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PRIZNANJE »ŽELEZARJU« OB 30-LETNICI TOVARNIŠKEGA TISKA 
ui Y ? o r , o v u » kjer se ponašajo z najstarejšim tovarniškim glasilom, je 
bda 2. m 3. novembra osrednja proslava ob 30-letnici tiska organizacij 
združenega dela v SFR Jugoslaviji. Svečanosti so se poleg republiških 
in pokrajinskih delegacij novinarjev glasil OZD udeležili številni 
predstavniki družbenopolitičnega življenja kraja in SR Hrvatske, med 
gosti pa sta bila tudi predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije Mika 
Spiljak, ki je na svečanosti tudi spregovoril in njegov govor v nadalje
vanju v celoti objavljamo, in predsednik Zveze novinarjev Jugoslavije 
Mi utin Milenkovi^ Ob tej priložnosti je glasilo našega delovnega 
kolektiva ŽELEZAR prejelo posebno priznanje kot najstarejše delav
sko glasilo v SR Sloveniji. Enaka priznanja so prejela tudi najstarejša 
glasila ostalih republik m pokrajin. 

Praznovanje v Borovu se je priče
lo s posvetovanjem o problematiki 
in nalogah glasil organizacij združe
nega dela. Se isti dan pa so y avli 
doma kulture v Borovu odprli raz
stavo glasil OZD, na kateri je bilo 
zastopano rekordno število glasil^— 
940, izmed 1.500, kolikor jih izhaja v 
SFR Jugoslaviji. Naše glasilo je bilo 
poleg najstarejših glasil v posamez
nih republikah in pokrajinah kot 
najstarejše glasilo v SR Sloveniji na 
častnem mestu. Njegov predhodnik 
- NAŠ KOVINAR, svobodno glasi
lo delavstva Kranjske industrijske 
družbe, je začel izhajati že 23. ja
nuarja 1937. leta, to je, pred štiride
setimi leti. 

Letos mineva trideset let, odkar se 
je v novi Jugoslaviji pojavila poseb
na vrsta delavskega tiska, Čeprav ne
kateri posamezni primeri, kot na 
primer NAŠ KOVINAR, segajo že v 
predvojno obdobje, v čas napredne
ga delavskega gibanja, v čas krepitve 

delavske enotnosti. S tem jubilejem 
se delavski tisk, ali kakor ga danes 
imenujemo glasila organizacij zdru

ženega dela, vključuje v vsejugoslo-
vansko proslavljanje Titovih jubile
jev — 85-letnice rojstva in 40-letni-
ce, odkar je stopil na čelo Komuni
stične partije Jugoslavije. 

Z razvojem samoupravljanja se je 
pri nas začelo razvijati tudi speci
fično novinarstvo, oziroma specifič
na informativna dejavnost, ki smo 
jo najprej imenovali tovarniški tisk, 
potem glasila delovnih kolektivov in 
danes glasila organizacij združenega 
dela. Značilnost razvoja potrjuje 

| (Nadaljevanje na 10. strtini) | 

POSLOVNI REZOLTATI V SEPTEMBRU 
IN KUMULATIVNO 

ZA PRVIH DEVET MESECEV 
Plan eksterne realizacije za mesec september 1977 je bil 35.145 ton 

v vrednosti 357,104.252 dinarjev, s povprečno ceno 10.161 din za tono. 
Dejansko smo v mesecu septembru prodali 34.890 ton proizvodov 
osnovne dejavnosti, v skupni vrednosti 347,473.350 dinarjev, s pov
prečno prodajno ceno 9959 din za tono. Lani smo v enakem obdobju 
prodali 29.309 ton v vrednosti 271,5 milijona dinarjev, s povprečno 
prodajno ceno 9262 din za tono. 

dinarjev ali za 2,7 %. Dejanska pro
dajna cena pa je za 202 din na tono 
ali za 2,0 % nižja od planirane. 

j (Nadaljevanje na 2. strani) | 

Proizvodni rezultati v septembru 
so nižji od planiranih za 255 ton ali 
0,7 %. Vrednostna realizacija za
ostaja za planirano za 9.630.902 

REKORDNA MESEČNA PROIZVODNJA V TOZD HLADNA 
VALJARNA DELA 

vodnjo 5775 ton. Pri tem so svoje 
rekorde dosegle tudi posamezne lini
je, od katerih je treba posebej ome-
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Ob slabih vesteh in težavah, ki so spremljale TOZD Hladna valjar
ja Bela v zadnjem času, nas je toliko bolj presenetila rekordna pro
izvodnja 5775 ton, ki so jo dosegli v mesecu oktobru. Govorice o sla
bem delu, o malomarnem odnosu do dela in podobnem so se pričele 
širiti v Železarni, kakor tudi v širšem slovenskem prostoru. Vendar pa 
zaradi negativnega primera posameznika ali nekaterih posameznikov v* ocpicmuiu i*w <-̂ . 
ne moremo ocenjevati celotnega kolektiva kot slabega, kar dokazuje vodnja, s katero se poča 
tudi doseženi rezultat. v; ^ 

jc, uu ft.af.eiJ.il je U C U Ü (juacucj uiuc-
niti linijo za razogljičenje in rekri-
stalizacijo, ki je proizvedla 2350 £on 
iti c - a n f a m K r i i 1 9 1 Q t n n ^ T ' a n r n i 7 . 

V TOZD 
ELEKTRODE 

SO V OKTOBRU 
DOSEGLI 

NAJVEČJO 
MESEČNO 

PROIZVODNJO 
Sodelavke in sodelavci v 

temeljni organizaciji zdru
ženega dela ELEKTRODE 
so v oktobru dosegli doslej 
največjo mesečno proiz
vodnjo varilnih in dodaj ni h 
materialov, in sicer 1.724 
ton. S tem so dosegli tudi 
najvišjo delovno storilnost, 
in sicer 46,53 kg na delavno 
uro. 

S tem so za 26 ton preseg
li dosedanjo največjo me
sečno proizvodnjo, doseže
no septembra 1975, ob sto
rilnosti 44,53 kg na delovno 
uro. 

Ob dejstvu, da so v okto
bru delali delno le eno pro
sto soboto, je to lep delovni 
rezultat sodelavcev in so
delavk TOZD Elektrode, k 
čemur so svoj delež dodali 
predhodne TOZD z redno in 
kvalitetno dostavo vložka 
ter vzdrževalci. / 

Vsekakor je to lep prispe
vek TOZD Elektrode k pri
zadevanjem celotne Žele
zarne, da bi se ob sklepu 
leta kar najbolj približali 
planskim obveznostim in 
postavljenim poslovnim re
zultatom. Obenem pa naj bo 
to spodbuda tudi ostalim 
temeljnim organizacijam 
združenega dela v sklep
nem jurisu za uresničitev 
plana. -

Z našim delom in odnosom do dela 
ter z angažiranostjo v družbenopoli
tičnih organizacijah hočemo deman-
tirati slabo mnenje o nas in z rezul
tati dela dokazati, da se intenzivno 
vključujemo v vsetokove, ki prina
šajo boljši jutri. 

V oktobru je TOZD Hladna va-
ljarna Bela dosegla rekordno proiz-

(v septembru 1219 ton). Ta proiz
vodnja, s katero se počasi le približu
jemo visokim planskim obvezno
stim, je po eni strani res rezultat 
večjega izpolnjevanja obveznosti 
predhodnih TOZD (preskrbljenost 
z vložkom, ki nam je povzročala 
težave vse obdobje, se je bistveno 
izboljšala), v glavnem pa je rezultat 
naših velikih naporov, da bi izpolnili 

| (Nadaljevanje na 6. strani) | 

NOV NAČIN TRANSPORTIRANJA 
S KONTEJNERJI 

Organizacija notranjega in zunanjega transporta je eden od naj
važnejših faktorjev v celotnem procesu krožnega blaga. Največkrat 
predstavlja ozko grlo prav transport, ki pri neurejenih razmerah 
angažira velika sredstva, čas in delovno silo. Zaradi vsega tega je 
moderna tehnologija transporta pristopila k tako imenovanemu tran
sportu« ki ima za cilj: 

— v čim krajšem času opraviti 
Čimveč dela, 

— da se blago pri manipulaciji 
čimmanj poškoduje, 

— da se poveča produktivnost 
dela in se zmanjšujejo stroški mani
pulacije, 

(Nadaljevanje na 11. strani) | 

OSNOTEK RESOLUCIJE IZVAJANJA 
DRUŽDENEGA PLANA SRS IN SFRJ 

V LETU 1978 
Letos smo pravočasno prejeli osnutke obeh naslovnih resolucij, 

kar nam omogoča, da se vključimo v razpravo in da tudi v svojih 
planih upofitevamo analize, ki spremljajo te dokumente. Republiška 
skupščina je obravnavo obeh osnutkov uvrstila v dnevni red preda
vanja, ki bo 23. novembra. V ta namen je izšel Poročevalec štev. 24, ki 
v celoti objavlja resolucijo SR Slovenije, globalno oceno razvoja SR 
Slovenije v letu 1977 in možnosti razvoja v letu 1978 ter dokumenta
cijsko gradivo h globalni oceni. 

Delegati v skupinah za delegiranje 
delegatov v republiško skupščino pa 
so z vabilom prejeli poleg ostalega 
materiala tudi osnutek resolucije b 
politiki uresničevanja družbenega 
plana SFR Jugoslavije za obdobje 

H976«*eeH^-4etu—rSm—Torej"' se 

razprava o planskih dokumentih 
pričenja pravočasno, potrebno je le, 
da se vanjo vključimo. 

Planski dokument za leto dni je 
izsek iz preteklega plana, zato tudi 
| :. .• (Nadaljevanje na 3. strani) | 

Predsednik Tito je ob 30-letnici tovarniškega tiska 
poslal vsem glasilom OZD najlepšo čestitko 

-MEZMOU, 
<A« fig. 
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U OKVIRU O P Š T E J U G O S L O V E N S K O G JUBILEJA: 
40-GODIŠNJICE D O L A S K A D R U G A TITA 
N A Č E L O KPJ I 85-GODIŠNJICE N J E G O V O G R O D E N J A 

a povodom obdežavanja 
TRIDESETOGODIŠNJICE 
(1947—1977) 
P O K R E T A N J A I R A Z V O J A SREDSTAVA INFORMISANJA 
U O R G A N I Z A C I J A M A U D R U Ž E N O G R A D A 

VEČE SAVEZA SINDIKATA JUGOSLAVIJE 

I 
SAVEZ NOVINARA JUGOSLAVIJE 

D O D E U U J U 

P O V E L J U 
U S T U ~Ž£tf^2AK"~Že/ewr/ztrJ^^ 

K A O P R V O M F A B R 1 Č K O M G L A S I L U K O J E J E IZIŠLO 

u SRSfovemft 

U Beogradu, novembra 1977. 

Predsednik 

Veča Saveza sindikata Jugoslavije 

MIKA ŠPILJAK 
Predsednik 

Saveza novinara Jugoslavije 

MILUTIN MILENKOVIČ 

PLAVŽ II ZE OBRATUJE 
V ponedeljek, 31. oktobra, ob 14.45 so delavci temeljne 

organizacije združenega dela Plavž na popoldanski dnini prižgali 
plavž Štev. II, ki je bil v remontu od 11. septembra. To je bil največji 
remont na plavžu v njegovem štiridesetletnem delovanja. Tako velik 
remont je bil potreben, ker so bili nekateri deli in naprave tako 
dotrajane, da je bilo delovno okolje že nevarno in smo morali porušiti 
večji del naprav. 
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POSLOVNI REZOLTATI V SEPTEMBRU 
IN KUMULATIVNO ZA DEVET MESECEV 
| (Nadaljevanje s 1. tirani) ] 

Družbeni plan eksterne realizacije 
je za obdobje devetih mesecev zna
šal 308 tisoč 970 ton v vrednosti 
3.086.917.041 dinarjev, s poprečno 
ceno 9.991 din za tono. Dejansko 
smo v tem obdobju prodali 291.789 
ton proizvodov osnovne dejavnosti 
v vrednosti 2.806.439.202 dinarjev, 
s poprečno prodajno ceno 9.618 din 
za tono. V prvih devetih mesecih 
preteklega leta smo prodali 267 tisoč 
909 ton v vrednosti 2,357 milij. di
narjev, s povprečno ceno 8.798 din za 
tono. 

Dosežena blagovna proizvodnja 
zaostaja za planirano za 17.181 ton 
ali za 5,6%. Tudi vrednostna reali
zacija ne dosega planirane in je za 
280.477.839 dinarjev ali za 9,4% 
izpod plana. Povprečna prodajna 
cena je za 373 din na tono ali za 
3,7 % nižja od planirane. 

Povprečna mesečna eksterna rea
lizacija v letu 1977 znaša 311.826.578 
dinarjev, metem ko je bila v istem 
obdobju lanskega leta 261.888.657 di
narjev, kar pomeni za 49.937.921 
večji poprečni iztržek kot lani. 

CELOTNI PRIHODEK IN NJEGOVA RAZPOREDITEV V 000 DIN: 

Zap. ~ . 
št ° P " L - IX. 1976 

Plan 
I . - IX.77 

L - I X . 
1977 

Indeksi 
5:3 5:4 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Celotni prihodek 5,656.753 8,037.563 6,680.520 118,1 83,1 
1.1 prihodki od prodaje 

na trgu 
1.2 prihodki v okviru OZD 
1.3 prihodki od prod. 

mat. — 77 
1.4 drugi prihodki — 78 

2,222.659 
3,324.814 

17.985 
91.295 

3,148.480 
4,822.236 

14.977 
51.870 

2,721.625 
3,860.199 

19.850 
78.846 

122,4 
116,1 

110,4 
86.4 

86.4 
80,0 

132,5 
152,0 

2. S preme m. v zal. 
proizv. ( + ) 163.808 105.729 64,5 

2.1 Začetno stanje 
2.2 končno stanje 

240.420 
404.228 

379.738 
485.467 

157,9 
120,1 

3. Obseg poslovanja (1 + 2) 5,820.561 8,037.563 6,786.249 116,6 84,4 

4. Prenesene vrednosti 5,445.201 7,226.543 6,043.819 111,0 83,6 
4.1 Vkalk. mat. stroški 
4.2 amort. po min. stop. 
4.3 drugi poslovni 

stroški - 72, 73 

5,143.799 
245.346 

56.056 

6,863.563 
325.930 

37.050 

5,700.740 
297.308 

45.771 

110,8 
121,2 

81,7 

83.1 
91.2 

123,5 

5. Dohodek (3-4) 375.360 811.020 742.430 197,8 91,5 

Celotni prihodek je za obdobje 
devetih mesecev nižji od planiranega 
in višji kot v prvih devetih mesecih 
preteklega leta. Plačana realizacija 
se je zelo približala fakturirani, tako 
da ni vplivala na poslovni rezultat. 
Izvoz je bil nižji od planiranega in je 
bil prihodek zaradi forsirane dobave 
domaČim kupcem večji. Zaostajanje 
za planskimi obveznostmi, tako na 
področju skupne in blagovne pro
izvodnje kot tudi na področju pro
daje, pa je vplivalo na nižji doseženi 
celotni prihodek, kot smo ga 
planirali. 

Celotni prihodek, ki sestoji iz 
prodaje na trgu, prihodkov v okviru 
OZD in drugih prihodkov, je višji od 
lanskoletnega celotnega prihodka, 
DOHODEK IN NJEGOVA DELITEV V 000 DIN: 

predvsem zaradi višjih prihodkov od 
prodaje na trgu. Prihodki od prodaje 
na trgu so višji za 22,4 % in to zaradi 
večje količine prodanih proizvodov 
kot tudi višje prodajne cene. 

S celotnim prihodkom prvega tro-
mesečja, ki znaša 6.680,5 milij. -din, 
smo pokrili materialne stroške, 
amortizacijo po predpisanih stop
njah in druge poslovne stroške. 
Kljub temu, da materialni stroški ne 
presegajo planiranih za to obdobje, 
pa so glede na izvršeno blagovno 
proizvodnjo v odnosu na planirano 
previsoki. Visoki so stroški nabav
ljenega materiala kot tudi stroški 
vložnega materiala med temeljnimi 
organizacijami. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Dohodek (3-4) 375.360 811.020 742.430 197.8 91,5 

6. Obveznosti 
iz dohodka 118.098 385.889 315.842 267,4 81,8 

6.1 prispevki 42.804 76.757 38.037 88,9 49,6 
6.2 davki 367 7.362 4.901 1.335,4 66,6 
6.3 za delovno skupnost — 151.922 117.426 77,3 
6.4 amort. nad predp. 

stopnjo 
6.5 obresti in doh. 

za dr. OZD 40.869 110.235 113.714 278,2 103,2 
6.6 druge pogodb, obvez. 34.058 39.613 41.764 122,6 105,4 
6.7 ostalo 

7. čisti dohodek (5 - 6) 257.262 425.131 426.588 165,8 100,3 
7.1 za osebne dohodke 349.244 415.849 379.657 108,7 91,3 
7.2 za poslovni sklad 37.080 52.607 141,9 
7.3 za rezervni sklad 10.795 17.566 162,7 
7.4 za skupno porabo 19.943 40.360 60.100 301,4 148,9 
7.5 za ostale namene 
7.6 izguba -111.925 -78.953 -83.342 - > 105,6 
7.7 zaČas. nerazp. 

dohodek (+) 

Dohodek, ki nam ostane po po
kritju vseh omenjenih stroškov, 
znaša 742,4 milij. dinarjev. Dohodek 
odstopa od planiranega manj kot 
v polletju in je dosti višji od lansko
letnega. Z dohodkom smo pokrili vse 
prispevke, davke, obresti in druge 
pogodbene obveznosti. Amortizacije, 
ki bi bila višja od predpisane, nismo 
obračunali. 

