejši 
meri. V glavnem pridelujejo le krompir ter 
nekatere krmilne rastline (peso, korenje, 
koruzo) in povrtnino za domačo uporabo. 

•Od žitaric sejejo le še manjše količine ječ

mena, ki ga krmijo živini. Pšenico in rž pa 
so splošneje opustili v zadnjih dveh deset
letjih. Tako že vsaj desetletje večina stu-
dorskih gospodinj kupuje kruh. V večjih 
količinah sejejo deteljo. 

Še pred zadnjo vojno so si predvsem 
kajžarji pa tudi mali kmetje iskali dodat
nega zaslužka. Tako so se moški zaposlo
vali pri železnici kot progovni delavci, se
zonsko s kidanjem snega na železnici in 
deloma tudi v železarni Jesenice. Posamez
niki so, tako kot še zdaj, sezonsko tovorih 
hrano in razni material v okoliške planin
ske koče. V precej večji meri kot moški, so 
se neporočene ženske — kmečke in kajžar-
ske — največkrat do poroke, udinjale v do
mači in sosednjih vaseh kot dekle. Le posa
mezni moški pa so hlapčevali. Mlajšim pa 
tudi starejšim ženskam in moškim — pred
vsem najetim — pa je pomenilo pastiro-
vanje »pvanvanje« v poletnem času prav 
tako ustrezen vir zaslužka, v večji meri še 
desetletje po zadnji vojni. 

Pred prvo svetovno vojno so se pri posa
meznih domačijah ukvarjali z lesno obrtjo, 
predvsem s škafarstvom. Izdelke so pro
dajali prekupcem, ki so jih nosili celo v 
Trst. 

V zadnjih letih so številni vaščani zapo
sleni v Bohinjski Bistrici. Tako pri LIP- u 
oz. 1MPEX- u in v šivalnici ter v okoliških 
Viatorjevih in Kompasovih hotelih in go
stiščih. 

Število agrarnega prebivalstva se tudi 
v Studorju iz dneva v dan manjša. Raste 
pa število zaposlenih. Prepričanje, da samo 
kmetovanje ne prinaša zadostnih dohod
kov za — današnjim razmeram — ustrezno 
življenjsko raven, je tudi tukaj prisotno 
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mnogi vladali le malo dni, komajda kdo pa 
je doživel starost. Nemirno 3. stoletje je bil 
zatorej čas nenehne nevarnosti za Italijo, 
za tisto oblast, ki se j i je posrečilo Obvla
dati prestolnico imperija. Če temu dodamo 
še stalen strah pred vpadi barbarov, je 
razumljivo, da je prav v tem času na pro
storu med Triglavom in Tarsatico — Reko 
— nastal cel sistem zidovja in trdnjav, ki 
so nadzorovale in dobesedno zapirale vse 
možne prehode v Italijo. To so bila t. i . 
Claustra Alpium Iuliarum. Danes se nam 
na zemljevidu kaže kot prava antična 
Maginotova linija, strateška mojstrovina, 
na najpomembnejših točkah z več obramb
nimi pasovi. Moramo pa dodati, da je bila 
prav tako. kot Maginotova črta tudi ta v 
odločilnih trenutkih neučinkovita. 

Lepo osvetljuje položaj v tem času 
zapis o pohodu Maksimina Tračana, ki so 
ga ža cesarja oklicale panonske legije, v 
Italijo leta 238. Prebivalci Emone, so, zve
sti cesarjema, ki ju je priznal rimski senat, 
uničili vse, kar bi moglo prodirajočemu 
Maksiminu koristiti, »zažgali so vrata 'hiš 
in svetišč« in zapustili mesto, tako da je ob 
njegovem prihodu v mesto, kot to drama
tično in zato morda ne ravno zvesto pri
kazuje vir, po ulicah zavijalo krdelo 500 
volkov. Alpske prelaze je samozvani cesar 
prečkal brez odpora, v nižini pa ga je ča
kala ista slika. Ljudstvo se je zateklo v 
Aquileio in se pripravilo za obrambo. Mak-
simin je dal posekati vse nasade v okolici 
mesta in porušiti vse stavbe ter se lotil 
obleganja, ki pa je zanj postalo usodno. 