Čisti dohodek, ki znaša 426,5 milij. 
dinarjev, delimo na osebne dohodke, 
skupno porabo (stanovanjski pri
spevek in topli obrok), rezervni sklad 
in poslovni sklad. Vse temeljne 
organizacije, razen TOZD Hladna 
valjarna Bela, so ustvarile dovolj 
čistega dohodka za pokritje vseh 
obveznosti in formiranje skladov. 
Hladna aljarna Bela izkazuje 
izgubo v višini 83 milijonov dinarjev, 
ki je manjša kot je bila v prvem pol
letju, ker je v tem obdobju ustvarila 
višjo proizvodnjo, del stroškov pa je 
bilo poračunanih z zagonskimi 
stroški. 

Prikazano izgubo hladne valjame 
Bela lahko deloma krijemo iz sred
stev, ki so jih temeljne organizacije 
razporedile na prosta sredstva po
slovnega sklada, rezervnega sklada 
TOZD in sklada skupne porabe. 

Nada Pesjak 

ŽELEZ AR 

TEŽJA OKVARA 
ELEKTRIČNE 

PEČI 
LECTROMELT 

V četrtek, 3. novembra, je 
ob 21,50 prišlo do večje 
okvare na električni peči 
Lectromelt v TOZD Jeklar-
na. Iz neznanega vzroka je 
prišlo do preboja električ
nega toka na visokonape
tostnem stikalu 35 kV na 
fazi B . Pri tem je bilo uniče
no stikalo in 18 ton trans
formatorskega olja. 

V orodjarni so že izdelali 
novo stikalo, transforma
torsko olje so zamenjali, od 
srede, 9. novembra, na če
trtek 10. novembra bo elek
trična peč predvidoma za
čela normalno obratovati. 

Ta okvara je povzročila 
precejšen izpad elektro je
kla ravno v času, ko se v 
vseh temeljnih organizaci
jah združenega dela bije 
bitka za kar najbolj uspe
šen zaključek gospodarske
ga leta. 

Svetlobni stolp - izdelek TOZD Ko-
vinoservis 

. PLAVŽU 
ZE OBRATUJE 
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Vzporedno z remontom so tekla Še 

druga dela kot: prestavitev tirov, 
obnovitev povezave energetskih me
dijev, ureditev odtoka vode, nov 
delovni podest in še več drugih del. 
Med samim remontom plavža pa so 
bile v remontu še druge naprave in 
to: aglomeracija, Lurgi čistilec in 
ogrevalec zraka štev. 3. Iz navedene
ga se vidi, da je bilo na območju 
plavža preteklih Šest tednov zares 
živahno. 

Pri remontu plavža so poleg naših 
vzdrževalcev iz TOZD Remontne 
delavnice, TOZD Transport in 
TOZD Strojne delavnice sodelovali 
še zunanji izvajalci: Metalna Mari
bor, Hidromontaža Maribor, Vatro-
stalna Zenica, SGP Gradiš Jesenice 
in Pleskar Ptuj. 

Za sam remont je bilo planirano, 
da bo končan v štiridesetih dneh, 
vendar je bil rok prekoračen za deset 
dni. Kljub temu, da je bil remont 
časovno presežen, ne moremo reči, 
da smo delali slabo. Nimam namena 
opravičevati izvajalcev in vodstva 
remonta, vendar bi omenil nekaj 
problemov, na katere smo naleteli 
med remontom in so vsaj v veliki 
meri vzrok za podaljšanje. 

Na prvo neprijetno presenečenje 
smo naleteli pri demontaži dna peči, 

ki ni bilo tako, kot je projektant pred
videval. Tudi pri nosilnem obroču 
jaška smo imeli težave in smo 
morali variti dodatni obroč. Pri po
stavljanju konstrukcije prašne vreče 
je prišlo do zastoja, ker ni bilo geo-
metra, ki je bil ta čas na vojaških 
vajah. Tudi samo prašno vrečo smo 
morali sestavljati na gradbišču, ker 
zaradi dimenzij ni bil možen prevoz 
iz Krmelja. To je še bolj oviralo 
montažo, ob dejstvu, da je bilo 
gradbišče zelo utesnjeno. 

Pri izkopu temeljev za tire in 
cevovode nikoli nismo vedeli, na kaj 
bomo naleteli, in je bilo veliko 
nepredvidenih gradbenih del. Tudi 
razne dodatne zahteve in delno 
neusklajeni načrti so povzročali zelo 
velike težave in tudi nepredvidena 
dela. Ko bo opravljena podrobna 
analiza poteka remonta, bomo lahko 
videli, koliko več del, kot smo jih 
planirali, smo naredili. Vendar že 
zdaj lahko zanesljivo rečemo, da jih 
je bila vsaj Četrtina več, kot smo jih 
planirali. Problem z rezervnimi deli 
je splošno znan. Tudi problemi z 
demontiranim starim železom in 
njegovim transportom, ki ga je bilo 
skoraj 300 ton, niso bili zajeti v 
planu. 

Poleg tega bo treba v prihodnje 
pri planiranju remontov, ki trajajo 
dalj časa, misliti tudi o tem, da dela
vec potrebuje počitek in da je vsako
dnevno dvanajsturno delo, tudi na 
proste sobote in nedelje, preutrudlji-
vo in ni več interesantno in zato 
imajo tako domači kakor tuji 
izvajalci precej težav, ko je treba 
prepričevati ljudi za nadurno delo, 
ki poleg vsega ni več ustrezno moti
virano. 

Plan remonta je bil narejen za 
delo v izmeni 12—12 ur in ni bil 
izpolnjen, ker so dela na višini pote
kala samo podnevi. 

Imeli pa smo dobrega zaveznika v 
lepem vremenu in smo imeli ves čas 
remonta le dva deževna dneva. 
Poudariti pa je tudi treba, da v času 
trajanja remonta nismo imeli nobe
ne nesreče pri delu, ne med 
domačimi delavci ne med delavci 
zunanjih izvajalcev, in to kljub 
temu, da je delalo na večjih etažah 
istočasno večje število ljudi ob 
istočasnem obratovanju plavža I in 
zelo utesnjenem gradbišču. 

Čeprav vsa dela okoli plavža še 
niso končana, ker je potrebno 
urediti še marsikatero stvar, lahko 
rečemo, da je bil remont uspešen. S 
tem remontom so izboljšane delovne 
razmere delavcev TOZD Plavž, ki le

tos praznujejo 40-letnico obratovanja 
plavža, v prihodnjem letu pa bo 
pritekla iz plavža tudi kakšna tona 
surovega železa več in bodo sodelav
ci TOZD Plavž - lahko izpolnili 
pla.nskejobveze., Es WanezrVehar v ^ 

PROBLEMATIKA PRODAJE 
KOVINSKIH PODBOJEV 

V zadnjih mesecih se na samoupravnih organih in na nekaterih 
drugih sestankih in posvetovanjih vse bolj pogosto obravnava pro
blem pomanjkanja naročil za kovinske podboje. Menim, da je prav, da 
o tem delavce Železarne seznanimo bolj vsestransko, pri čemer je po
trebno že v uvodu poudariti, da je pri tem potrebno upoštevati Številne 
dejavnike, ki vplivajo na takšno situacijo. Kratka in neobrazložena 
informacija v Zelezarju, da TOZD Vratni podboji ni izpolnila 
družbenega plana zaradi pomanjkanja naročil, nam ne pove dovolj. 
Zato navajam nekaj podatkov in objektivnih razlogov, ki so vplivali, 
oziroma vplivajo na obseg naročil vratnih podbojev. 

šotni tudi ozki lokalistični interesi 
(primer GP Gorenje Radovljica — 
LIP Bled). Navedeni primer ni boleč 
glede na količine, vendar ga nava
jam zato, ker se lahko pojavi povsod 
in smo pri tem praktično nemočni. 

Poleg navedenih dejstev pa je 
prisoten tudi problem kvalitete na
ših podbojev (pojavi rjavenja), ki 
lahko vpliva na razpoloženje in za
upanje kupcev v naš izdelek. 

Pri zadnjih reklamacijah so kupci 
že izjavljali, da bodo podboje kupo
vali, oziroma vgrajevali samo v pri
meru, da jim posredujemo pisno 
jamstvo, da podboji ne bodo korodi
rali (zarjaveli), kaj ti težave, ki v 
zvezi s tem nastopijo na zgrajenih 
objektih, so v večini primerov za iz
vajalce velik problem in dodatni 
strošek. 

Da bomo imeli polno zasedene 
proizvodne kapacitete, pa bo potreb
no več razumevanja in hitrega pri
stopa k osvajanju novih profilov za 
vratne podboje. Trenutno je večje 
povpraševanje po simetričnih tunel
skih vratnih podbojih za debelino 
zidu 50 mm, vendar se prepočasi od
ločamo za konkretne odgovore kup
cem, v kakšnem času lahko izdelamo 
prve količine. Verjetno bo na podlagi 
tržnih zahtev potrebno več konkret
nega sodelovanja na relaciji OPTIO 
- TOZD Profilarna - TOZD Vrat
ni podboji. 

S.Z. 

Z večjo aktivnostjo, oziroma obve
ščanjem projektivnih organizacij in 
birojev za projektiranje v večjih 
gradbenih podjetjih o naši proizvod
nji vratnih podbojev se je prodaja 
vratnih podbojev v lanskem in le
tošnjem letu bistveno povečala (v 
letu 1975 okrog 15.000 kosov, v letu 
1976 27.000 in v letu 1977 predvide
vamo okrog 50.000 kosov). 

Letno povečanje naroČil za okrog 
80% lahko smatramo za uspeh. Ne
kateri momenti v letošnjem letu nas 
opozarjajo na to, da so vratni pod
boji izdelki, katerih plasma je od
visen od nekaterih faktorjev, ki so 
lahko redno prisotni na tržišču. 

Tako je, na primer, letošnje po
manjkanje cementa vplivalo na pro
dajo tunelskih podbojev (delno tudi 
mokromontažnih), ker so specializi
rana podjetja za tunelsko-betonsko 
gradnjo zaradi pomanjkanja cemen
ta imela zastoje v gradnji in s tem 
istočasno manjše potrebe po podbo-
jih. 

Glede na zakonske predpise o in
vesticijah so lahko potrebe po vrat
nih podbojih večje ali manjše, od
visno od sredstev, namenjenih za 
gradnjo stanovanj in ostalih objek
tov. 

Razpoloženje projektantov (in in
vestitorjev) je lahko v posameznih 
obdobjih različno, glede odločitve o 
vgrajevanju kovinskih ali lesenih 
vratnih podbojev, pri tem pa so pri-

KAZNOVANJE NEOPRAVIČENEGA 
IZOSTANKA Z DELA 

Ni Še dolgo tega, ko je v našem kolektivu začela z delom novo 
izvoljena disciplinska komisija. Ker ta organ obravnava vse primere 
za celotno Železarno, je vsekakor razumljivo, da je delo zelo obsežno 
in zahtevno. V pristojnosti te komisije je tudi obravnavanje in kazno
vanje neupravičenega izostajanja z dela, o čemer bi rad spregovoril 
v današnjem sestavku. 

Znano nam je, da ima neopravi
čeno izostajanje v naši Železarni že 
kar lepo tradicijo. Da pa je dobilo 
tako razsežnost, je verjetno vzrok v 
tem, da so bile izrečene kazni zelo 
mile, ali pa jih sploh ni bilo. Po 
reorganizaciji in novi izvoljeni disci
plinski komisiji smo upali, da bo tudi 
tu prišlo do korenitih sprememb. 
Izdanih je bilo tudi nekaj obvestil, 
oziroma okrožnic, sledila je tudi 
vrsta sestankov, katerih namen je 
bil povečati delovno disciplino. To 
pa je zaenkrat tudi vse, kar smo do 
danes storili. 

Oglejmo si torej, kako ukrepamo 
sedaj v takih primerih. Delavec je 
neopravičeno izostal z dela. Delo
vodja mu je seveda vpisal v dninsko 
knjigo neopravičen izostanek. Dela
vec prejme obvestilo, kdaj se mora 
za ta prekršek zagovarjati pred 
disciplinsko komisijo, kjer bo ob 
koncu izrečena tudi kazen. Prisoten 
pa mora biti tudi delovodja, ki je 
delavcu vpisal neopravičen izo
stanek. Kolikor delovodja ne bi bil 
prisoten, se smatra to kot lažja 
oblika kršenja delovnih dolžnosti. 
Pri tem seveda nastane nemalo pro
blemov in težav. Zakaj? Nekaj pri
merov iz prakse nam bo dalo na to 
kaj jasen odgovor. 

Delovodja je pred časom vpisal 
delavcu v dninsko knjigo neopravi
čen izostanek. Ker pa je komisija 
obravnavala primer takrat, ko je bil 
delovodja na nočni izmeni, je moral 
zjutraj ostati na Jesenicah. Naj 
povem, da se na delo vozi z avto
busom. N i vedel, kam bi Šel po 
končani dnini, saj je bila obravnava 
tega primera šele ob 9. uri. Po 
končani obravnavi na disciplinski 
komisiji se je okrog 12. ure končno 
odpeljal domov. Ker pa mesečna 
vozovnica velja le za delavski 
avtobus, je moral prevoz plačati 
posebej. Poleg tega pa je zaradi tega 
zabil osem ur svojega prostega časa. 

Oglejmo si še drugi primer. Kljub 
temu, da je delal na popoldanski 
dnini, je moral delovodja z doma že 
zjutraj. Tudi on ne stanuje na Jese
nicah. Po končani obravnavi prime
ra je obiskal nekaj trgovin, pa tudi 
nekaj malega je hotel prigrizniti, saj 
vendar ni mogel ostati brez kosila. 
Kdo mu ho povrnil stroške? 

Nihče! 
Še in še bi lahko našteval, vendar 

upam, da sta ta dva primera za
dosten dokaz, kdo je pravzaprav 
kaznovan. Takšen način je do delo
vodij skrajno krivičen. Dogaja se 
tudi, da člani komisije sprašujejo 
delovodja, Če je kaznovani delavec 
sicer vesten in marljiv. Naj povem, 
da so kršilci' v *velikt večini-^rimerov 

vedno isti delavci. Ko bi si ogledali 
dninske liste za vse mesece v letu, bi 
to lahko kaj hitro ugotovili. Pogo
varjal sem se o tem z nekaterimi 
delovodji. Želel sem dobiti odgovor, 
kaj bodo storili v bodoče. Takole 
pravijo: »Najprej mu bom pisal 
redni plačan dopust. Ko tega ne bo 
več, ga bom skušal pregovoriti, da bi 
zamujeno nadoknadil z nadurnim 
delom. V skrajnem primeru pa mu 
bom vpisal neplačan dopust. Neo
pravičenega izostanka pa nič več, saj 
sem s tem tudi sam kaznovan.« 

Kaj smo torej dosegli? S takšnim 
načinom nehote dajemo potuho 
nedisciplini. Kaj, če bo delovodja 
imel v enem mesecu pet ali več 
takšnih kršilcev, kar v posameznih 
obratih ni nobena redkost. Medtem 
ko bo kršilec na disciplinski komisiji 
vedno drug delavec, pa bo moral biti 
isti delovodja vedno prisoten. V 
prostem Času pa imamo vsi, tako 
tudi delovodja, svoj življenjski 
urnik. Prenekateri možje danes 
kuhajo kosilo, ker je pač žena v 
službi, pazijo na otroke, jim poma
gajo pri učenju in podobno. Zato je 
nepravilno, da jim na tak način 
odvzemamo njihov prosti Čas. Mo
goče obstaja bojazen, da bi bil delo
vodja do posameznih delavcev pri
stranski in je zato potrebna njegova 
prisotnost'. Prepričan sem, da je 
takšna bojazen odveč, vsaj kolikor 
sam poznam delovodje. Vsak delo
vodja skuša ugoditi željam in zahte
vam delavca, če je to le mogoče. 
Zavedati pa se moramo, da je prav 
delovodja tisti, ki natančno ve, 
kolikšna je odsotnost v obratu, zato 
ni čudno, da vedno le ni mogoče 
ustreči željam. 

Slišal sem delavca, kateremu delo
vodja ni mogel dati dopusta, kako je 
povzdignil glas: »Dopust vzamem, 
kadar jaz hočem!« To ni res! 
Moramo si biti na jasnem, da le del 
dopusta delavec lahko koristi po 
svoji želji, sicer pa je dopust plani
ran. Pred nedavnim sem v Zelezarju 
prebral tudi zapis o razširjeni seji 
osnovne organizacije sindikata 
Železarne. Jasno je bilo povedano, 
da sindikat v bodoče ne bo zago
varjal nediscipliniranih delavcev, 
kar je popolnoma pravilno. Prav bi 
bilo, da bi tudi obratovodstva 
zavzela enako stališče. Samo enotni 
in nepopustljivi ukrepi proti kršil
cem, ki neopravičeno izostajajo iz 
dela, lahko dajo rezultate, kakršnih 
si Želimo. Vsi tisti sodelavci s svojimi 
izostanki dajejo vtis, da smo člani 
kolektiva skrajno neresni, nediscipli
nirani in nedelavni. Tega pa si prav 
jeseniški železarji nismo zaslužili. 

Janko Fon 



OSNUTEK RESOLUCIJE IZVAJANJA DROŽDENEGA PLANA... 
(Nadaljevanje si, strani) 

določa in predvicbva strategijo 
izpolnjevanja plana na podlagi pred
videnih pogojev in trendov doseda
njega in bodočega izpolnjevanja po
danih nalog s srednjeročnim planom 
za leto 1978. To leto pa je tudi 
sredina petletnega obdobja, oziroma 
tretje leto izpolnjevanja srednjeroč
nega plana 1976-1980. Naloge 
izhajajo iz ciljev, dogovorjenih z 
družbenim planom za' obdobje 
1976—1980, in analiz izvajanja druž
benega plana v letih 1976 in 1977. Z 
novimi sistemskimi rešitvami so 
podani pogoji, da postane odločanje 
o pridobivanju in razporejanju 
dohodka vse bolj oblika neposredne 
aktivnosti delavcev v združenem 
delu. Zato mora biti politika v letu 
1978 naravnana tako, da bo spodbu
jala delavce, da svoje napore 
usmerijo v racionalnejšo gospodarje
nje, v Štednjo in čim bolj učinkovito 
uporabo materialnih in finančnih 
sredstev za delo in razvoj. 

Materialni dvigi možnosti družbe
no ekonomskega razvoja so v SR 
Sloveniji v veliki meri pogojeni z 
letošnjimi gospodarskimi gibanji in 
predvidevanji razvoja v letu 1978 v 
celotni Jugoslaviji in gibanji, ki bodo 
v razvitih evropskih deželah. 

Zvezna analiza ugotavlja, da se bo 
družbeni proizvod v letu 1978 pove
čal za 6 do 7%, obseg industrijske 
proizvodnje v celotni Jugoslaviji za 
7 do 8 %, zaposlenost za 3,5 % in 
produktivnost za 3 do 4%. Po
memben generator naj bi bile inve
sticije, zato osnutek zvezne resolu
cije predvideva 8 % rast gospodar
skih investicij, rast cen in življenj
skih stroškov pa naj bi bila nižja 
kot v letu 1977. Zagotoviti je treba 
nadaljnjo stabilizacijo gospodar
stva, izboljšati reproduktivno spo
sobnost gospodarstva ter zagotoviti 
hitrejši razvoj manj razvitih repu
blik in avtonomne pokrajine Koso
vo. To je predvideno tudi s tem, da 
se zagotovi počasnejša rast skupine 
in osebne porabe od rasti družbene
ga proizvoda. V politiki cen se 
računa na uvedbo novega sistema 
cen, za kar se zakon Šele pripravlja. 
Po sprejetju zakona bo potrebno 

zgraditi še sistem, ki ga zakon načrtu
je. To sta določitev meril, podpis 
sporazumov in dogovorov. To pa bo 
še zadrževalo dosedanjo politiko in 
kontrolo cen. Predvideva se, da bodo 
cene v letu 1978 rasle nekoliko po
časneje kot v letu 1977. Tudi skupna 
devizna politika v letu 1978 temelji 
na novih sistemskih rešitvah. S tem 
se ustvarjajo pogoji za povečanje 
zunanjetrgovinske menjave in dru
gih oblik ekonomskega sodelovanja. 
Izvoz je eden od bistvenih faktorjev 
dinamične rasti, medtem ko se bo 
uvoz gibal restriktivno. 

Predvidevanja v osnutku zvezne 
resolucije so dokaj optimistična, 
vprašanje je, ali upoštevajo v za
dostni meri realne pogoje in možno
sti, ki jih je pričakovati v prihod
njem letu, tudi ob obravnavi pred
videnih gibanj pri izvozu in uvozu. 
Politika delitve je podrejena osnov
nemu cilju in povečanju repro-
duktivne sposobnosti organizacij 
združenega dela s področja materi
alne proizvodnje, ki v zadnjih letih 

ZAHVALA ZVEZE 
SINDIKATOV 
SLOVENIJE 

V ponedeljek, 10. okto
bra, so bili gostje vaše de
lovne organizacije organi
zatorji obveščanja ter ured
niki in novinarji glasil OZD 
iz vaše regije. Predstavniki 
družbenopolitičnih organi
zacij, vodstva vaše delovne 
organizacije in glasila ste 
srečanje vzorno pripravili, 
saj ste organizatorje obve
ščanja iz drugih delovnih 
organizacij izčrpno sezna
nili z načini obveščanja pri 
vas, pa tudi z uspehi in te
žavami, s katerimi se sreču
jete ob tem. Omogočili ste 
jim, da so v prijetnem 
vzdušju pristne delavske 
solidarnosti izmenjali svoje 
delovne izkušnje ter se 
oborožili z novimi spozna
nji za svoje pomembno 
družbeno poslanstvo. 

Prepričan sem, da bo so
delovanje ter politično in 
strokovno izpopolnjevanje 
organizatorjev obveščanja 
ter urednikov in novinarjev 
glasil OZD v prihodnje do
bro potekalo, če bodo za to 
področje izpopolnjevanja 
zakona o združenem delu 
pokazali povsod takšno ra
zumevanje kot pri vas. 

Dovolite mi, spoštovani 
tovariši, da se vam za vašo 
pomoč in trud v imenu re
publiškega sveta Zveze sin
dikatov Slovenije lepo za
hvalim, j 

stalno upada. Pri tem se kot osnovni 
pogoj za spremembo teh trendov 
postavlja nujnost zmanjšanja dele
ža skupne in splošne porabe v raz
porejanju dohodka. Ta napoved pa 
se pri sedanjih predvidevanjih še ni 
uresničila. Predviden generator viso
ke rasti je investicijska poraba. Ob 
padanju akumulativne sposobnosti 
gospodarstva je v povprečju največ 
od 5 do 10% lastnin sredstev v 
strukturi za investicije. 

Na gibanja v .prihodnjem letu bo 
gotovo najbolj vplivala dinamika v 
ekonomskih odnosih s tujino. V 
osnutku resolucije je predvideno po
večanje izvoza za 6 %. To je od 
letošnje kar precej nizka osnova. Pri 
uvozu se predvideva stagnacija, 
oziroma da ostane na nivoju leta 
1977. 

V razvitih evropskih državah je 
bila v prvem delu leta 1977 ugodna 
gospodarska rast, do konca leta pa 
napovedujejo umirjeno rast, ki se 
napoveduje tudi v prvi polovici 
naslednjega leta. Strokovnjaki 
OECD napovedujejo 4 % rast, v 
najbolj razvitih deželah pa izpod 3% 
(ZRN 3,75, Francija 3%, Velika Bri
tanija 2,25, oz. 1,5 %, Italija 0,25, oz. 
0,75). 

Ob upoštevanju doseženih rezul
tatov v letu 1976 in 1977 navedenih 
ocen razvoja za celotno Jugoslavijo 
in mednarodni gospodarski položaj 
predvideva osnutek resolucije SR 
Slovenije za uresničevanje srednje
ročnega plana v letu 1978. nasled
nje: 

Porast družbenega proizvoda 
predvideva 6%, oziroma industrijske 
proizvodnje 7%, kar je nižje kot v 
celotni Jugoslaviji, zaradi upošte
vanja specifične strukture sloven
skega gospodarstva z veliko proiz
vodnjo predmetov za široko potroš
njo ter velike navezanosti proizvod
nje za uvoz reprodukcijskega ma
teriala in surovin, ob upoštevanju 
težjih pogojev povečanja izvoza. 

Dinamika proizvodnje v letu 1977 
ob enakih predpostavkah zagotav
lja, da bo v letu 1978 le za okoli 2 % 
povečan družbeni proizvod v odnosu 
na leto 1977. Ker pa so nizke zaloge 
gotovega blaga in razmeroma dobra 
oskrba s surovinami in reprodukcij
skim materialom, kot navaja resolu-
cijska dokumentacija, je možnost za 
večjo nadaljnjo rast, kar pa je zelo 
zahtevna naloga. Poleg tega dajejo 
to možnost tudi nove zmogljivosti, 
ki bodo začele obratovati konec 
letošnjega leta ali v letu 1978. 

S proizvodnjo bodo pričele: ce
mentarna Anhovo, opekama Vrhni
ka, nove in povečane zmogljivosti v 
kemiji, predvideva se normalno 
obratovanje hladne valjarne v že
lezarni Jesenice in tovarne celuloze 
v Krškem. Obratovati bosta pričeli 
termoelektrarna Šoštanj IV in hi
droelektrarna Spodnja Drava II. 
Proizvodnja teh kapacitet bo prispe
vala k zmanjšanju uvoza in k 
hitrejši rasti proizvodnje v letu 1978. 

Rast kmetijske proizvodnje se 
predvideva za 3,5 odstotka, rast za
poslenosti do največ 3%. Na izpraz
njenih in novih zaposlitvah se bo 
zaposlilo 40 tisoč delavcev. Novih 
zaposlitev bo okoli 22.000. Produk
tivnost dela bo narasla za 3%. Za
poslenost bo lahko intenzivnejša le v 
manj razvitih območjih in manj 
razvitih obmejnih območjih. Osebni 
dohodki naj bi se povečali za 2%, s 
tem da se ob izvajanju zakona o 
združenem delu zagotovi hitrejša 
rast osebnih dohodkov, ki so rezul
tat boljše produktivnosti in boljše 
uporabe družbenega minulega dela. 

Predvideva se 7 % rast investicij v 
osnovna sredstva, tako da bodo 
udeležbe v družbenem proizvodu 
20 %. Izvoz naj se poveča za okoli 
8 % in tako povečanje uvoza blaga 
bo zagotovilo okoli 62 % pokritje 
uvoza z izvozom blaga. Takšna giba
nja v proizvodnji in ha tržišču 
omogoča rast cen in življenjskih 
stroškov nekoliko pod rastjo cen, 
doseženo v letu 1977. 

Ob tem pa je treba povedati, da 
ocena rasti cen izhaja iz predpo
stavke, da se v letu 1978 uveljavijo 
kvalitetni dejavniki razvoja in da gi
banje cen na svetovnem tržišču ne 
bo odstopalo od dosedanjega in Če se 
kompozicije za osnovna živila tudi 
ne spremenijo, sicer bo rast življenj
skih stroškov večja kot letos. 

V resoluciji so poudarjeni eko
nomski odnosi s tujino, ki naj bodo 
ob uveljavljanju novih odnosov in 
sistemskih rešitev v letu 1978 usmer
jeni v pospeševanje izvoza,blaga in 
storitev v selektivno omejevanje 
uvoza ter izboljšanje regionalne 
usmerjenosti blagovne menjave s 
tujino. Zato se bo pri uvozu opreme 
poleg prioritet, ki so dogovorjene, 
dajalo prednost tisti predelovalni in
dustriji, ki bo z rekonstrukcijo in 
modernizacijo prispevala k trajne
mu večanju izvoza. Tudi nadalje se 
oproŠča plačilo davka na dohodke, ki 
je bil ustvarjen v izvozu, in se 
izvajajo druge stimulacije za krepi
tev izvoza. 

V okviru skladnejšega razvoja in 
izpolnjevanja družbenega dogovora 
o pospeševanju skladnejšega regio
nalnega razvoja SR Slovenije se bo 
aktivnost v letu 1978 še povečala. 

Glede izvajanja in izpolnjevanja 
sistema samoupravnega družbenega 
planiranja osnutek resolucije nava
ja, da je treba zaostriti odgovornost 
poslovnih, strokovnih in političnih 
organov in organizacij za uveljavlja
nje novega sistema sistema družbe
nega planiranja. 

V osnutku resolucije so navedene 
tudi naloge s področja urejanja pro
stora in varstva okolja, naloge s 
področja proizvodnje in upravnih 
organov, naloge pri krepitvi varnosti 
in ljudske obrambe, samoupravnega 
družbenega planiranja in naloge za 
izboljšanje informacijskega sistema. 

N .S . 

OBVESTILA KOLEKTIVU - OBVESTILA KOLEK 

C DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI ) 
D A T U M : 
PONEDELJEK - 14.11. 
TOREK - 15.11. 
SREDA - 16.11. 
ČETRTEK - 17.11. 
P E T E K - 18.11. 
SOBOTA - 19.11. 
NEDELJA - 20.11. 

DNEVNI: 
ENIKO VANDA 
TRONTELJ M A R J A N 
ULCAR M A R J A N 
RAVNIHAR PETER 
TORKAR STANE 
ZUPAN ALOJZ 
TELALOVIC A H M E D 

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

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

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

NOČNI: 
FALETIC JANEZ 
A R H JANEZ 
BURJA ANTON, ml. 
KOVAČ JANEZ 
GMAJNAR JANEZ 
RAVNIK JOŽE 
KAVClC IVAN 

358 
410 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

od 6.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

Predaja poslov se izvede v sobi tajništva vzdrževanja št. 5 v upravni stavbi 
TOZD Vzdrževanje. 

c SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 3 
V dneh od 14. do 19. novembra bodo delale naslednje obratne ambulante: 
dopoldan: I. obratna ambulanta — dr. med. Branimir Čeh in II obratna 

ambulanta — dr. med. Vesna Furlan-Zidar; 
popoldan: III. obratna ambulanta — dr. med. Želimir Cesarec in IV. 

obratna ambulanta — dr. med. Lidija Nakovska. 
V soboto, 19. novembra, samo dopoldan: III. obratna ambulanta — 

dr. med. Želimir Cesarec. 

V zobni ambulanti: 
dopoldan: I. zobna ambulanta — v. den. Viktor Stražišar; 
popodan: II. zobna ambulanta — dr. stom. Alojz Smolej. 
V soboto, 19. novembra, samo dopoldan: I. zobna ambulanta — v. den. 

Viktor Stražišar. 
Ordinacijski čas dopoldan od 6.30 do 13., popoldan od 13. do 19.30. V 

soboto samo dopoldan od 6.30 do 13. ure. 

VABILO NA PREDAVANJE 
Društvo strojnih inženirjev in tehnikov vabi vse člane društva in 

ostalih strokovnih društev, družbenih organizacij ter samoupravnih 
skupnosti na strokovno predavanje z javno razpravo, k i bo v torek, 
15. novembra, ob 18. uri v spodnjih prostorih Kazine. 

O nomografTji kot računskem pripomočku bo predaval Jaka 
Soklič. 

OBVESTILO DELAVCEM JAVORNIŠKIH 
OBRATOV 

Zdravstveno socialna služba železarne Jesenice obvešča vse 
delavce v valjarnah na Javorniku, da prične z 9. novembrom ponovno 
obratovati rešilna postaja II na Javorniku. 

VABILO VARILCEM 
Društvo za varilno tehniko — sekcija Jesenice, organizira v so

boto, 19. novembra, strokovno ekskurzijo v delovno organizacijo K O 
V I N A R S K A v Krškem. 

Prijave s prijavnino sprejemajo do-16. novembra poverjeniki po 
posameznih TOZD. 

Odbor DVT — sekcija Jesenice 

PERSONALNE VESTI — OKTOBER 
V mesecu oktobru je sklenilo delovno razmerje z ŽJ 80 delavcev, 107 de

lavcev pa je delovno razmerje prekinilo. 
STAROSTNO SO BILI UPOKOJENI: Ivan LUŽNIK, 1925, strojne de

lavnice - 27 let v ŽJ, Gabrijel MUNIH, 1924, valjarna Bela - 30 let v ŽJ, 
Stanislav PAJNTAR, 1926, strugama valjev - 31 let v ŽJ, Franc 
PREŠEREN, 1924, valjarna žice - 31 let v ŽJ in Franc ŽVEGELJ, 1913, 
kadrovski sektor — 35 let in pol v ŽJ. 

INVALIDSKO SO BILI UPOKOJENI: Adem CRN OVIČ,1928, valjarna 
profilov - 28 let v ŽJ, Asim DIZDAREVIČ, 1925, elektro jeklarna - 27 let v 
ŽJ, Fata GRVALA, 1934, profilarna - 16 let in pol v ŽJ, Karolina 
M A R K E L J , 1922, DE-DP - 17 let in pol v ŽJ in Olga MEŽNARC, 1932, 
valjarna profilov — 29 let in pol v ŽJ. 

Upokojenim sodelavcem želimo, da bi dolgo uživali težko zasluže
ni pokoj! 

UMRLI: Niko K E M P E R L E , 1955" OTK - 4 leta v ŽJ in Franc TOMŠE, 
1929, transport - 24 let in pol v ŽJ. 

Svojcem naše iskreno sožalje! 
ODŠLI V JLA: Irfan Ahmetagič, 1957, strojne delavnice, Ilijaz Alagič, 

1958, energetika, Branko Atanasov, 1957, žicama, Danijel Ažman, 1953, 
prodajni sektor, Sead BajriČ, 1957, vzdrževanje, Mirsad Begovič, 1957, plavž, 
Šalih Čatak, 1958, remontne delavnice, Božidar Černe, 1954, vzdrževanje, m 

Senad Delič, 1958, remontne delavnice, Danijel Frelih, 1957, valjarna Bela, 
Ferid Gazibara, 1958, strojne delavnice, Egon Grobotek, 1958, energetika, 
Šefik Horozovič, 1957, valjarna žice, Djuro Jelavič, 1950, valjarna Bela, Besim 
Kadirič*, 1958, jeklovlek, Muharem Kadirič, 1958, strojne delavnice, Bojan 
Klinar, 1954, vzdrževanje, Dušan Kogoj, 1958, strugama valjev, Borut Kopri-
vec, 1957, OTK, Andrej Kramar, 1955, strojne delavnice, Franc KraŠovec, 
1958, energetika, Rudi K ravan j a, 1955, strojne delavnice, Tehvid Kumalič, 
1958, vzdrževanje, Nedžad Kvrgič, 1957, žičarna, Janez MarinčiČ, 1958, hladna 
valjarna Bela, Asim Mašinovič, 1957, valjarna Bela, Stevo MirkoviČ, 1958, 
hladna valjarna Jesenice, Zuhdija Mustedanagič, 1958, žicama, Duško Neme-
ček, 1958, elektrode, Halil Osmič, 1957, strojne delavnice, Nezir Osmič, 1958, 
strojne delavnice, Anton Peterman, 1957, OTK, Mirko Pezdirnik, 1956, 
vzdrževanje, Vladimir Plot, 1956, livarna, Marko Pranjič, 1958, jeklovlek, 
Vitomir Pretnar, 1953, vzdrževanje, Milanko Railič, 1957, jeklovlek, Hajrija 
Ramič, 1958, hladna valjarna Bela, Vasil Ristov, 1957, elektrode, Zoran 
Rogelj, 1958, martinarna, Muho SaliČ, 1958, strojne delavnice, Darko Struna, 
1958, valjarna profilov, Senad Suljanpvič, 1958» strojne delavnice, Milan 
Štupar, 1958, požarno varnostna služba, Abid Supuk, 1958, energetika, MiČo 
Tejič, 1958, plavž, Janez Terseglav, 1958, remontne delavnice, Silvo Trček, 
1958, OTK, Adman Uzeirovič, 1958, vzdrževanje, Slobodan Vokič, 1958, 
valjarna Bela, .Jano Vovk, 1958, vzdrževanje, Ernest Zych, 1958, hladna 4 
valjarna Jesenice in Zmagoslav Žagar, 1958, hladna valjarna Bela. 