Take vrste merjenje moči je imelo kata
strofalne posledice za gospodarstvo impe
rija in za blaginjo prebivalstva. Vsakokrat
na administracija je s stroški neprestanih 
vojn opravila največkrat po najpreprostej
ši metodi — z devalvacijo in novimi davki, 
dokler denar ni postal že kar smešno brez 
vrednosti in je najmogočnejši in najbolj 
civilizirani del zahodne poloble prešel prak
tično na menjalno gospodarstvo. Z odlo
kom cesarja Karakale so leta 212 postali 
vsi svobodni prebivalci polnopravni rimski 
državljani. S tem je bil pravzaprav skle
njen dolgotrajni proces prilagajanja doma
čih prebivalcev rimskim oblikam življenja. 
Rimski svet se je spremenil. Državljanske 
pravice, ki so nekoč pomenile bistven privi
legij, so bile sedaj le še naslov in sodelo
vanje v javnih službah in lokalni upravi; 
svoj čas velika čast in najvišji cilj sleher
nega meščana, je bilo le še nadležno breme. 
Pomisliti je treba le na to, da je moral tak 
uradnik — magistratus s svojim premože
njem odgovarjati za izterjanje predpisa
nega davka Osrednji oblasti. 

Tudi družba se je.spremenila. Romani-
ziranim domačinom in v provinco doselje-
nim Italikom so se pridružili prišleki 
vzhodnjaškega porekla in z njimi njihovo 
pojmovanje oblasti in življenja, predvsem 
pa njihova monoteistična verstva z izrazito 
kritično osnovo, so v kriznem času našla 
širok odmev. Predvsem vojaki z Orienta so 
bili tisti, ki so prinesli v naše kraje kult 
Mitre, obenem pa je bil to tudi uradni kult, 
povezan z osebo cesarja, zato so ga razšir
jali tisti, ki so bili v neposredni odvisnosti 
od cesarja: uradniki, cesarski sužnji in 
osvobojenci. Ta proces najbolje sledimo 
v Poetoviju, ki je imel v tem času pomemb
no vojaško vlogo. Morda bi mitraizem tudi 
prevladal, če se ne bi istočasno že razra
ščalo krščanstvo, katerega pobudniki so bili 
prav tako priseljenci z Vzhoda — trgovci, 
obrtniki — sprejeli pa so ga predvsem nižji 
sloji mestnega prebivalstva. Zaenkrat še 
nimamo nespornih dokazov za obstoj 
krščanskih skupnosti v Sloveniji v heroj
skem obdobju preganjanega krščanstva. 
Vsi znani spomeniki so iz časa po znameni
tem ediktu cesarja Konstantina, da smejo 
kristjani javno izpovedovati svojo vero — 
»milanski edikt« 313. leta —.Pomembna 
mesta — Emona, Celeia, Poetovio — so 
v 4. stoletju sedeži škofij in kompleksi cer
kvenih stavb s svojimi gradbenimi fazami 

pričajo o postopni rasti in razvoju skup
nosti kristjanov. 

Četrto stoletje je sicer zadnje obdobje 
vsaj relativne blaginje v naših krajih pod 
oblastjo Rima. To se odraža v novi grad
beni dejavnosti v mestih in na deželi. Ener
gične ekonomske in upravne spremembe 
cesarja Dioklecijana so na prelomu 8. v 
4. stoletje dale za to dovolj trdno osnovo. 
Razcvet, ki ga kot" upravna, obratna in 
umetnostna središča cesarstva doživljajo 
mesta v zaledju bogatih rudnikov Srbije in 
Bosne, se vsaj deloma odraža tudi pri nas, 
najbolj gotovo v Poetoviju. Za Slovenijo so 
v tem času značilna zunaj mestnih obzidij 
utrjena kmečka posestva, pribežniški ta
bori na nedostopnih hribih in zopet vojaške 
utrdbe na alpskih prehodih. 

Na teh prehodih se je odigralo eno odlo
čilnih dejanj zgodovine izmučenega cesar
stva. To je bila zmaga cesarja Teodozija 
nad Evgenijem pri Ajdovščini leta 394, ki je 
bila obenem dokončen poraz poganske 
reakcije, reakcije v imenu stare rimske kul
ture, po razglasitvi krščanstva za državno 
in edino priznano vero. Z razdelitvijo ce
sarstva na vzhodno in zahodno polovico-se 
kmalu potem začne zgodovina Bizanca. To 
je bilo umiranje nekega sveta in porajanje 

novega — in v resnici nekateri znanstve
niki tu zaključujejo obdobje antike. Pri nas 
pa štejemo v sklop tega sveta še obdobje 
gotskega pohoda in Atilovega pustošenja 
v sredini 5. stol. tja do leta 476, ko je zadnji 
zahodnorimski cesar Romulus Augustus, 
čigar mati je bila Ptujčanka, prepustil me
sto vladavine germanskemu vladarju v Ita
liji. Pri nas potem ko oblasti Rima ni več 
— to se je sicer zgodilo precej pred letom 
476 — nastopi koncem 5. in v 6. stol. čas, ko 
se menjavajo germanska in bizantinsko go
spodarstvo, prebivalstvo ostaja ves čas 
isto, obubožano in razredčeno morda, a 
vendar nosi v sebi zavest romanske pripad
nosti in pripadnosti rimskim institucijam. 
Dejanski nosilec teh institucij pa je v tem 
času postala cerkev in ko so se Romani 
umaknili iz Norika pred Germani, je njihov 
odhod organiziral in vodil sv. Severin. Ko 
pa so se morali okoli leta 594 prebivalci 
Emone umakniti pred novimi prišleki — 
Slovani, je njihov umik organiziral in usta
novil novo Emono — Emonio v Istri 
(Novigrad) — škof Joannes. 

S tem je bil sklenjen ciklus antične 
kulture na ozemlju današnje Slovenije. 

Naša naloga je sedaj, ko smo okvirno 
skicirali razmere in potek rimske okupa
cije, da v ta širok okvir postavimo in oce
nimo naš obravnavani prostor in skušamo 
določiti njegovo vlogo in pomembnost. 
Najdbe, ki so nam znane, izvirajo iz nasled
njih najdišč (karta 5): 

1. Ajdovski gradeč v Bohinju. S te 
znane naselbinske točke, ki je živela nepre
trgano v obdobje kasne antike, so nam 
znane tudi rimskodobne najdbe. Omenja se 
večje število numizmatičnih najdb- od 
Augusta do Constansa (A. Mullner, Ge-
sichte des Eisens, 1909, 82 s.) (si. 16), želez
no orodje, rimske provincialne fibule, bi
seri, sulične osti, razno železno okovje, itd. 
(Morlot, Jahrb. d. Geol. Reichstanstalt 1, 

SI. 11 — Dva fragmenta keramike iz Stu-
dorja (Prodovje) (A. Rjazancev, Zelezar, 
Teh. priloga V/2, 1963, 54 s., si. 17) 

SI. 12 — Srebrni keltski gumb z upodobit
vijo konja iz Studorja (foto arhiv Teh. mu
zeja železarne Jesenice) 

1850, 199 s. M . Hoernes, Mitt. d. Anthropol. 
Gesellschaft Wien, 18, 1888, 87 s.). Po
udariti pa moramo, da vse antične najdbe 
z Ajdovskega gradca izvirajo iz obdobja 
prvih razsikovanj, ki so se vršila v sredini 
preteklega stoletja — Morlot — in še iz 
starejše zbirke župnika Završnika in kap
lana Brenceta (M. Hoernes, o. a). Schmid 
v svojih beležkah ne omenja posebej antič
nega materiala, v kolikor ne pripišemo 
predvsem najdbe orodja rimskemu obdob
ju. Pomembno pa je v kasni antiki nastalo 
zidano obzidje s stolpi. Takrat je bila na
selbina na Ajdovskem gradcu prvič in zad
njič utrjena in je spadala v sklop antičnih 
zapor, že omenjenih Claustra Alpium 
Iuliarum, ki so nastajale koncem 3. stoletja 
in v 4. stol. Utrdba — kastel — na Ajdov
skem gradcu je varovala cesto, ki je priha
jala preko sedla Čez Bačo in potekala čez 
Pokljuko naprej proti Bledu in Radovljici. 