Nadzidan in preurejen Železarski izobraževalni center 

PROIZVODNJA SUROVEGA JEKLA 
V JUGOSLOVANSKIH ŽELEZARNAH 

ZA OBDOBJE JANUAR - SEPTEMBER 

• plan proizvodnja . % 

proizvodnje indeks 
1977/76 

SM jeklo 
Železarna Zenica 597.900 666.165 111,4 93,7 
Železarna Nikšič 18.000 29.333 162,9 107,8 
Železarna Sisak 224.190 207.539 92,5 110,4 
Železarna Jesenice 245.200 226.704 92,4 98,0 
Železarna Štore 21.114 •20.510 97,1 97,6 
Železarna Smederevo 69.750 42.391 60,7 129,4 
Skupaj 1.176.154 1.192.642 101,4 98,4 

LD jeklo 
Železarna Zenica 448.900 203.696 45,3 — 

Železarna Skopje 271.200 199.291 73,4 147,8 
Železarna Smederevo 228.750 125.829 55,0 251,7 
Skupaj 948.850 528.816 55,7 286,2 

Elektro jeklo 
Železarna Zenica 17.736 17.367 97,9 
Železarna Nikšič 99.000 85.572 86,4 
Železarna Sisak 50.880 49.411 97,1 
Železarna Split 37.886 34.428 90,8 
Železarna Skopje 104.000 110.787 106,5 
Železarna Jesenice 138.600 133.394 96,2 
Železarne Ravne 150.000 150.015 100,0 
Železarna Štore 48.000 48.568 101,1 
Železarna Smederevo 5.196 3.914 75,3 
Skupaj 651.298 633.456 97,2 

84,8 
103,2 
94,7 

119,2 
120,2 
95,3 

113.4 
9. .1 
1> 1_ 

10i 5 
Sur. jeklo skupaj 2.776.302 2.354.914 84,8 117,6 

Čeprav ne bo dosežena planirana proizvodnja kljub temu prvič v zgodo
vini jugoslovanskih železarn dosežena, oziroma presežena številka 3 milij. ton 
surovega jekla. Največ zaostaja v primerjavi s planom proizvodnja L D jekla, 
elektro jeklu ne manjka veliko do plana, medtem ko je pri SM jeklu plan 
presežen. 

ŽELEZ AR 3 * 



( SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU ) 
4. SEJA DELAVSKEGA SVETA ŽELEZARNE 
Predsednik delavskega sveta Železarne Jože Ulčar je za 4. sejo 

delavskega sveta Železarne, ki jo je sklical za petek, 4. novembra, 
predlagal naslednji dnevni red: poročilo o izvrševanju sklepov 3. seje 
delavskega sveta Železarne, devetmesečno poslovno poročilo, poroči
lo o izvajanju sanacijskega programa hladne valjarae Bela, poročilo 
odbora za gospodarstvo o delu odbora med obema sejama delavskega 
sveta Železarne, predlog elementov samoupravnega sporazuma za 
plan delovne organizacije, samoupravni sporazum o delnem 
pokrivanju stroškov infrastrukture ZG Ljubljana, osnutek samo
upravnega sporazuma o združevanju v SOZD SZ, predlog samouprav
nega sporazuma o ustanovitvi temeljne banke Gorenjske — Ljubljan
skâ  banka, imenovanja in informacija o kategorizaciji delovnih mest. 

Predsednik poslovodnega odbora zaključili še bolje, kot zaključujemo 
je poročal, kako so bili izpolnjeni 
sklepi zadnje seje. Na osnovi poro
čila so ugotovili, da so sklepi v redu 
izvršeni, nekateri pa so daljšega po
mena in se Še izvajajo. Sprejeli so 
poročilo CPSI, da so vse TOZD raz
pravljale in sprejele sklep o pristopu 
k družbenem dogovoru o načinu ter 
zadevah skupnega odločanja o 
komunalni dejavnosti posebnega 
družbenega pomena, in odgovor na 
vprašanje delegata Antona Dežma-
na na sklep pod točko 3. 2.1. 

Delavski svet Železarne je obrav
naval devetmesečno poročilo in 
kazalce uspešnosti, s katerimi se 
izkazujejo rezultati dela delavcev in 
poslovanja delovne organizacije, ter 
se strinja z delitvijo dohodka med 
letom in z vsemi elementi, ki so 
sestavni del tega poročila. 
/ V zvezi z devetmesečnim poslov

nim poročilom so poleg ugotovitev 
odbora za gospodarstvo sprejeli še 
naslednje sklepe: 

— Poslovodni odbor naj preko 
vodij TOZD in nabavnega sektorja 
uredi, da se zaloge zmanjšajo na 
optimalno potrebne količine in da se 
ukrene vse potrebno, da na tem 
nivoju tudi ostanejo. O ukrepih naj 
poroča predsednik poslovodnega od
bora odboru1 za gospodarstvo pri de
lavskem svetu Železarne. 

— Poslovodni organi TOZD in 
Železarne naj sprejmejo potrebne 
ukrepe, ki bodo zagotovili povečanje 
produktivnosti, zmanjšanje zapo
slovanja in povečanje dohodka. 

— Zaostanki kupcem in problem 
predobav naj se znižajo na mini
mum. Neodgovornost posameznih 
TOZD in posameznikov naj se na 
osnovi veljavnih samoupravnih ak
tov disciplinsko obravnava. Po
slovodni odbor naj ta sklep izvede 
preko vodij TOZD. 

— Vodstva TOZD morajo z vsemi 
možnimi Ukrepi zagotoviti izvajanje 
tehnoloških predpisov in regulativov 
v celotnem proizvodnem procesu, od 
plavžev do finalnih obratov. De
lavski svet Železarne meni, da bodo 
za zagotovitev doslednega izvajanja 
tega sklepa potrebni tudi disciplinski 
ukrepi. 

— Nabavni sektor in TOZD 
Vzdrž e van j e naj na naslednji sej i 
delavskega sveta Železarne posredu
jeta odgovor na vprašanje delegata 
Venčeslava Lapajna v zvezi s 
stanjem valjev za ravnalni stroj v 
valjarni 2400 ter poročilo o stanju 
zalog rezervnih delov z obrazložit
vijo, kje so v mejah razumnih opti
malnih zalog in kje ne. 

— Delavski svet Železarne se 
strinja s predlogom predsednika 10 
sindikata, da morajo vodstva te
meljnih organizacij že na začetku 
poslovnega leta zagotoviti izpolnje
vanje mesečnih proizvodnih planov. 

— Trend akcij in dela, ki je bil 
vpeljan v avgustu in septembru in 
delno zajet v sklepih prejšnjih sej 
odbora za gospodarstvo, se mora 
nadaljevati v vseh mesecih zadnjega 
kvartala. Le tako bomo to leto lahko 

sedaj devetmesečno bilanco. 
V nadaljevanju seje so obrav

navali poročilo o izvajanju sanacij
skega programa hladne valjarne 
Bela in ugotovili, da se sanacijski 
program ne izvaja v celoti po 
sprejetem programu, zato tudi niso 
izpolnjeni sklepi 3. seje delavskega 
sveta Železarne v zvezi s sanacijo te 
TOZD. Poslovodnemu odboru so 
naroČili, da v okviru veljavnih pred
pisov ukrene vse potrebno, da se 
sanacija hladne valjarne Bela ustrez
no reši. Ugotovili so tudi, da inve
sticija v hladno valjamo Bela ni za
ključena in je nekaj naprav Še na 
poti iz ZDA, ki bodo verjetno monti
rane v letu 1978. Strinjali so se s 
sklepom odbora za gospodarstvo pri 
delavskem svetu Železarne, da se 
cena za poizkusno količino nerjavne 
pločevine iz hladne valjarne Bela 
ustrezno zniža. Prodajnemu sektor
ju pa so naročili, da ob koncu leta 
poroča delavskemu svetu Železarne 
o stanju prodaje, oziroma plasmaju 
nerjavne pločevine na tržišče. Spre
jeli so tudi sklep, s katerim so naro
čili kadrovskemu sektorju, da z 
vsakim strokovnim delavcem, ki gre 
na strokovno izpopolnjevanje v tu
jino, sklene pogodbo, s katero se 
delavec zavezuje, da bo po končani 
specializaciji, oziroma izpopolnje
vanju delal določeno dobo na dolo
čenem delovnem mestu. 

Sprejeli so tudi poročilo predsed
nika odbora za gospodarstvo pri de
lavskem svetu Železarne o delu 
odbora med 3. in 4. sejo delavskega 
sveta Železarne in potrdili sklepe 
odbora o najetju investicijskega 
kredita za nabavo strojne opreme za 
povečanje proizvodnje elektrodne 
žice C02, o najetju investicijskega 
kredita pri vojnem servisu v sestavi 
Narodne banke Jugoslavije za naba
vo induktivnega mešalca za elektro 
obločno peč Lectromelt, o najetju 
komercialnega kredita v železarni 
Ravne na račun izdelave škarij za 
razrez starega železa, o izbiri doba
vitelja za novo proizvodno linijo v 
TOZD Elektrode in sklenitvi po
godbe o nabavi naprave za poveča
nje oplaščenih elektrod, o potrditvi 
finačnih pogojev za gradnjo odpra-
ševalne naprave na elektro obločnih 
pečeh, o odpisu neizterljivih terjatev 
in avaliranju menic. 

Razpravljali so tudi o predlogu 
elementov samoupravnega spora
zuma o osnovah plana delovne orga
nizacije in soglašali, da se predlagani 
samoupravni sporazum posreduje 
TOZD in delovnim skupnostim v 
razpravo. Temeljne organizacije in 
delovne skupnosti naj upoštevajo 
priporočilo odbora za gospodarstvo, 
da mora zaposlenost rasti po stopnji, 
ki je začrtana v SRP železarne Jese
nice. Delavskim svetom TOZD pa so 
naročili, naj zahtevajo, da se 
ugotove optimalne proizvodne 
zmogljivosti posameznih naprav in 
določi tisti obseg proizvodnje, ki je 
normalen na takih napravah, ker 
teza o zmanjševanju proizvodnje 
ni sprejemljiva. 

Sprejeli so informacijo člana po
slovodnega odbora za proizvodno in 
razvojno področje, o okvari na 
transformatorju v elektro jeklami, 
ki je nastala v noči pred sejo delav
skega sveta Železarne. 

V zvezi s potekom razprave in od
ločitvami TOZD v zvezi s samo
upravnim sporazumom o delnem po
krivanju stroškov infrastrukture ŽG 
Ljubljana so sprejeli informacijo 
vodje CPSI in soglašali, da Žele
zarna kot celota pristopi k samo
upravnem sporazumu o delnem po
krivanju stroškov infrastrukture ZG 
Ljubljana za obdobje 1978 — 80, ko 
bosta Še temeljni organizaciji Tran
sport in Energetika sprejeli sklep o 
pristopu k temu sporazumu. Za 
podpis samoupravnega sporazuma 
so pooblastili predsednika poslo
vodnega odbora in predsednika 
delavskega sveta Železarne. 

V zvezi z osnutkom samouprav
nega sporazuma o združevanju v 
SOZD SŽ so sklenili, da ga skupaj s 
pripombami, oziroma priporočilom 
strokovnih služb dajo v predhodno 
razpravo temelj nim organizacij am 
in delovnim skupnostim. Razprava 
traja 30 dni, od 5. novembra dalje. 

Sprejeli so tudi informacijo o 
predlogu samoupravnega sporazuma 
o ustanovitvi temeljne banke Go
renjske — Ljubljanska banka, ki jo 
je posredoval vodja finančno račun
skega sektorja, in sklenili, da se sa
moupravni sporazum posreduje v 
razpravo TOZD. Razprava teče od 
5. novembra dalje. 

Na predlog razpisne komisije za 
tri člane poslovodnega odbora so 
imenovali za člana poslovodnega 
odbora za sociološko, pravno in ka
drovsko področje Toneta Varla, in
ženirja organizacije dela, v skladu z 
zakonom o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu, za dobo 
enega leta. 

Komisijo za razpis delovnih mest 
vodij sektorjev so pooblastili, da 
razpiše tudi izpraznjeno delovno 
mesto vodje kadrovskega sektorja. 

Na predlog izvršnega odbora TK 
OO sindikata so razrešili sedanj o 
komisijo za ugotavljanje delovnih 
mest, na katerih se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem, in imeno
vali novo komisijo, ki jo sestavljajo: 
Alojz Kalan - TOZD jeklarna, 
predsednik, Aleksander Rjazancev 
— zdravstveno socialna služba, pod
predsednik, Zdravko Pogačnik — 
oddelek za socialno zavarovanje, 
tehnični sekretar, in Člani: Božo 
Pančur — SVD, Janez Vehar — 
vzdrževanje TOZD . Plavž, Janez 
Faletič - TOZD Vzdrževanje, Oto 
Kelih - SEO, Stanko Smolej -
fiziologija dela, in Alenka Klinar, 
zdravstveno socialna služba. 

Delavski svet Železarne je potrdil 
tudi vse naloge in pristojnosti te 
komisije. 

Na predlog 10 TK 00 sindikata 
so imenovali Stanka Čopa, stro
kovnega sodelavca v sektorju novo
gradenj, za člana komisije za var
stvo okolja pri medobčinskem od
boru gospodarske zbornice Slovenije 
za Gorenjsko. 

Ob koncu seje so skladno z 2. od
stavkom člena 10 samoupravnega 
sporazuma o delitvi OD razpravljali 
o spornih kategorijah delovnih 
mest: vodij TOZD, tehnologov, re
ferentov OPP, pomočnika vodje 
TOZD HV Bela, asistentov za 
delovne naprave in tajnic TOZD ter 
sklenili z več kot 2/3 večino glasov 
vseh delegatov, da veljajo kategorije 
po predlogu komisije za kategori
zacijo z dne 14. oktobra 1977. Menili 
pa so, da je poročilo oddelka za na
grajevanje samo parcialno prikazalo 
stanje nagrajevanja v Železarni. 

J. š. 

4. SEJA ODBORA ZA KADRE IN DRUŽBENI 
STANDARD PRI DS ŽELEZARNE 

Predsednik Anton Razinger je 25. oktobra sklical četrto sejo 
odbora za kadre in družbeni standard ter predlagal naslednji dnevni 
red: pregled sklepov zadnjih dveh sej, obravnava vlog za Štipendije 
in Studijske ugodnosti ob delu, obravnava vlog za finančno pomoč 
in izredno plačan dopust ter razno. 

Najprej so obravnavali pregled 
sklepov zadnjih dveh sej. Pri 
pregledu sklepov 3. seje so na 
podlagi poročila TOZD Družbene 
prehrane dopolnili sklep 1. 2. 1., ki 
glasi: Odbor je sprejel na znanje 
spremembo cen za kosila in večerje 
samskim delavcem, ki znaša za 
kosila 34 din, za večerjo pa 17 din. 
Regres ostane nespremenjen in to za 
kosila 4 din ter za večerje 2 din. 
Obenem so naročili predsedniku po
slovodnega odbora, naj za čas malic 
izda ustrezno okrožnico, da se s tem 
seznani celotni kolektiv. 

Obravnavali so vrsto vlog za 
štipendije in Študijske ugodonosti ob 
delu ter na podlagi razprave sprejeli 
ustrezne sklepe. V zvezi z odobrit
vijo študijskih ugodnosti na poklicni 
kovinarski šoli v Radovljici naročajo 
vodstvu ŽIC, naj organizira za 
slušatelje večerne poklicne šole 
podoben način izobraževanja, kot se 
je pojavil v Radovljici. Obenem so 
obravnavali tudi informacijo ka
drovskega sektorja o odobrenih štu
dijskih ugodnostih za postdiplomski 
Študij ter koriščenju le-teh ter s tem 
v zvezi sklenili, da Študij na III. 
stopnji praviloma traja do petih let, 
samo v izjemnih primerih, posebej 
utemeljenih s podatkom, kako je 
študij potekal, ter priporočilom, oz. 
mnenjem vodstva TOZD in univer
ze, pa ga bo odbor podaljšal, toda 
največ do sedem let. 

Na predlog kadrovskega sektorja 
so odobrili študijske ugodnosti za 
študij ob delu na delovodski šoli — 
metalurške smeri 27 sodelavcem. 
Študijskih ugodnosti niso odobrili 
petim sodelavcem. 

Za študij ob delu na TSS -
metalurški oddelek so odobrili štu

dijske ugodnosti devetim sodelav
cem, zavrnili pa so dva prosilca. 

Za študij ob delu na delovodski 
Šoli — strojne smeri so odobrili štu
dijske ugodnosti desetim prosilcem, 
zavrnili pa dva prosilca. 

Pri obravnavi vlog za finančno 
pomoč in izredno plačan dopust so 
bili seznanjeni s predlogom kvot 
izredno plačanih dopustov za dru
štva, ki za leto 1977 znašajo 4543 
dni, ter s poročilom o koriščenju 
izredno plačanih dopustov. V zvezi s 
tem naročajo kadrovskemu sektor
ju, da zahteva od vseh koristnikov 
dopusta, da do 1. 12. 1977 preložijo 
plan dopustov za leto 1978, s pou
darkom, da se bodo vloge obravna
vale res samo po kriterijih, ki so bili 
v Železarni sprejeti. Te vloge bo 
odbor obravnaval na zadnji seji v 
letošnjem letu. Obravnavah so tudi 
vloge za finančno pomoč in izredno 
plačan dopust društev in posamez
nikov ter na podlagi razprave 
sprejeli ustrezne zaključke. 

Ob koncu seje so bili seznanjeni še 
z informacijo kadrovskega sektorja 
o praksi poljskega študenta ter 
sklenili, da se tudi v letu 1978 
omogoči praksa tujemu državljanu, 
s poročilom o jezikovnih tečajih v 
šolskem letu 1976/77, na katero so 
imeli pripombo, da vsi kandidati, ki 
še nimajo zaključnega izpita, k temu 
pristopijo spomladi 1978, v nasprot
nem primeru pa morajo stroške 
tečaja povrniti. 

Vodstvu ŽIC priporočajo, naj v 
bodoče polaga večjo pozornost na 
Štipendiranje lastnega kadra, ker 
jim je Železarna odstopila svojega 
štipendista. 

R . M . 

4. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
PRI DS ŽELEZARNE 

Predsednik Anton Dežman je 3. novembra sklical četrto sejo 
odbora za splošne zadeve z naslednjim dnevnim redom: pregled skle
pov zadnje seje, odobritev službenih potovanj v tujino, poročila 
o opravljenih službenih potovanjih v tujino ter razno. 

reprezentanco od L 7—30. 9, 1977. 
Sklenili so, da se odslej vsa poročila 
o tuzemskih in inozemskih potova
njih ter o porabi reprezentančnih 
sredstev dajejo v pregled tudi vsem 
vodjem temeljnih organizacij, ki pa 
naj o tem informirajo delavce v 
TOZD. 

Na znanje so sprejeli poročilo 
o obisku poslovnih predstavnikov 
inozemskih firm v Železarni v času 
od 3.10—3.11, poročilo o podelitvi 
posameznih priznanj, poročilo o obi
sku domačih in tujih ekskurzij v Že
lezarni, o obisku šol, ustanov in dele
gacij, med katerimi je sekretar pose
bej omenil obisk delegacije žena ne
uvrščenih dežel, delegacijo predstav
nikov CK ZKS ter skupine TEX-
TRON iz ZDA. Vsa poročila je podal 
sekretar Železarne. Odbor nanje ni 
imel pripomb. 

Seznanili so se tudi s poročilom 
predsednika pripravljalnega odbora 
o petem srečanju borcev, udeležen
cev NOB, ki je bilo v mesecu avgu
stu v Krmi, ter o prekoračitvi odo
brenih sredstev zaradi večjega šte
vila udeležencev, kot je bilo predvi
deno. Na poročilo in prekoračitev 
sredstev niso imeli pripomb, ^ 

Pri pregledu sklepov zadnje seje 
so ugotovili, da so v celoti izvršeni. 

Odobrili so službena potovanja 
v tujino naslednjim sodelavcem: Ja
nezu Bidovcu na Madžarsko ter 
Miroslavu Noču in Alojzu Kalanu 
v Zahodno Nemčijo. 

Seznanili so se z informacijo di
rektorja sektorja novogradenj o pro
gramu izobraževanja kadra za konti 
liv ter v zvezi s tem priporočajo sek
torju novogradenj, naj se enoteden
ska praksa v železarni Štore popravi 
na 14-dnevno prakso, medtem ko naj 
se inozemska praksa skrajša na en 
teden. Enak program izobraževanja 
kot za vodja konti liva velja za ene
ga strokovnega sodelavca iz RO. 

Seznanjeni so bili z oceno Člana 
poslovodnega odbora o uspešnosti 
službenih potovanj v tujino za na
slednje sodelavce: Feliksa Beštra 
s potovanja v" Dusseldorf, Bertija 
Bruna s potovanja v CSSR ter Boži
darja Brudarja s potovanja v Za
hodno Nemčijo. Potovanja so bila 
uspešna. 

Ob koncu seje so bili seznanjeni še 
s poročilom sekretarja o opravljenih 
službenih potovanjih v mesecu okto
bru ter o porabljenih sredstvih za 

PREGLED SESTANKOV SDS 
V preteklih štirinajstih dnevih so samoupravne delovne 

skupine pretežno obravnavale poslovne rezultate za prvih 
sedem, oziroma osem mesecev tega leta in o ukrepih za zboljša
nje stanja ter o informaciji poslovodnega odbora Železarne. 

V TOZD J E K L A R N A so našteta vprašanja obravnavale 
SDS SM peči 2, livna jama 2 in 4. SDS livna jama 4 meni, da 
je treba proti kršilcem postopati skladno s samoupravnim spo
razumom o medsebojnih razmerjih, da je eden od vzrokov za 
slabo disciplino tudi v tem, ko smo bili brez organa, ki bi 
obravnaval kršitve delovnih obveznosti precej časa, in v tem, 
ker vodstvo temeljne organizacije ni dovolj naredilo za 
zboljšanje discipline. SDS ponvično gospodarstvo pa je 
obravnavala rezultate zidanje ponvic. Na elektropečeh so 
vzdržale 17 in 16 šaržev, tokrat pa so bili boljši mlajši zidarji. 

V TOZD V A L J A R N A BLUMING S T E K E L do SDS 
adjustaža bluming 1, 2, 3 in 4 obravnavale rezultate, dose
žene v septembru, delovne naloge za oktober in analizo nezgod. 
Seznanili so se, da ne smejo več prihajati in odhajati skozi 
hladno v* jarno Bela, da morajo odslej s seboj nositi izkaznice 
za vstop v Železarno. Sprašujejo, kdaj bodo nabavljene klešče 
za pobiranje bram, zakaj je rešilna postaja tako daleč in kdaj bo 
organizirano tudi pri njih pranje delovnih oblek. Poučili so se, 
kaj mora storiti delavec, Če se mu pripeti nezgoda. Menili so 
tudi, da bi morah tiste delavce, ki večkrat neopravičeno 
iz ostajaj o z dela, zlasti brusilce, premeščati na manj zahtevna 
delovna mesta, ker zaradi njihovih izostankov stroji stojijo 
neizkoriščeni. 

V TOZD HLADNA VALJARNA BELA se je sestala le 
SDS sendzimir 1, ki pa je obravnavala notranje probleme, kot 
so dodatek za otežkočeno delo, število kandidatov v sindikalni 
organizaciji, ponoven popis delovnega mesta in podobno. 

4 ŽELEZ AR V* ta J -t 

V TOZD HLADNA VALJARNA JESENICE so se sestale 
vse samoupravne delovne skupine, obravnavale pa so poleg 
vprašanj, naštetih v uvodu, še plan in proizvodnjo v septembru 
ter možnosti za oktober, zaostanke naroČil za prvih devet 
mesecev, znižanje stroškov — varčevanje ter urnik odhoda na 
malice. Ugotovili so, da so v devetih mesecih znižali stroške, 
oziroma prihranili 21,330.856 dinarjev, kar je vsekakor lep 
uspeh, v istem obdobju pa so prihranili tudi pri osebnih 
dohodkih, in sicer 2,929.330 dinarjev. Menijo, da to ni v skladu z 
zakonom o združenem delu. Ugotovili so tudi, da imajo kljub 
preseženem planu za 2030 ton za 5688 ton zaostankov, kar je 
praktično proizvodnja dveh mesecev. Ti zaostanki povzročajo 
urgence kupcev, njim pa nadurno delo, če hočejo urgencam 
zadovoljiti. SDS skladišče surovin in lužilnica se pritožu-
jeta, ker garderobe niso ogrevane in zaradi tega delavci oblačijo 
mokre delovne obleke. Zahtevajo tudi postavitev vrat na vseh 
vhodih v lužilnico in energične ukrepe proti viličarjem, ki 
prehitro vozijo po oddelku. SDS žarilnice pa se pritožujejo 
nad žerjavi, ki niso v redu. 

V TOZD ŽlCARNA so se tudi sestale vse samoupravne 
delovne skupine, obravnavale pa so poleg vprašanj, naštetih v 
uvodu, proizvodne rezultate v septembru, plan za oktober in 
november, kvalitetno problematiko in smernice za plan 1978. 
Posebnih pripomb ali problemov niso imeli na dnevnem redu, 
razen na smernice za plan 1978, da bi pri planu morali 
upoštevati tudi dvojno vlečenje žice (po sedanji tehnologiji) za 
vrvi in da bi morala produktivnost biti izražena tudi vrednostno 
in taka tudi upoštevana. Planirane količine pa bi morale veljati 
tudi za prodajo. SDS pocinkovalnice se pritožujejo zaradi 
ogrevanja, saj sedaj temperatura ponoči pade na nič stopinj. 
Menijo, da samo delo tako ni več zdravo in odgovorno, počutje 
delavcev pa vse prej kot prijetno. 

Vse samoupravne delovne skupine TOZD ŽEBLJARNA so 
obravnavale na zboru osnutek plana za leto 1978. V razpravi so 
se največ pogovarjali o modernizaciji naprav, o izkoriščanju 
delovnega časa in o odnosu do dela. 

V TOZD REMONTNE DELAVNICE je SDS mizarji 
obravnavala vprašanja, našteta ,v uvodu, brez posebnih 
pripomb, SDS' RTA pa1 so obravnavale1* različna 'vprašanja, 

pretežno pa reorganizacijo obrata. V razpravi, oziroma pri 
uveljavljanju svojih samoupravnih pravic so presegli poobla
stila, na katera moramo opozoriti. SDS V M R je namesto 
delegata v delavskemu svetu temeljne organizacije, ki je pre
meščen v drugo SDS, izvolila drugega delegata. Samoupravna 
delovna skupina nima pravice vzeti mandata delegatu, ki je 
premeščen, in izvoliti drugega, ker so prejšnjega delegata 
izvolili, oziroma volili vsi delavci temeljne organizacije. Ce 
lahko upoštevamo, da je prejšnjemu delegatu prenehala s pre
mestitvijo funkcija delegata samoupravne delovne skupine po 
zakonu, pa tudi ne morejo sami voliti drugega delegata, ampak 
ga morajo voliti vsi delavci temeljne organizacije. Zato pa mora 
delavski svet temeljne organizacije razpisati nadomestne 
volitve. Ustanovili so novo samoupravno delovno skupino 
»VTKT«, česar pa tudi ne morejo, saj je po statutu določeno, 
da samoupravne delovne skupine ustanavlja delavski svet 
temeljne organizacije. 

V TOZD VZDRŽEVANJE sta se SDS vzdrževanje 
Jesenice 1 in 2 sestali dvakrat. Na enem sestanku so 
obravnavali vprašanja, našteta v uvodu, na drugem sestanku pa 
so govorili o odnosih med ključavničarji in elektrikarji. -

V TOZD ENERGETIKA so se sestale SDS PIV energija 
1, 2 in 4, obravnavale pa so vprašanja, našteta v uvodu. V 
razpravi so ugotovili, da bi v Železarni lahko še prihranili pri 
energiji, in za primer navajajo porabo kisika, ki ga drago proiz
vajajo, da ga več kot 15 %, največ metalurgi, spustijo nazaj v 
atmosfero. Menili so, da je njihova temeljna organizacija dobro 
delala, pa zato ne razumejo, kako je mogoče, da so osebni 
dohodki nižji. 

V TOZD TRANSPORT so SDS promet - vleka 2 in 4, 
avtomobilski prevozi in vozovna delavnica obravnavale 
vprašanja, našteta v uvodu, brez posebnih pripomb. 

SDS kantine temeljne organizacije Družbena prehrana je 
obravnavala normativ čistilnih sredstev in potroŠnega 
materiala za obdobje enega meseca, vrednosti bonov za tuje 
firme in ŽIC ter čiščenje transportne posode. 

Center za proučevanje samoupravljanja 
* * L • ifi informiranje — Milan Polak -1 *• • 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH) 
NOVE ODGOVORNE NALOGE PRED 
JESENIŠKO MLADO GENERACIJO 

V petek, 28. oktobra, je bila tretja 
seja občinske konference ZSMS Je
senice v tem mandatnem obdobju. 
Mladi delegati iz vseh sredin so na 
seji obravnavali dejavnost občinske 
mladinske organizacije v preteklem 
enoletnem obdobju, sprejeli so nov 
program dela in izvolili sest novih 
članov predsedstva OK ZSMS Je
senice Od predstavnikov ostalih 
občinskih družbenopolitičnih orga
nizacij sta seji prisostvovala sekre
tarka OK ZSMS Jesenice Marija 
Z upančič- Vič ar in predsednik OK 
SZDL Jesenice Zdravko Črv. 

Udeležba mladih delegatov iz os
novnih organizacij ZSMS je bila za
dovoljiva, nikakor pa tega ne mo
remo trditi za delegate iz družbenih 
organizacij in društev, ki imajo po 
dve delegatski mesti v občinski kon
ferenci S tem da se niso udeležili 
seje, so bistveno prispevali k temu, 
da je bila udeležba le 57-odstotna. 

Uvodno poročilo je podal pred
sednik OK ZSMS Jesenice Franjo 
Kragolnik. Pri ocenjevanju dela za 
preteklo enoletno obdobje je izhajal 
predvsem iz široke kritične ocene 
vseh organov OK ZSMS in OO 
ZSMS, ki je bila sprejeta letos spo
mladi in tudi objavljena v glasilu 
Horizont. Kot je dejal Franjo Kra
golnik, je v tem obdobju jeseniška 
mladinska organizacija največ po
zornosti namenila obravnavi ključ
nih vprašanj razvoja naše družbe, 
predvsem uveljavljanju ustave in 
zakona o združenem delu ter 
delovanju delegatskega sistema. Na
dalje je bilo težišče dela OK ZSMS 
pri stalnem spremljanju aktivnosti 
osnovnih organizacij ZSMS v vseh 
sredinah. S primernimi metodami in 
oblikami dela so se predvsem zavze
mali za večjo idejno in akcijsko 
usposobljenost vodstev OO ZSMS. 
Sprejeta kritična ocena dela v po
mladanskih mesecih pa je zatem po-

IZREDNA SKUPNA 
SEJA IN SEMINAR 

V tem tednu je v organih občinske 
konference ZSMS Jesenice in v po
sameznih osnovnih organizacijah 
ZSMS potekala živahna aktivnost 
mladih. Do sredine tedna so se že 
sestali brigadirji jeseniško-bohinj-
skega odreda in čalni komisije za 
informiranje. Osrednja dogodka pa 
bosta konec tedna, in sicer bo jutri, 
11. novembra, najprej izredna skup
na seja predsedstva občinske konfe
rence ZSMS, predsedstva koordina
cijskega sveta ZSMS Železarne in 
predsedstva občinske konference 
mladih delavcev. Tej seji pripisujejo 
izreden pomen, ker bo v ospredju 
ocena dela zveze socialistične mla
dine v našem kolektivu, s poudar
kom na vseh problemih, o katerih 
smo že velikokrat pisali. Seja bo v 
zgornjih prostorih Kazine ob 17. uri. 

V soboto, 12. novembra, pa OK 
ZSMS Jesenice organizira celodnev
ni seminar za predsednike in se
kretarje OO ZSMS, člane predsed
stva OK ZSMS, KS ZSMS Železarne 
in občinske konference mladih de
lavcev. V dopoldanskem delu se
minarja bo najprej na sporedu 
tema: smeri razvoja političnega 
sistema socialističnega samouprav
ljanja, (nova študija Edvarda Kar
delja, ki je v našem političnem živ
ljenju naletela na velik odmev). Sle
dila bo tema: družbene organizacije 
in društva — kolektivi člani ZSMS, 
v popoldanskem delu pa bosta še 
temi: metode dela v ZSMS in pred 
X. kongresom ZSMS. Seminar bo 
v hotelu Svoboda na Bledu, redni 
avtobus pa z Jesenic (od Čufarja) 
odpelje ob 7.15. J .R. 

menila akcijsko osnovo v pripravah 
za X . kongres ZSMS. Glede delo
vanja delegatskega sistema je bil 
Franjo Kragolnik dosti kritičen. 
Problemi se pojavljajo zaradi ne
razumevanja delovanja sistema, sla
bih priprav delegatov pred posa
meznimi sejami, prav tako pa se 
delegati tudi premalo odgovorno ob
našajo pri realizaciji sprejetih skle
pov. Prav tukaj bo v prihodnje treba 
marsikaj spremeniti, predvsem pa 
seveda zaostriti odgovornost mladih 
delegatov. 

Iz obširnega gradiva, ki je bilo pri
pravljeno za sejo, naj zapišemo še 
nekaj izvlečkov. Predvsem velja 
poudariti, da je v kopici problemov 
in pomanjkljivosti tudi dosti uspeš
nih akcij, ki jih je v tem obdobju iz
vedla OK ZSMS, oziroma OO 
ZSMS. Konferenca mladih delavcev 
je bila dosti uspešna pri vzpostav
ljanju nove organiziranosti ZSMS in 
pri ustavni preobrazbi združenega 
dela. Tako je bila v skladu s sta
tutom organizirana ZSMS v SGP 
Gradbinec in TPO Gobca. Na tej 
konferenci so obravnavali tudi več 
pomembnih dokumentov. Nadalje 
so bili pozitivni premiki doseženi na 
področju štipendijske politike, mla
dinskih delovnih akcij in splošnega 
ljudskega odpora ter družbene 
samozaščite. Na to temo je bila iz
vedena problemska konferenca, na 
kateri je bilo sprejetih več pomemb
nih sklepov. 

V kasnejši razpravi je bilo nekaj 
pripomb glede na dosedanje delo 

občinske konference ZSMS, več pa 
je bilo govora o prihodnjih akcijah, 
predvsem v obdobju do X . kongresa 
ZSMS. Precej obsežne misli so bile 
podane glede idejnopolitičnega iz
obraŽevanja in usposabljanja, ki 
mora bolj kot doslej prodreti v vse 
strukture mladih. Posamezni raz-
pravljalci so se dotaknili še proble
mov na področju delovanja klubov 
OZN, informiranja, sodelovanja z 
OK SZDL in OK ZKS, delovanja 
kolektivnega članstva ZSMS itd. 