2. Lepence v Bohinju. Ze v prejšnjem 
stoletju so bili tu odkriti rimski grobovi 
(J. Pečnik, Izvest. muzej. druš. z. Kranjsko 
14, 1904, 126 s.; P. Petru, Arh. vest. 9-10, 
1958/59, 14 s., op. 16). 

3. Babna gora v Bohinju.' V votlini 
v Babni gori, ki leži v soteski na poti iz 
Spodnje v Zgornjo bohinjsko dolino, so bili 
najdeni novci Hadrijana, Septimiusa Se
vera, Probusa in Gratiana. 

4. Dunaj pri Jereki. Poleg že omenjene 
naselbine so bili slučajno najdeni v nekem 
previsu nad Kocjančičevim travnikom rim
ski bronasti novci. Bilo jih je osem in se
gajo od Valentinijana I — 364 do 375 — do 
Honorija - 395 do 423 - (A. Valič, Varst. 
sponi. 8, 1960, 330 s). 

3. Jereka. Pod Hostnikovo hišo, Je-
reka 25, sta bila odkrita dva žgana rimska 
grobova, kri tain predeljena s peščenjakovo 
ploščo. Grobni inventar so sestavljali frag
menti oljenk, lončkov, bronasti prstan, deli 
zapestnic ter sežgane kosti in oglje (A. Va-
lič/S. Gabrovec, Varst. spom. 7, 1958/59, 
331 s., Tab. XII , 8-9). Glede na pridatke 
te najdbe moramo staviti v konec 1. in 
v prvo pol. 2. stol. n. š 

4. Jereka. Najden je bil rimski napisni 
— epigrafski — spomenik (CIL III. — 
Corpus inseriptionum latinarum —, 
143541«). 

5. Bled. Rajko Ložar je leta 1937 izko
pal na Bledu — Zeleče — več rimskih 
grobov. Dvoje mrličev je bilo pokopanih 
v notranjosti nekakšne hiše, ostali pa izven 
nje. Ležali so na gramozni podlagi. Glede 
na časovno zvezo med hišo in grobovi je 
verjetno, da so bili pokopani kasneje. Kak
šen je odnos med grobovi in hišo — zidovi, 

(Nadaljevanje na 12. » ( i . ) 
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ni jasno. Na osnovi pridatkov so grobovi 
iz 1. stol. n .š . (P. Petru, Arh. vest. 9-10, 
1958/59, 14 s.). 

6. Bled — Grad. Najdba rimskih nov
cev (R. Andrejka, Bled am See, Ljubljana 
1929,41s.). 

7. Bled — Zaka. Najdba rimskih nov
cev (R. Andrejka, Bled am See, 41 s.). 

8. Bled — Zeleče. Najdeni so bili rimski 
novci (R. Andrejka, o. c , 41 s.). 

9. Lesce. Znana je najdba dveh rimskih 
epigrafskih spomenikov (CIL III, 3888; 
3890 10780; Antike Inschriften aus 
Jugoslawien, 218; J. Pečnik, o. c, 126; 
P. Petru, Varst. spom. 8, 1962, 208 s.). 

10. Radovljica — Predtrg. V severnem 
delu zaselka Predtrg, ki ima ledinsko ime 
»Zale«, je bilo najdeno precej rimske streš
ne opeke (W. Schmid, Mitt. d. Zentral 
Commiss., 1906, 154 s., 176 s., 222 s., 257 s.; 
K L B D 1937, 544 s.). 