Nadalje so prisotni mladi delegati 
sprejeli nov program dela OK ZSMS 
Jesenice, ki predstavlja akcijsko 
osnovo v pripravah na kongrese par
tije in mladine. Prav pripravam na 
kongrese bo v tem obdobju dan 
največji poudarek in zato pred 
mlado generacijo v jeseniški občini 
stojijo zelo odgovorne naloge. Prav 
tako bodo v ospredju tudi naloge, 
kot so: uresničevanje ustave in za
kona o združenem delu, vključeva
nje v delegatski sistem in razvoj po
litičnega sistema, ki v študiji Edvar
da Kardelja opredeljuje tudi naloge 
zveze socialistične mladine. 

Bolj kot doslej se bodo mladi 
v združenem delu morah zavzemati 
za stabilizacijo gospodarstva, kajti 
sedaj so mladi vse prehitro zado
voljni s trenutnimi rezultati. Na
daljnje naloge, o katerih bomo Še 
pisali, pa mlade čakajo na vseh osta
lih področjih. 

Na koncu seje so izvolili Še šest 
novih članov predsedstva OK ZSMS 
Jesenice, in sicer Draga Branča, 
Jelko Svetina, Mira Ražmana, 
Mitja Žagarja, Antona Komica in 
Zvoneta Zimica. J . R. 

SESTANEK OO ZSMS TOZD TRANSPORT 
Po daljšem premoru so mladinci 

OO ZSMS TOZD Transport imeli 
5. septembra svoj sestanek. Udelež
ba na sestanku je bila polnoštevilna 
— torej pri starem problemu sklepč
nosti nismo imeli težav kakor pona
vadi. 

Sestanek smo pričeli s pregledom 
programa koordinacijskega sveta za 
obdobje oktober —marec. Na ta pro
gram nismo imeli bistvenih pripomb. 
Mladince je le zanimalo, zakaj ni 
objavljen program športne komisije, 
saj je za to aktivnost v naši TOZD 
največ zanimanja. Predvsem vlada 
zanimanje za zimske športe in nogo
met. V preteklem obdobju smo v no
gometu imeli največ uspeha, in sicer 
smo na mladinskem prvenstvu za
sedli drugo mesto, na sindikalnem 
pa prvo. 

V nadaljevanju sestanka smo iz
volili novo predsedstvo, saj polovica 
članov starega ni bila aktivna. S to 
zamenjavo upamo, da se bo tudi 
splošna aktivnost v okviru TOZD 
povečala. Izvolili smo naslednje to
variše: predsednik — Mile PavŠič, 
Rade CvetkoviČ — sekretar, Tone 

Andreuzi — referent za informira
nje, Metka Šlibar — referentka za 
kulturo, Idriz Čatič — referent za 
šport, Janez Globočnik — referent 
IPD. 

Na sestanku smo razpravljali tudi 
o proslavi dneva republike 29. no
vembra. Domenili smo se, da tako 
kot vsako leto mladinci iz vzdrže
valnih delavnic poskrbijo za uredi
tev in okrasitev plošče padlim bor
cem iz našega oddelka in uredijo še 
ostalo, kar je v zvezi s proslavo. 

Ugotovili smo tudi, da so med 80 
mladinci v TOZD Transport samo 
štirje Člani ZK, in smo se domenili, 
da bomo spomladi najbolj prizadev
ne predlagali naši OO ZK za spre
jem. 

S pomočjo sindikata bomo posku
sili nabaviti vitrino za pokale in 
diplome, ki jih je osvojila TOZD 
Transport na raznih tekmovanjih. 
Le-ti so sedaj po različnih pisarnah. 

Na koncu smo določili še člana, ki 
se bo udeležil seminarja, ki bo v no
vembru v okviru SOZD SŽ. Obisko
val naj bi ga referent za IPD Janez 
Globočnik. Andreuzzi 

Delovno predsedstvo na zadnji seji OK ZSMS Jesenice 

Pripravljenost je vedno 
boljša kakor 

golo pričakovanje... 
T i t o 

ALI SO MOŽNE 
METEREOLOŠKE VOJNE« ? 

V noči pred samo bitko se je nad območjem, na katerem naj bi 
se spopadli nasprotni vojski, utrgal oblak. Napoleon je bil prvotno 
odloČil, da se napad začne ob 6. uri zjutraj, vendar si je pozneje 
zaradi dežja premislil. Čakal je, da bi se tla posušila, da bi lahko 
naglo in učinkovito premeščal svoje topništvo. Na njegovo veliko 
žalost pa je nebo ostalo še naprej pokrito z oblaki, bojišče pa je bilo 
podobno veliki mlaki. Tako je Napoleon dal Šele popoldne ukaz za 
napad. Toda, prav ta zamuda je bila, tako vsaj trdijo vojni strategi, 
tragična za francosko vojsko, ki je bila do tal potolčena. Tako se je 
neslavno končala Nepoleonova »100 dni trajajoča vladavina«. 

Ob tej priložnosti je znameniti francoski pisatelj Victor Hugo 
patetično napisal: »Pokazalo se je, da le nekaj kapljic dežja, ki ga je 
nebo poslalo ob napačnem trenutku, zadostuje, da spremeni usodo 
sveta!« 

Tudi v drugi svetovni vojni, katere strahot še nismo pozabili, je 
bila ostra »ruska zima« nepredviden sovražnik Hitlerjeve vojske, 
hkrati pa dobrodošel zaveznik pogumnih sovjetkih vojakov. 

Zanimivo je, čeprav tega seveda ne bi smeh jemati kot pravilo, 
da vremenske razmere ponavadi niso naklonjene napadalcem. 
Možno pa je, da to dejanje ni zgolj naključje; napadalci so namreč 
najpogosteje slabše poznali muhavosti vremena in podobne razmere 
na zasedenem območju, kot pa tisti, ki so ga branih. Zdi se, kot da bi 
sama narava popravljala krivico, ki jo povzroča zakon močnejšega, 
in da bi na ta način pomagala tistim, ki branijo svojo deželo in svo
bodo. 

Vendar pa je bistveno to, da ima svobodoljuben narod vselej 
močnejši motiv za premagovanje ovir, ki jih povzroča vreme, kot pa 
ga imajo napadalci, katerih gonilna sila so predvsem njihove osva
jalske ambicije. 

Znameniti in slavni »igmanski pohod« (čez strmo planino Ig-
man pri Sarajevu), ki ga je izvedla prva proletarska brigada v ja
nuarju leta 1942, je bil izveden v razmerah neznosnega mraza. Me
teorologi so pozneje ocenili, da je bila med omenjenim pohodom 
temperatura na Igmanu nižja kot minus 40 stop. C, se pravi sploh 
ena najnižjih temperatur, kar jih je bilo kdajkoli pri nas v zadnjih 
približno 100 letih. To, da je brigada uspešno izvedla ta svoj pohod v 
razmerah nepretrganih bojev s sovražnikom, je še en dokaz in priče
vanje o vzdržljivosti in visoki morali naših borcev v NOV. 

ČLOVEK SPREMINJA V R E M E 
Toda to je sedaj Že preteklost. Človek tedaj še ni mislil na to, da 

bi obvladal vreme. Bil je zgolj pasivni opazovalec dogajanj v ozrač
ju, ne da bi se jim mogel zoperstaviti in bistveno vplivati nanje. 

Medtem pa sta znanost in tehnika znatno napredovali. Človek 
je odkril številne tajne o vzrokih in tokovih dogajanj v naravi, tako 
da se je spustil tudi v poskuse, da bi v nekaterih primerih zavestno 
vplival nanju, predvsem v želji, da bi preprečil naravne katastrofe, 
ki jih povzročajo dogajanja v atmosferi, kar pobira vsako leto po 
vsem svetu Številne človeške žrtve in povzroča veliko gmotno škodo. 

2e prvi uspešni izsledki dela Številnih znanstvenikov, katerih 
namen je bil, da bi preprečili škodljive učinke dogajanj v atmosferi, 
so zbudili pozornost vojaških izvedencev, zlasti v tistih državah, ki 
se čutijo »poklicane«, da vplivajo na politična dogajanja po svetu. 

Danes si je smotrno zastaviti tole.vprašanje: Ali lahko človek 
zavestno toliko vpliva na vreme, da bi ga lahko izkoristil kot grožnjo 
ali kot vojno sredstvo? 

Čeprav je bil svet presenečen ob omenjanju takšne možnosti, je 
kaj lahko ugotovil, da se takšna zamisel ni porodila šele nedavno. 

To se je primerilo že med prvo svetovno vojno. Na zahodni 
fronti je nekaj dni zaporedoma vztrajno deževalo, zaradi česar so 
morah zavezniki odlagati začetek svoje načrtovane ofenzive proti 
Nemčiji. Zato so vojaški strokovnjaki v Londonu poklicali slovitega 
britanskega meteorologa Shawa in ga vprašali, ali je možno, da so, 
Nemci povzročili dež na fronti, da bi ovirali njihovo ofenzivo. Shaw 
je odgovoril: 

»Narava rabi nekaj tednov, da bi zbrala oblake nad oceanom in 
ta zrak premestila nad območje frontne črte. Ko bi Nemci pognali v 
tek vse motorje in ventilatorje na vsem svetu, bi morali s tem delom 
začeti, da bi ga lahko uspešno opravili, že v času, ko so Asirci gradili 
svoj babilonski stolp!« 

Tudi drugi izvedenci so tedaj, pa še tudi v poznejših desetletjih, 
mislili podobno. Tedaj torej niso videli načina, kako bi se mogel 
človek spustiti v boj zoper atmosferske procese, o katerih ogromni 
moči so bili vsak dan na voljo priče in dokazi. 

Toda leta 1946 se je zdelo, da je človek dobil sredstvo za boj 
zoper atmosferske sile. Tega leta je namreč E. K. Fjodorov, tedanji 
vodja hidrometeorološke službe ZSSR, dejal na seji Akademije zna
nosti Sovjetske zveze tole: »Domnevamo lahko, da bo možno z moč
nim ogrevanjem zraka nad določenim območjem, denimo z uporabo 
atomske energije, v določenih primerih spremeniti gibanje zračnih 
mas.« 

Nadaljevanje 
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JAPONSKA ŽELEZARSKA 
INDUSTRIJA 
V LETU 1976 

Pred zaključkom poglavja o varčevanju z energijo je treba 
omeniti Še projekt direktne uporabe jedrske energije v žele
zarski industriji. Financira ga japonska vlada in njegov osnovni 
namen je zagotoviti možnost proizvodnje grodlja z uporabo 
energije, ki jo bo proizvajal visoko temperaturni plinsko hlajeni 
jedrski reaktor. Pri tem projektu zelo zavzeto delajo najbolj 
renomirani japonski raziskovalni instituti. 

7. UPORABA ODPADKOV 
Razne odpadne materiale, ki nastanejo pri proizvodnem 

procesu v železarnah, je možno tudi koristno uporabiti. Mednje 
štejemo vse vrste žlindre, prah, goščo, odpadno olje in podobno. 

Iz študije, ki jo je leta 1976 izdalo japonsko ministrstvo 
za industrijo, so v zvezi z železarskimi odpadki razvidni zanimi
vi podatki. V letu 1975 so japonske železarne proizvedle 43,13 
milijona ton Žlindre, in sicer 63,9 % plavžarske, 26,4 % jeklarske 

in 9,7%, ki nastane pri proizvodnji ferozlitin. Od te količine 
so 34,5 % uporabili za nasipanje zemljišč, ostalo pa v cementni 
industriji, oziroma so jo zavrgli kot neuporaben material. 
Prahu so proizvedli 4,73 milijona ton in 82 % so ga ponovno 
uporabili kot vsipni material za plavže. Gošče je bilo 730.000 ton 
in 60 % so je uporabili v plavžih. 

Med odpadnimi materiali bo postala žlindra že v bližnji 
prihodnosti precejšen problem. Vzrok je v tem, ker so količine 
ogromne, prostora za odlaganje pa glede na znano prostorsko 
stisko na Japonskem vedno manj. 

Za rešitev tega problema je japonsko združenje za železo in 
jeklo ustanovilo spomladi leta 1976 posebno strokovno telo, 
imenovano »Odbor za ponovno uporabo žlindre«. Njegova 
naloga je, da najde možnosti za večjo koristno uporabo žlindre. 
Po predvidevanjih bo treba do leta 1980 najti prostor za 20 mili
jonov ton in do leta 1985 celo za 30 milijonov ton. 

8. ZAKLJUČEK 
Gornja izvajanja kažejo, kakšne strokovne in finančne 

napore vlaga japonska železarska industrija, da bi dosegla čim 
bolj racionalno in kvalitetno proizvodnjo. Prav poseben pouda
rek daje varčevanju z energijo in Čim boljši uporabi surovin, 
ki jih doma ni na razpolago. Pri tem jo finančno in tudi 
moralno učinkovito podpira japonska vlada. Rezultat vseh teh 
naporov pa je, da je postala Japonska tretja železarska velesila 
na svetu. Na področju plavžarske -tehnologije in proizvodnje 
surovega jekja y kisikovih kpnvertc^rjih pa je celo prva na,svetu. 

ENERGIJA VETRA POSTAJA 
VEDNO BOU ZANIMIVA 

Če bi pred nekaj leti nekdo izmed udeležencev strokovne 
konference o energiji omenil mline na veter kot možni sodobni 
vir energije, bi brez dvoma izzval pomilovalni nasmeh pri veliki 
večini udeležencev. Danes je situacija precej spremenjena in 
tudi veter postaja zanimiv za energetske strokovnjake. V ZDA 
se ERDA (Energy in Research Development Administration), 

vladna ustanova za raziskavo in razvoj energije, zelo intenzivno 
ukvarja z možnostjo uporabe vetra v energetske namene. Tako 
v ZDA kakor tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah in na 
Japonskem teče več kot deset raziskovalnih projektov na tem 
področju. 

Zanimivo je, da se tudi v Sovjetski zvezi že precej časa 
ukvarjajo z uporabo vetra v energetske svrhe. V tej državi je pri 
Jalti od leta 1931 naprej dolgo časa obratovala takšna naprava, 
ki je bila takrat največja na svetu. Kaže, da sovjetske strokov
njake tudi danes ta vrsta energije zelo zanima, čeprav nimajo 
težav zaradi deficitarnosti svojih energetskih virov. 
(Nadaljevanje na 

6. strani) ŽELEZAR 



mm REKORDNA MESEČNA PROIZVODNJA V TOZD 
HLADNA VALJARNA BELA 

(Nadaljevanje s 1, strani) 
obveznosti, ki smo si jih zadali s pro
gramom sanacijskih ukrepov. 

Tako smo povečali storilnost od 
ene tone na uro, kar je bilo povpreč
je v prvih šestih mesecih, na 1,4 tone 
na uro v oktobru. To pa pomeni, da 
vsak zaposleni proizvaja za 49 % na 
uro več kot v prvem polletju (pove
čanje od 93 kg/h na 140 kg/h). Veli
ko naporov smo vložili tudi za dvig 
ekonomičnosti našega dela, oziroma 
znižanje naših stroškov proizvodnje. 
Razlika med plansko in dejansko 
lastno ceno se nam sicer počasi, toda 
iz meseca v mesec znižuje (v juliju 
+1868 din/t, v avgustu +1461 din/t, 
v septembru le še +523 din /t). Ker 
imamo izredno visoke fiksne stroške 
(amortizacija in obresti od najetih 
kreditov, ki predstavljajo kar 63 % 
vseh obresti Železarne), pa bomo 
nadaljnje zniževanje stroškov prede
lave lahko dosegli le s še višjo pro
izvodnjo. 

In kako so naša prizadevanja tega 
četrtletja vplivala na oblikovanja in 
delitev celotnega prihodka? Ustva
rili smo dohodek. To pomeni, da ne 
zajedamo več svoje substance, ozi
roma da smo lahko pokrili svoje ma
terialne stroške in amortizacijo ter 
zmanjšali izgubo od 90 milijonov iz 
prvega polletja na 83 milijonov. 

ZAKAJ TAKO DOLGA 
PRIPRAVNIŠKA 

DOBA? 
Pravijo, da zato, ker 

mladi nismo dovolj zainte
resirani za delo in ne po
kažemo vseh svojih zmož
nosti. Mislim, da to ne drži. 

Imam višjo izobrazbo in 
sem pripravnica v Železar
ni Jesenice že dvajset mese
cev, kar je že dva meseca 
nad maksimalno mejo pri
pravniške dobe za mojo izo
brazbo. Ves ta čas sem 
delala na delovnem mestu 
povsem samostojno, čeprav 
naj bi pripravnik delal pod 
stalnim nadzorstvom, ozi
roma mentorstvom. Poleg 
tega sta za menoj prišli na 
to delovno mesto dve naši 
delavki in morala sem jih 
celo še učiti IN TO KOT 
PRIPRAVNICA. 

Sedaj mi obljubljajo de-, 
lovno mesto v drugi TOZD, 
vendar z odločbo do danes 
še ni nič in najbrž bom 
morala še dolgo čakati 
nanjo. Ne pritožujem pa se 
nad delom, ki sem ga 
morala opravljati, kajti 
imela sem ga rada, razu
mite pa, da sem še mlada, 
čakam tudi na stanovanje, 
imam otroka in verjemite, 
da bi mi kar prav prišel 
tisti denar, ki bi ga lahko že 
imela, ko bi dobila delovno 
mesto v času, kot je to 
zapisano v samoupravnem 
sporazumu železarne Jese
nice« oziroma celo že prej. 
Vem za primer, ko je de
lavka kot pripravnica eno
stavno odklanjala vsako 
delo, dokler ni dobila de
lovnega mesta in to se je 
zgodilo že 15 mesecev po 
prihodu v Železarno. 

Naj si to razlagam tako, 
da prej in do boljšega 
delovnega mesta prideš, Če 
si nezainteresiran za delo, 
da ne rečem len. 