SI. 13 — Fragmenti keramike z Dunaja pri 
Jereki (A. Rjazancev, Zelezar, Teh. pril. 
V/2, 1963, 52 s., si. 12) 

11. Ribno. Pok. Janez Kerstnik iz Rib-
nega je leta 1927 odkopal pri izkopu zemlje 
za temelje mlina, ki danes stoji ob potoku 
na desni strani vaške poti, ki vodi proti 
Savi Bohinjki, rimsko konjsko podkev 
(si. 17). Podkev je ( železna in se nahaja 
v privatni lasti. 

12. Mošnje. V Mošnjah je bil najden 
rimski mozaik. Ta najdba nam kaže na 
prisotnost rimske stavbe in morda celo na
selbine ( K L D B 1937, 543 s.; P. Petru, Arh. 
vest. 9-10, 1958/59, 14 s.; A. Valič/S. Pe
tru, Arh. vest. 15-16, 1964-65, 321 s.). 

13. Ljubno. Leta 1946 je J. Bole poročal 
Narodnemu muzeju v Ljubljani, da so pri 
kopanju vodnega zbiralnika bili najdeni 
rimski grobovi. Med drugim je bila najdena 
tudi oljenka z znakom izdelovalca — For-
tis - (P. Petru, Arh. vest. 9-10, 1958-59, 
14 s., op. 16.). Glede na najdbo oljenke — 
tvrdkovna z napisom tvrdke FORTIS — 
kaže na konec 1. stol. n. š. 

SI. 14 — Fragment latenskega meča ž Ble
da (Gabrovec, Dela SAZU 8, 1960, 13 s., 
T. 5/6) 

14. Brezje. Slučajna najdba rimskih 
grobov (J. Pečnik, o. c , 126 s.; A. Mullner, 
Argo, 1895, 43 s.; P. Petru, Arh. vest. 9-10, 
1958/59, 14 s., op. 16.). 

15. Brezje. Pri gradnji hiše M . Eržena 
so našli dvoje oljenk in več keramičnih 
posod, ki pa so jih razbili. Okoli najdb je 
bilo precej oglja — žgano grobišče —, tako 
da je najditelj menil, da je bilo na tem 
mestu ognjišče, verjetno pa je bilo na tem 
kraju bogato grobišče upepeljenih mrličev. 
Ena od oljenk je pečatna, temno rdeče 

žgana z napisom FORTIS; druga pa je 
reliefno okrašena — na zgornji strani ima 
upodobitve psa, vepra in leva. Pri tej zadnji 
se sredi diska na vrhnji ploskvi boči na
vzgor obrnjen predrt ročaj (P. Petru, 
Varst. spom. 7, 1958/59, 298 s.). To najdbo 
datiramo v konec 1. stol. n. š. 

16. Slatna. Omenjajo se naključne rim
ske najdbe (Jahresheftes d. Landes 
Museum, 1862, 249 s.; A. Valič/S. Petru, 
o. c, 321 s.). 

17. Begunje. Od tu so znane nekatere 
slučajne antične — rimske najdbe (B. Sa-
ria, Glasn. Muz. druš. z. Slov. 14, 1933, 
10 s.; Zmavc, Mitt. d. Zentr. Komm. 1908, 
III. 7. Bd. 7, 314 s.). 

18. Begunje. Rimski epigrafski spome
nik (Antike Inschr. aus Jugosl., 219). 

19. Poljče, A. Mullner poroča o rimskih 
najdbah (A. Mullner, Argo 10, 1903, 32 s.; 
A. Valič/S. Petru, o. c, 321 s.). 

20. Rodine. Pod vasjo Rodine, na trav
niku ž ledinskim imenom »v Ključeh« je 
bila odkrila in delno sondirana rimska villa 
rustica. Kompleks te antične kmetije se
stavljajo tri stavbe — stanovanjski in dva 
gospodarska objekta —. Celotni kompleks 
je obdan z nasipom in vodnim jarkom. 
Najdbe iz omenjenih objektov datirajo v 
prvo polovico 2. stol., vendar moramo po
udariti, da glede na sistem fortifikacije ta 
kmetija živi še v 3. stoletju (A. Valič/S. Pe-

SI. 15 — Miniaturna rala in črtala z Du
naja pri Jereki (po Gabrovcu) 

tru, Arh. vest. 15-16, 1964/65, 321 ss.; 
P. Petru, Arh. vest. 20, 1969, 121 s.). V bli
žini je bil najden tudi kovanec rimskega 
cesarja Otona — 69 n. š. Nahaja se v pri
vatni lasti. 