Ne vem, zakaj obstajajo 
statuti, samoupravni spo
razumi in razni pravilniki o 
pripravništvu, če se v prak
si ravna drugače. Pravil
nika, ki ga ne upoštevamo, 
tudi ne potrebujemo! 

V. S. 

Prav je, da se ob rekordni proiz
vodnji spomnimo tudi nekaterih 
uspehov, ki na zunaj niso tako vidni. 

Ob pričetku obratovanja hladne 
valjarne Bela smo usposobili približ
no 260 operaterjev in vodij linij, ki 
so sposobni samostojnega in kvali
tetnega obratovanja. To je ogromen 
uspeh, kajti zavedati se moramo, da 
je bilo predhodno znanje o obrato
vanju in problemih hladne predelave 
za večino minimalno. Poleg obrato
valnih, oziroma zagonskih proble
mov smo uspešno rešili luženje, va
ljanje in žarjenje nizkoogljičnih 
jekel. Uspešno smo osvojili prede
lavo dinamo jekel, kot so luženje, 
valjanje, rezogJjičevalno žarjenje ter 
nanašanje anorganskih in organskih 
prevlek. Smo edini predelovalci 
(skupno s hladno valjamo Jesenice) 
dinamo pločevine v Jugoslaviji. Gle
de dimenzijskih toleranc, elektro
magnetnih lastnosti, glede kvalitete 
površinskih prevlek se naši trakovi 
lahko merijo z vsemi uvoženimi di
namo trakovi. Uspešno uvajamo žar
jenje, luženje, valjanje ter brušenje 
različnih vrst nerjavnih jekel. Tako 
s skupnimi prizadevanji celotne Že
lezarne orjemo ledino kot edini in 

: prvi proizvajalci trakov nerjavnih 
jekel. 

Pri vsem tem pa ne smemo poza
biti in enostavno prezreti dejstva, da 
smo finalni preoblikovala našega 
domačega jekla. Pri nas se pokažejo 
vse napake na trakovih, tako glede 
površine kot kvalitete, ki se vlečejo 
od plavža, jeklarne in tople valjarne. 
Razumemo jeklarje, da imajo zasta
rele in nepopolne naprave in obenem 
velike obremenitve glede* Čistoče 
jekel, vsebnosti plinov, vsebnosti 
ogljika, žvepla v jeklu itd. Vse to pa 
je za nas, finalne proizvajalce, bi
stvenega pomena. Razumemo tudi 
to, da se trakovi, iz valjani v naši 
topli , valjarni, glede površinskih 
napak in okujine ne morejo meriti 
z nekaterimi uvoženimi toplo valja
nimi trakovi itd. 

Vsi, ne samo mi v hladni valjarni 
Bela, se moramo zavedati, da nam 
vse to močno zmanjšuje proizvod
njo. Slaba površina toplo valjanih 
trakov nam zmanjšuje kapacitete 
lužilnih linij in valjavskega stroja. 
Prevelika vsebnost ogljika, pLnov in 
nečistoč v jeklu nam zmanjšuje pro
izvodnjo žarilne linije. Pojav neči
stoč in uvaljane okujine pa nam 
močno zmanjšuje izplen ter isto
časno zmanjšuje celotno proizvod
njo. Še vedno gledamo le tehnične 
podatke naprav, ki so večkrat skre
gani z realnimi podatki, ne upošte
vamo pa namreč kvalitete ter poseb
nosti jekla in realnega odstotka za-
stojevL 

-Kljub tem težavam smo optimisti, 
saj bomo s skupnimi močmi vseh 
delavcev Železarne rešili vse te pro
bleme. Hladna valjarna Bela je 
končno tudi del Železarne, ne pa 
samo njen »trn v peti«, saj nas dru
žijo tehnološke in kvalitetne vezi. 

Naše družbenopolitične organiza
cije so zelo mlade po stažu. V njih pa 
so delavci, ki so sposobni pravilno 
oceniti situacijo, soočiti se z aktual
no družbenopolitično in ekonomsko 
problematiko v TOZD in izven nje. 

Lahko povemo, da je sindikalna 
organizacija aktivna, saj je imela do 
sedaj dovolj uspešnih sestankov. 
Njen izvršni odbor dobro sodeluje 
z družbenopolitičnimi organizacija
mi in strokovnim vodstvom obrata. 

Težave v organiziranosti pa Čuti
mo v tem, ker je mlada organizacija 
in niso vsi člani dovolj aktivni. Delo
vanje samoupravnih delovnih sku
pin Še ni v celoti zaživelo, imamo pa 
v planu postavitev novih vodij 
samoupravnih delovnih skupin. Me
nimo, da smo sposobni slediti toku 
gibanj, dohodkovnih odnosov, na
grajevanju po delu ter izpolnjevanju 
zakona o združenem delu. 

Organizacija ZK kot celota si pri
zadeva s svojim članstvom prenašati 
politiko ZK J med delavce in odločno 
vplivati, da se napake posameznikov 

ne bi ponavljale. S svojim delom 
v proizvodnji hočejo člani ZK poka
zati zgled in zaupanje. 

Kot ostale družbenopolitične 
organizacije si je tudi 0 0 ZSMS HV 
Bela zadala najpomembnejšo nalo
go, da se organizira v akcijsko uspe
šen družbenopolitičen dejavnik, s 
čim večjim vplivom na družbenopo
litičnem in samoupravnem področju 
in s tem tudi na delovne rezultate. 

V TOZD Hladna valjarna Bela je 
skoraj. polovica zaposlenih mladin
cev. Organizirani so v tri aktive s po 
40—50 Člani. Prizadevajo si aktivi
rati vsakega posameznika, da ne bi 
slonelo delo organizacije samo na 
predsedstvu. Za naloge, kot sp: 

idejnopolitično usposabljanje, pri
prave na volitve, uresničevanje za
kona o združenem delu, prizadeva
nja za čim večjo produktivnost, pri
sotnost pri kadrovski politiki itd., pa 
Želijo doseči aktivnost slehernega 
mladinca, zlasti pa mladih članov 
ZK. 

Prepričani smo, da bomo z našimi 
delovnimi uspehi dokazali, da smo 
bili vredni zaupanja, da upravljamo 
s teko dragimi napravami in da zara
di napak posameznika ne more biti 
slab celoten kolektiv. 

Želimo, da nas vse TOZD Žele
zarne razumejo, da smo v začetnih 
težavah, približno v takih kot so bili 
pred leti Siemag, Demag in valjarna 
bluming. Le s skupnimi močmi bomo 
premostili začetne težave in dokaza
l i , da smo enotna delovna organiza
cija-s skupnim ciljem: dosegati kar 
najboljše proizvodne in poslovne 
rezultate. 

PREDLOG SKLEPOV ZA RAZPRAVO 
V TOZD VZDRŽEVANJE IN 

TOZD REMONTNE DELAVNICE 
Aktiv družbenopolitičnih organizacij in vodstev TOZD 

Vzdrževanje in Remontne delavnice je na skupnem sestanku 
dne 26. oktobra obravnaval aktualna vprašanja s področja 
sodelovanja, boljše koordinacije dela in uresničevanja 
zakona o združenem delu. Na razpravi so bili sprejeti naslednji 
predlogi sklepov, katere naj obravnavajo vse družbenopo
litične organizacije v obeh TOZD. Po sprejetih sklepih naj se 
razprava prenese tudi na sestanke samoupravnih skupin. 

1. Ureditev ekonomskih odnosov v TOZD in s tem 
ureditev dohodkovnih odnosov, nagrajevanja po delu in 
ostale ekonomske kvalitete morajo biti urejeni v zakonskem 
roku in v smislu, ki ga predpisuje zakon o združenem delu. 

2. V vsaki vzdrževalnih TOZD naj se formirajo 
samostojna računovodstva z računovodjem, z namenom, da 
je vsem samoupravljalcem, organom samoupravljanja in 
vodstvom TOZD dana možnost hitrega formiranja in uspeš
nega ukrepanja. 

3. Pri upoštevanju zakonskih rokov je obvezno upošte
vati predhodno javno razpravo v družbenopolitičnih organi
zacijah. 

4. Mnenja smo, da moramo skupno z ostalimi vzdrževal
nimi TOZD voditi družbenopolitično delo vzdrževanja kot 
celote, vendar delitev dela mora biti ostro ločena po že 
sprejetem poslovnem predmetu TOZD. 

5. Vodstvo in družbenopolitične organizacije opozarja
mo, da je potrebno natančneje določiti individualno odgo
vornost.' 

6. Vodje vzdrževalnih TOZD so dolžni dosledno izvajati 
organizacijske ukrepe, ki smo jih sprejeli ob formiranju 
TOZD. 

7. Vodje vzdrževalnih TOZD morajo, s ciljem ekonomič
nosti vzdrževanja in usklajenosti del, izdelati organizacijski 
predpis za skupne akcije v okviru remontov, večjih okvar in 
nepredvidenih del. 

8. Proti vsem posameznikom, ki na manjših primerih 
rušijo eno vi tost vzdrževanja in s tem tudi zavirajo nadaljnji 
razvoj in kvarijo disciplino, je potrebno ukrepati po vod
stveni in družbenopolitični liniji. 

,9. Zbor je bil mnenja, da je potrebno zaradi neusklajeno
sti izvršiti revizijo benificiranih delovnih mest na področju 
vzdrževalnih TOZD. 

NOVICE IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 
DELOVNA SKUPNOST 

ZA KADROVSKE 
IN SPLOŠNE ZADEVE 
TER INFORMIRANJE 

Sedma seja izvršnega odbora 
osnovne organizacije sindikata je 
bila v petek, 14. oktobra. Predsed
nica OO sindikata Maja Junež je 
kritično ocenila udeležbo na zboru 
delavcev, kjer so tolmačili osnutke 
republiških zakonov, in dodala, da bi 
morala biti prav ta delovna skup
nost z vsebino obravnavanih zako
nov najbolj seznanjena. V okviru 
priprav na skupščinske volitve, ki 
bodo prihodnje leto, je treba eviden
tirati 25 novih članov. Tako naj bi 
vsaka SDS evidentirala po štiri dele
gate, ki naj bodo aktivni in priprav
ljeni za delo tudi v prihodnje. Zbor 
delegatov je treba pripraviti do 
konca letošnjega leta. 

Prebrano je bilo pismo javnega to
žilstva o nepravilnostih v Železarni. 
Izvršni odbor je bil seznanjen tudi 
s sklepi delavskega sveta Železarne, 
ki jih v celoti podpirajo. Dodeljena 
je bila denarna pomoč sodelavcu 
Hadžeri MulaliČ ter pomoč osmim 
članom sindikata pri nabavi ozim
nice. 

TOZD ELEKTRODE 
V petek, 7. oktobra, je bila seja 

izvršnega odbora osnovne organiza
cije sindikata. Izvršni odbor je bil 
seznanjen z informacijo predsednika 
poslovodnega odbora za izboljšanje 
discipline v TOZD. Informacijo 
bodo obravnavah na sestankih SDS. 
Izvršni odbor nadalje ugotavlja, da 
delavci v TOZD Elektrode zahte
vajo urejene razmere in poslovanje 
v TOZD. Prizadevati si je treba za 
kar najbolj ugodno vzdušje ter do
bre in poštene medsebojne odnose. 
Morebitne nepravilnosti je treba 
odpraviti, proti kršiteljem delovnih 
dolžnosti pa ustrezno ukrepati. 
Obravnavali so dve prošnji za dode
litev denarne pomoči in jih tudi 
ugodno rešili. 

Poleg tega so sprejeli sklep o dode
litvi pomoči devetim članom kolek
tiva pri nabavi ozimnice. Upoštevali 
so delavce z nizkimi osebnimi do
hodki in matere samohranilke. 

VALJARNA ŽICE 
IN PROFILOV 

Peta seja izvršnega odbora osnov
ne organizacije sindikata je bila 
4. novembra. 

Luž Una Unija v TOZD Hladna valjarna Bela 

V prvi točki dnevnega reda so bili 
člani izvršnega odbora seznanjeni s 
potekom priprav za izvedbo letne 
konference osnovne organizacije sin
dikata, ki bo verjetno 16. decembra. 
Do takrat naj bi se sestale SDS v 
obeh obratih in predlagale po dva 
delegata, ki se bosta udeležila letne 
konference. Predsednik, tajnik, bla
gajnik ter referenti za šport, oddihe 
in izlete, za kulturo ter prošnje in 
pritožbe naj pravočasno pripravijo 
poročila o opravljenem delu. Na de
lovno konferenco osnovne organiza
cije sindikata bodo vabili tudi vodjo 
TOZD, vodjo valjarne profilov, se
kretarja 00 ZKS ter predsednika 
00 ZSMS. 

Izvršni odbor osnovne organizaci
je sindikata je določil nekatere po
drobnosti za izvedbo večera z upo
kojenimi sodelavci, ki bo verjetno 
26. novembra ali pa 10. decembra, 
kadar bodo na razpolago prostori v 
Kazini. 

Glede ozimnice meni izvršni od
bor, da bodo upoštevali le samohra-
nilce z nizkimi osebnimi dohodki. 
Strinjali so se s predlogom, da vsak 
od obeh obratov izplača vsoto de
narja po potrebi. Poročila o izplača
nih denarnih zneskih bodo posredo
vana na prihodnji seji izvršnega od
bora. 

Ob sklepu seje je bilo dogovorjeno, 
naj SDS najkasneje do 15. novem
bra razpravljajo o predlogu razpisne 
komisije za vodjo TOZD Valjarne 
žice in profilov. Predlagali naj bi 
enega člana sindikalnega odbora v 
valjarni profilov namesto Antona 
Zupana ter enega člana sindikalnega 
odbora v valjarni žice namesto sode
lavca Ilija Mrdje. Oba omenjena so
delavca, člana sindikalnega odbora, 
sta prekinila delovno razmerje v Že
lezarni. 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

TEHNIČNI FEUTON - TEHNIČNI FEUTON - TEHNIČNI FELJTON - TEHNIČNI FEUTON - TEHNIČNI FEUTON - TEHNIČNI 

(Nadaljevanje 8 5. strani) -
Med visoko industrijsko razvitimi državami zahodnega 

sveta imajo danes na pc*droČju izkoriščanja energije vetra daleč 
največji program ZDA. Tam se dve državni ustanovi, in sicer 
ERDA ter uprava za raziskovanje vesolja NASA,in znana ve
lika družba elektrotehnične stroke General Electric živahno 
ukvarjajo s tem vprašanjem. 

V zvezni državi Ohio je postavila NASA poskusno turbino 
za izkoriščanje vetra v energetike namene. Višina stolpa te na
prave je 38 m, premer pogonskega vijaka 36,5 m in moč genera
torja 100 KW. NASA upa, da bodo raziskave in poskusno obra
tovanje te naprave pripeljale do rezultatov, ki bodo omogočili 
proizvodnjo tovrstne električne energije po ekonomsko primer
ni ceni. 

Poleg tega je naroČila NASA še tri podobne naprave s pre
merom pogonskega vijaka 45,7 m in močjo generatorja 200 KW. 
Postavili jih bodo na treh različnih krajih s specifičnimi pogoji, 
povezanimi s pihanjem vetra. Tudi General Electric je skupaj z 
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ERDA močno aktiven na tem področju. V gradnji ima dve na
pravi s premerom pogonskega vijaka 61 m in močjo generatorja 
1500 KW. Istočasno pa tudi pripravlja načrte za tretjo, s 
premerom pogonskega vijaka 91,5 m in močjo generatorja 
3000 KW. 

Osnovno vodilo pri razvijanju in gradnji teh naprav so 
najnižji možni proizvodni stroški za proizvedeno KWh ob kon
strukciji, ki ne bodo v bodoče zahtevale bistvenih nadaljnjih 
sprememb. Današnje študije kažejo, da bo šel razvoj teh naprav 
v smeri vedno večjih pogonskih vijakov različnih tipov in s tem 
tudi z vedno večjo močjo turbine. Naprave, ki jih sedaj gradijo 
in projektirajo, imajo moč 1000— 3000 K W in predvidevajo, da 
bodo kasneje lahko povečali njihovo moč do 20.000 K\V. Čas ob
ratovanja ob normalnem vzdrževanju računanjo na 30 let. 

Do zdaj največja turbina s pogonom na veter, ki je bila 
zgrajena v ZDA, je obratovala v letih 1941 do 1945. Bila je po
stavljena na 610 m visokem hribu v zvezni državi Vermont. 
Stolp je bil visok 33,5 m, premer pogonskega vijaka je bil 53,3 m 
in moč generatorja 1250 KW pri hitrosti vetra 48 km/h ali več. 
Prenehala je obratovati zaradi večje okvare na propelerju. , 

Nekatere optimistične napovedi predvidevajo, da bo 
električna energija vetra krila leta 2000 14 % vseh potreb v 

ZDA. Bolj realna pa je številka 7 do 8 % in to predvsem za 
tista področja, ki so bogata s stalnim vetrom- Številka je 
še bolj verjetna ob dejstvu, da krije hidroenergija danes samo 
4 % vseh potreb po elektro energiji v tej državi. 

Seveda so tudi na tem področju strokovnjaki, ki dvomijo, 
da bo energija vetra igrala v bližnji prihodnosti tako pomembno 
vlogo.kot je zgoraj navedeno. T i predvsem trdijo, da bo treba še 
počakati,kaj bodo prinesli praktični rezultati uporabe turbin na 
veter. Predvsem gre tu za ceno te energije. Poleg tega smatrajo, 
da bodo največje tovrstne naprave proizvajale sorazmerno 
malo električne energije. Kot primer navajajo, da bi nekatere 
teh naprav morale deset let nepretrgano obratovati,preden bi 
proizvedle toliko' električne energije* kot je potrebne za proiz
vodnjo jeklajiz katerega je narejen stolp. Mnenja so, da bi bile 
te naprave lahko koristne predvsem na tistih odročnih področ
jih, kjer je energija draga. Kot primer za takšno področje nava
jajo Aljasko. 