21. Bled — Zeleče. Najdba rimskih gro
bov iz 1. stol. n. š. (R. Lož ar, Cerkev in 
dom 7, julij 1937, 25 s.). 

22. Moste pri Žirovnici. Pri gradnji 
odseka nove avto-ceste na skrajnem vzhod
nem delu vasi Moste, so pri zemeljskih 
delih — pare. št. 127/5 k. o. Žirovnica — 
našli pokop šestih individuumov brez pri
datkov. Nad njimi so ležali trije kamniti 
obdelani bloki (si. 18). Po svoji značilnosti 
sodijo v antično obdobje in so bili verjetno 
sestavni deli neke rimske arhitekture. Na 
tem mestu so v sekundarni legi (A. Valič, 
Varst. spom. 13-14, 1968/69, 189 s.). 

SI 16 - Nekaj rimskih novcev z Ajdov
skega gradca (joto arhiv Teh. muzeja žele
zarne Jesenice) 

23. Koroška Bela. Sredi oktobra je 
Vinko Cerar s Koroške Bele, cesta Janeza 
Sida 19, - pare. št. 224/2, k. o. Koroška 
Bela —, našel ostanke rimske ceste. Cerar 
je pri gradnji hiše naletel na tlakovano 
površino ceste in pri tem našel fragmenti-
rano železno rimsko konjsko podkev in 
železen latenoidni — vsekakor rimski — 
nož. 

24. Kres — Nad Koroško Belo. Konec 
avgusta 1975 je avtor pričujočega zapisa 
pri terenskem obhodu, pod vodstvom tov. 
Jožeta Rozmana, naletel na prelazu za 
Kresom na očitne ostanke in sledove rim
ske ceste. Najdba je bila rezultat močne 
erupcijske sile hudournika, ki je s svojim 
delovanjem v globini več kot meter 
globoko odkril plasti, ki to najdbo nedvom
no klasificirajo kot ostanek antične ceste. 

25. Koncem 19. stol. so na »Skofenci« 
pri gradnji obratov K I D našli pri kopanju 
jaška za vodno 'turbino v globini nekaj 
metrov prvotna tla. Tu so odkrili več rim
skih bakrenih novcev. Ostale okoliščine so 
neznane (S. Tušar, Kako stare so pravza
prav Jesenice, Zelezar, Muzejsko zgodovin
ski vestnik 20, 1973, 10 s.). 

(Se nadaljuje) 

Benjamin Gracer 

SI. 17 — Rimska konjska podkev iz Rib- 4*^ 
nega (J. Meterc) I 13 

i. 
Na kratko, samo dejstva: pravkar pre

računavam ceno enega življenja: najprej 
v dinarje, nato v besede — enak hudič! 

Dr. Kranjec mora napraviti obdukcijo. 
Pri vsakem primeru pa se mu odpirajo 
neslutene pokrajine iz zgodovine pokojni
kove duše. Žaljivo nesramno se mu vsili 
primerjava med razt.eleševanjem mrličev in 
vsakodnevnim razosebljanjem živih. Se 
malo: in verjel bo, da ga med delom oble
tava duh umrlega, čeprav ga poznam kot 
marksista od nog do glave. Eden tistih 
redkih je, ki jih misli obsedejo, samo obse
dencem pa je dano hoditi po robu prepada 
med življenjem in smrtjo. In kdor ima rad 
ljudi, ki imajo kanček smisla za blaznost, 
ta je doktorjev prijatelj. Policiji je seveda 
vedno sumljiv. Z njegovega obraza ji je 
menda uspelo razbrati, da mu duh veliko
krat uhaja iz države . . . Vsaj tako mi je 
nekoč v šali potožil. 

Danes je po pomoti pred njim truplo 
Angele (sicer se izogiba znancev!): prijate
ljice iz otroških let, znanke, ki je prinašala 
njegovi ženi rože, da je lahko kdaj pa kdaj 
poklepetala z njim . . . ko je bila čisto na 
tleh. Doktor stoji sklonjen nad truplo — 
kot bi molil. Angela: čudovit otrok, z vra
nje črnimi lasmi in velikimi, zvedavimi 
očmi, ki ga preiskujejo prav do zadnje 
skrivnosti. Hči brez očeta, z materjo — fa
natično tercialko, ki bi z jezikom oblizala 
tla v cerkvi, samo da bi si prislužila vstop
nico za v nebesa. Ko je odšel študirat, in je 
med počitnicami prihajal domov, je čutil, 
da je vse bolj osamljena, da se zapira vase. 
Pozneje mu je nekoč povedala, da je hotela 
biti učiteljica, a je niso sprejeli v šolo. 
Rekla je, da verjetno zato, ker se je med 
vojno nek pimpek v njeni ž 1 a h t i pobelil 
(padla je pri sprejemnem izpitu). 

— Ampak, kje je že tisti čas, je pre
mišljeval doktor. In koliko sem še tisto, kar 
sem bil? Koliko? Nihče ne doume človeka 
na poti iz noči v dan in iz dneva v noč. 

Zdaj je nenadoma dojel, da je razoseb-
ljanje tudi zakonitost narave, njenega živ
ljenja, četudi poteka pri ljudeh pod krinko 
humanosti, vere, resnice, pravice, smrti, 
ljubezni, partije, boga . . . skratka vsega, 
kar se hote ali nehote naseljuje v naša živ
ljenja, se v nas razrašča, cveti, diši, gnije, 
smrdi . . . in postaja del naše vsebine. Člo
vek je nekaj časa samemu sebi zadovoljen 
vrtnarček. Toda dela je vedno več: leta 
tečejo, moči pešajo — in vsak dan težje je 
počistiti za sabo; kaj šele da bi spoznal, 
odkril, vzgojil in vzljubil kaj novega — svo
jega. Nazadnje zbiraš le še žarke zahajajo
čega sonca'na debeli leči pohote in žgeš 
dišeča mednožja spominov v krogu svojega 
konca . . . ali pa . . . 

Tok misli se mu je naenkrat prekinil. 
Dvignil je glavo in iskal nove možnosti: 

- A l i pa pošiljaš signale Bogu, da pri
hajaš, če . . . 

Al i pa . . . ali pa . . . 
Začutil je popolno praznino v glavi. 

Trajala je le trenutek; potem pa je vse nje
govo bistvo postalo en sam upor. Trmasto 
se je obrnil - kot bik, ki bo zdaj zdaj 
nataknil smrt na rogove - in odšel. 

Tisto noč je v kolodvorski do ranega 
jutra odpiral žensko dušo - in madeži 
črnega vina so ostali na njegovi mizi kakor 
utelešene misli . . . 

ODPIRANJE DUŠE 

Trgovka Angela je dokončno umrla 
predvčerajšnjim (proces njenega odhajanja 
pa je bil dolg in zamotan!). Udarec v drevo 
pri sto kilometrih na uro — kot pika Maja-
kovskega. Še prej pa z dinamitom nabit 
večer: šampanjec, viski, plešasti komercia
list iz podjetja z mesnatimi, šepetajočimi 
usti, zamaščenim smehom in debelo, zve
davo taco med njenimi stegni. Pa šumenje 
v glavi, bolečine v želodcu . . . in potem 
cesta.. . cesta. . . pa gozd: in noro divje 
nategovanje. 

Angela kleči na sedežu, prsi pritiska ob 
naslonjalo. Njena košata zadnjica ga pre
metava v valovih kot lupino. Na vratu čuti 
njegovo sapo — pavze med grgrajočimi 
besedami: 

— O . . . ti . . . l i . . . znaš . . . bo . . . žan-
sko . . . te . . . 

— Kot psico, spreleti Angelo. Vedno 
kot psico! 

Potem se še bolj dvigne in prestrežen 
sunek jo nagne čez rob noči, da se začu
deno prelije v jutro. Nekje daleč valovi 
težka kri in zdi se j i , da na vse kaplja med 
iz zmečkanega satja. Od nekod potegne 
raztrgane, pohojene hlačke; on pa se j i še 
zadihan opravičuje. Toži o svoji frigidni 
ženi, ki je postala služkinja lastne hiše. 
Z vso resnostjo menda po ves dan skrbi za 

mrtve stvari, da imajo svojo modo, prostor, 
red in čistočo. Angela pozna te zgodbice; 
podobne so si kot jajce jajcu. Ve, da je 
v njih le ena plat resnice, in če razume eno, 
ne more doumeti druge, zakaj obe sta del 
neke razbite celote; celote, ki ji ona nikoli 
ni pripadala. 

Ko spet drvita po črni asfaltni cesti, j i 
obljublja boljšo službo, ona pa premišljuje 
o življenju, ki postane vzorec — šablona: 
istih gibov, dejanj, trikov, misli, besed, 
laži. . . kjer je vse že vnaprej določeno. 
Dozdeva se j i , da ničemur ne moreš ube
žati, saj se še tako različne poti v neki točki 
združijo. Zato je vsaka človekova odločitev 
nesmiselna. A že isti hip zasliši oddaljeni 
prišepet sebe: 

— Angela, usoda je izgovor, je tolaž
b a . . . izgovor. 

— Ja, ja: tolažba, to-lažba, to-laž . . ., 
omahuje z glavo. 

Nato kot da se je zbudila iz morečih 
sanj, pokrije oči z dlanmi in glasno zajoče: 

— Kurba sem, pijana kurba! O ma
ma . . . tvoja hči . . .! 

Na ovinku udari z glavo v vrata. Nebo 
zgosti zvezde v vrteče jedro, iz katerega je 
najbolj velika ; vezda izstreljena in svetleče 
bela pada proti zemlji. Angela stegne roki 
in jo svinčeno težko ujame v svoje umira
joče naročje — med razbitimi kosi ploče
vine. 

Zdaj stojim, 
pred vami. 
Moje oči so suhe, 
roke trdne, 
beseda moja mrtva. 

Tu pred 
vami je telo 
prazno vsakih upov. 

Udarite, 
kar vas je moč, 
u bite, 
kar že zdavnaj je ubito, 
da potešite svojo vest, 
da laži svoji utdete za ped. 

Moj molk 
vas vznemirja? 
O kako preprosto 
biti je z resnico 
in kako pošastno mora biti 
krotenje slepe jeze. 

Kam naj odložim spomine 
težke? 
Ali naj jih zaupam 
tebi, zemlja, 
Iti molčeča sprejemaš 
ljubezen in kletev, 
in kije moja? 

Leto odšteva 
svoje ure 
in se brezbrižno umika 
uri slave. 

Molk 
pa je hud. 
Zakriva 

tisočletno se modrost. 

Sam 
bom prebrodil 
reko soočja. 
Zemlja bo tiha, 
a vendar z menoj, 
korak moj bo podprla, 
da ne stopi v prepad, 
nastavljen trudnim nogam. 

Nekje na obzorju 
sonce napoveduje svoj dan. 
Noč pa ne 
misli na predajo moči. 

Joj, kako lepa 
je igra za črno in belo. 
Le zakaj smrt 
hodi zdaj tu in zdaj tam? 

Predrznim 
besedam 

so odpovedala krila. 

Oblak 
razsanjanih črk 
pada v dolino 
pozabljenih rož. 
Nekje 
se veselijo 
rosnega jutra 
in klepljejo 
otopele jezike, 
da pokosijo žalost 
pobeglih spominov. 