Kljub tem pomislekom je vedno več energetskih strokov
njakov v ZDA prepričanih, da je treba z raziskavami in poskusi 
na področju izkoriščanja energije vetra nadaljevati. Računajo, 
da bo pozitiven ali pa tudi negativen odgovor znan že Čez neka i 
let. ' 



TOZD Vzdrževanje SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
5. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 

PRI DS ŽELEZARNE 
Predsednik odbora za gospodarstvo pri delavskem svetu Žele

zarne Vitomir Gričar je sklical 5. sejo za petek, 28. oktobra, z nasled
njim dnevnim redom: pregled sklepov 4. seje, poslovno poročilo za 
devet mesecev 1977, porodilo o izpolnjevanju obvez našim kupcem, 
ocena izpolnjevanja operativnega programa za oktober, analiza pro
izvodnih rezultatov TOZD Hladna valj ar na Bela za mesec oktober, 
operativni program za november, smernice za plan Železarne za leto 
1978, izbira dobavitelja za novo proizvodno linijo v TOZD Elektrode, 
potrditev finančnih pogojev za gradnjo odprasevalne naprave na 
elektro obločnih pečeh, cenik za malo prodajo in analiza dela male 
prodaje, odpis terjatev, potrditev kreditnih pogojev in odgovor 
pravne službe na sklep odbora. 

Najprej so sprejeli poročilo pod
predsednika poslovodnega odbora, 
kako so bih izpolnjeni sklepi 4. seje, 
in ugotovili, da so izvršeni, razen 
tistih, ki so daljšega pomena in se 
bodo izvajali do konca leta ali še 
v naslednjem letu. 

Zatem so obširno razpravljali o 
devetmesečnem poslovanem poro
čilu, ki ga je na seji razložil vodja 
finančno računskega sektorja, in ga 
sprejeli, s tem da so ga posredovali 
v razpravo in sprejem delavskemu 
svetu Železarne z ugotovitvami o 
skupni proizvodnji, blagovni proiz
vodnji, prodaji naših izdelkov, pro
duktivnosti, izplenih, dohodku, 
amortizaciji, obveznostih iz dohod
ka in čistega dohodka, izgubi v hlad
ni valjarni Bela in možnostih po
krivanja vseh obveznosti TOZD 
HVB itd. Sklenili so tudi, da se trend 
akcij in dela, ki je bil vpeljan v av
gustu in septembru in delno zajet 
v sklepih prejšnj ih sej odbora za 
gospodarstvo, mora nadaljevati v 
vseh mesecih zadnjega kvartala. Le 
tako bomo letošnje leto lahko za
ključili še bolje, kot zaključujemo 
sedaj dvetmesečno bilanco. Poslo
vodnemu odboru pa so naročili, da 
na eni prihodnjih sej poroča o pre
komernem nastajanju neustreznih 
finalnih izdelkov, ki jih zatem vra
čamo v staro železo. Na osnovi ob
ravnave devetmesečnega poročila in 
kazalcev uspešnosti, s katerimi se 
izkazujejo rezultati dela delavcev in 
poslovanja delovne organizacije, so 
se strinjali z delitvijo dohodka med 
letom in z vsemi elementi, ki so 
sestavni del tega poročila. 

V nadaljevanju seje so obširno 
razpravljali o poročilu o izpolnjeva
nju obvez našim kupcem, ki ga je 
podal vodja prodajnega sektorja, 
s posebnim poudarkom na proble
matiki predobav in zaostankov. Skle
nili so, da se poročilo posreduje Še 
delavskim svetom temeljnih orga
nizacij in odborom za gospodarstvo 
v temeljnih organizacijah, z zahte
vo, da zaostrijo izpolnjevanje spe
cificiranih naroČil. Ker je funkcija 
prodaje poverjena v naši železarni 
posebni službi, je zato vsako nekoor-
diniramo neposredno kontaktiranje 
s kupci s strani TOZD nezaželeno, 
ker moti večjo učinkovitost prodaje 
na tržišču. Sklenili so še, da je pri 
realizaciji specificiranih naročil 
treba dati največji poudarek više 
kvalitetnim izdelkom, ne glede na 
planske obveznosti. Strinjali so se še 
s predlogom, da prodajni sektor 
lahko odobri prodajo nerjavne 
pločevine po ustrezno nižji ceni, če 
oceni, da je kupcu potrebna ta plo
čevina za testiranje in določitev cen 
njihovim izdelkom. V zvezi s tem bo 
prodajni sektor do naslednje seje 
odbora pripravil analizo, koliko 
nerjavne pločevine bi lahko za ta 
namen plasirali po cenah, ki v prvi 
fazi pokrivajo variabilne stroške in 
v drugi fazi pokrivajo fiksne in 
variabilne stroške. 

Ob razpravi ocene skupne in bla
govne proizvodnje za mesec oktober 
so ugotovili, da bomo družbeni plan 
skupne proizvodnje izpolnili s 
94,5 %, operativni program pa z 
98,0 %. Program gotove proizvodnje 
bo izpolnjen z 99%, opremljenih pa 
bo približno 38.000 ton. 

Pri obravnavi analize proizvodnje 
TOZD Hladna valjarna Bela za 
mesec oktober so ugotovili, da vlo
žek temeljna organizacija Hladna 
valjarna Bela ima, nestopajo pa 
drugi problemi, ki jih bo treba čim
prej odpraviti, da bo po količini in 
kvaliteti dosežena s sanacijskim pro
gramom planirana proizvodnja. 

Na predlog oddelka za operativno 
planiranje so se strinjali s predla
ganim programom skupne in gotove 
proizvodnje za mesec november, saj 
v skupni proizvodnji zaostajamo le 
za 0,9 % za družbenim planom, v go
tovi proizvodnji pa družbeni plan s 
programom presegamo za 0,8 %. 

V nadaljevanju seje so razprav
ljali o osnutku samoupravnega spo
razuma o osnovah plana Železarne 
za leto 1978, se z njim strinjali in ga 
posredovali delavskemu svetu Žele
zarne v razpravo, s pripombo, da 
mora zaposlenost rasti po stopnji, ki 
je začrtana v srednjeročnem razvoj
nem programu. 

Razpravljali so tudi o predlogu 
sektorja novogradenj in TOZD 
Elektrode o izbiri dobavitelja za 
novo proizvodno linijo v TOZD 

nih elektrod. V zvezi s tem so spre
jeli vrsto sklepov, s pripombo, da ve
ljajo v primeru, če bo delavski svet 
Železarne sprejel sklep o podražitvi 
investicije za povečanje proizvodnje 
elektrod in predlog za pridobitev do
datnih sredstev, o čemer bo za de
lavski svet Železarne pripravil 
ustrezno informacijo sketor novo
gradenj. 

N a osnovi predloga strokovne 
komisije in sprejetja sklepa na de
lavskem svetu TOZD Jeklarna o iz
biri najugodnejšega ponudnika za 
gradnjo odprasevalne naprave na 
elektro obločnih pečeh so sprejeli 
vrsto sklepov v zvezi s finančnimi 
pogoji za nabavo opreme pri firmi 
AMERICAN AIR FILTER Nizo

zemska, ki so j ih posredovali še 
delavskemu svetu Železarne v po
trditev. 

Sprejeli so tudi analizo dela male 
prodaje v Železarni in sklenili, da 
cenika za malo prodajo do konca 
leta 1977 ne bodo spremenili. 

Na predlog finančno računskega 
sektorja so se strinjali z odpisom 
neizterljivih terjatev v skupni višini 
125.443,90 din, s tem da ta sklep 
potrdi še delavski svet Železarne. 

Na predlog finančno računskega 
sektorja so sprejeli slep o najetju 
investicijskega kredita pri vojnem 
servisu v sestavi Narodne banke 
Jugoslavije za nabavo induktivnega 
mešalca za elektro obločno peč 
Lectromelt in o najetju komercial
nega kredita v železarni Ravne na 
račun izdelave škarij za razrez 
starega železa, v obeh primerih so 
sprejeli tudi sklep o kreditnih pogo
jih, s tem da ju potrdi še delavski 
svet Železarne. 

Ob koncu seje so sprejeli odgovor 
pravne službe, ki je bil dan na osnovi 
razgovora z vodjo CPSI, predsed
nikom IO sindikata ter vodjo pravne 
službe, v zvezi s sklepom odbora 
o nadomestilih delegatom, ki se ude
ležujejo sej samoupravnih organov, 
in sklenili, da se posreduje še delav
skemu svetu Železarne. J. Š. 

9. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Predsednik odbora za gospodarstvo TOZD Vzdrževanje je sklical 

25. oktobra deveto sejo odbora. 

TOZD Elektrode 

6. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Odbor za gospodarstvo TOZD Elektrode je imel 27. oktobra šesto 

sejo, ki jo je vodil predsednik Franc Terseglav. 
Odbor je sprejel poročilo o izvrše

vanju sklepov zadnje seje z ugoto
vitvijo, da so vsi sklepi izvršeni, 
razen sklepov, pri katerih se za 
izvršitev zahteva daljši čas. 

Sprejeli so poročilo o doseženih 
proizvodnih rezultatih v mesecu 
septembru. V tem mesecu je TOZD 
dosegla največjo proizvodnjo dodaj-
nih materialov za varjenje v zadnjih 
dveh letih, in sicer 1659,3 tone. Pro
izvedenih je bilo tudi 105,6 tone 
elektrodne mase in 418,7 tone ognje-
vzdržnih materialov: 

Odprema je v tem mesecu znašala 
1672,7 tone in je bila za 13,4 tone 
večja od proizvodnje. 

Proizvodnja oplaščenih elektrod 
je bila v devetih mesecih za 2,3 % 
večja od družbenega plana, proiz
vodnja pri praških in ognjevzdržnih 
materialih pa nekoliko zaostaja za 
planom. 

Potrdili so predlog operativnega 
plana za mesec november, in sicer: 

— oplaščenih elektrod 1260 ton, 
— VFžice 130 ton, 
— varilnih praškov 70 ton, 
— elektrodne mase 150 ton, 
— ognjevzdržnih mater. 350 ton. 
Pripomnili so, da ima ta mesec 

manj delovnih dni in da bo za izvrši
tev plana potrebno dodatno delo ob 
prostih sobotah. 

Iz podatkov o gibanju osebnih do
hodkov v TOZD v mesecu septem
bru so ugotovili, da so bili v poprečju 
na zaposlenega za 49 din ali 1,2 % 
nižji od doseženih v avgustu. Naj
pomembnejŠi razlog za znižanje je 
manjše število opravljenih delovnih 
ur na zaposlenega. 

Vodja TOZD je odbor informiral 
o osnutku predloga o osnovah plana 

za leto 1978 in o pripombah, ki jih je 
vodstvo TOZD posredovalo SEO -
oddelku za planiranje. 

Sprejeli so poročilo o že izvršenih 
in o predvidenih ukrepih za odpravo 
pomanjkljivosti, ki jih je ugotovil 
inšpektor. Odbor je naročil, naj se še 
neizvršeni predvideni ukrepi čimprej 
realizirajo. 

Odbor je obravnaval problematiko 
ogrevanja in tople vode v kopalni
cah. NaroČil je, naj odgovorni pre
gledajo naprave in poskrbijo, da bo 
v kopalnicah TOZD zadosti tople 
vode. V TOZD se mora izvršiti dera
tizacija. 

Odbor je obravnaval osnutek za
časnega navodila za urejanje nor
mativa delovnih mest, števila delav
cev in vrednotenje delovnih nalog in 
ga sprejel s pripombo, naj bi sejam 
komisije za kategorizacijo prisostvo
val predstavnik, ki ga določi delavski 
svet TOZD, kadar se obravnavajo 
zadeve prizadete TOZD. 

Obravnavani so investicijske ela
borata za povečanje proizvodnje 
oplaščenih elektrod in elektrodne 
žice. Z obema projektoma in z nači
nom financiranja soglašajo ter pred
lagajo delavskemu svetu TOZD, da 
celotno investicijo potrdi. 

Soglašali so s predloženimi finanč
nimi pogoji ponudnika American Air 
Filter, Amsterdam za gradnjo od
prasevalne naprave na električnih 
obločnih pečeh in jih predlagali de
lavskemu svetu TOZD v potrditev. 

Ob zaključku seje so obravnavali 
devetmesečno poslovno poročilo Že
lezarne in sklenili, da se mora z zače
timi akcijami nadaljevati, da bi bili 
rezultati ob koncu leta še boljši, 

MS 

6. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
V sredo, 19. oktobra, je bila šesta seja odbora za delovna razmerja 

TOZD Elektrode, ki jo je vodil predsednik Janez Zaveljicna. 
Na seji so pregledali izvrševanje 

sklepov zadnje seje in ugotovili, da 
so vsi sklepi izvršeni. 

Sprejeli so kadrovsko poročilo za 
mesec september. I z podatkov je 
razvidno, da je znašala skupna od
sotnost v TOZD 18,5%. Bolezenska 
odsotnost se je v primerjavi s pre
teklimi meseci zmanjšala, odsotnost 
zaradi nezgod pa se je nekoliko po
večala. Od predvidenih 635 dni red
nega dopusta je bilo v septembru iz
koriščenih le 526 dni ali 83 %. 
lovnega razmerja v TOZD za "mesec 
september, in sicer Ljubču Spasovu 
na lastno željo in Stanku Droletu 
zaradi invalidske upokojitve. 

Nadalje je odbor imenoval Ivana 
Sodja na delovno mesto vodja proiz
vodnje oplaŠčevalnice, Franca Poto-
karja pa na delovno mesto vodja 
proizvodnje varilnih praškov in 
ognjevzdržnih materialov. Obe ime
novanji sta začasni in veljata do 
preklica. 

Odbor je naročil, naj kadrovski 
sektor skupno s FRS za Anico 
Kapus preskrbi ustrezno delovno 
mesto, kakor je bilo domenjeno ob 
ukinitvi šamotarne med TOZD Ta
lilnice, kadrovskim sektorjem in 
FRS. V TOZD Elektrode namreč ni 
sistematiziranega delovnega mesta 
za tov. Kapusovo, ki je opravljala 

Elektrode in äklenitvi pogodbe* o na- ^delo kalkulanta šamotarne, ki je bilo 
bavi naprave za povečanje oplaŠČe- s 1. septembrom ukinjeno. 

Na seji so obravnavali tudi pritož
bo sodelavca Nika Kešina. Odbor je 
ugotovil, da so navedbe pritožitelja 
točne, in sklenil, da se ga premesti 
z delovnega mesta drugi izdelovalec 
elektrodnih mas na delovno mesto 
prvi izdelovalec elektrodnih mas. 

Vodja TOZD je odbor informiral 
o odobritvi investicije za novo opla-
ščevalno in vlečno-rezalno linijo, ki 
bo verjetno pričela obratovati konec 
leta 1978, za kar sta potrebna pravo
časen sprejem in priuČitev novih de
lavcev. 

Odbor je zadolžil vodstvo TOZD 
in kadrovski sektor, da pripravijo 
program priučevanja potrebnega 
kadra in pregledajo možnosti uspo
sobitve in napredovanja delavcev, ki 
so že zaposleni v TOZD. 

Odbor je sprejel informacijo vodja 
TOZD, da je za izvršitev planskih 
nalog v letu 1978 še vedno potrebno 
nočno delo devetih delavk pri suše
nju elektrod. V zvezi s tem je odbor 
naročil kadrovskemu sektorju, da 
prosi republiške organe za dovolje
nje. 

Ob sklepu seje je odbor dal soglas
je za ponovni sprejem Asima Ibrahi-
moviča, ni pa soglašal s ponovnim 
sprejemom Senada AmidžiČa. 

Odbor je sprejel tudi informacijo _ 
o priporočilih za študijske ugodno
sti, ki jih je vodstvoTOZD izstavilo 
za'tri sodelavce. 1 l r * - a M S r L 

Odbor je ugotovil, da so razen 
dveh vsi sklepi zadnje seje realizi
rani. Nerešena sklepa imata značaj 
dolgoročnejšega ukrepanja. 

Odbor je sprejel poročila vodij 
področij o doseženih rezultatih 
v mesecu septembru. Na podlagi po
ročil pa je sprejel naslednja sklepa: 

— Čimprej je treba rešiti vpra
šanje benificirane delovne dobe za 
vzdrževalce, ker njena neurejenost 
povzroča težave pri normalnem 
delu. 

— Vsa področja vzdrževanja mo
ra j o izdelati revizij o pravilnika o 
o tež koč enem dodatku. Popravke, 
oziroma pripombe bo pregledal 
odbor za gospodarstvo in jih po
sredoval delavskemu svetu v po
trditev. 

Obravnavali so tudi osnutek pre
liminarnega plana za leto 1978 in 
sprejeli sklep, da mora biti obrav
navan na zborih delavcev in 
ustrezno dopolnjen. Ugotovitveni 
sklep na osnovi pripomb, ki bodo 
izrečene, pa sprejme DS TOZD 
Vzdrževanje. 

V obravnavi je bilo tudi začasno 
navodilo za urejanje normativa de
lovnih mest. Odbor na vsebino na
vodila ni imel bistvenih pripomb in 
je sprejel sklep, da ga predloži 
delavskemu svetu TOZD Vzdrževa
nje. 

Sprejet je bil tudi sklep o pristopu 
k podpisu samoupravnega spora
zuma o združevanju sredstev za po
krivanje dela stroškov infrastruktu
re ŽG Ljubljana. 

Glede nedoseganja izvoznih obvez 
in sklepa DS ZJ, da se je potrebno 
preusmeriti na vzhodno področje, je 
odbor sprejel sklep, da se bo vzdrže
vanje v to akcijo skušalo vključiti 
preko področnih priprav dela. 

Ob pregledu devetmesečnega po
ročila o poškodbah je odbor zadolžil 
vodje področij, da poostrijo disci
plino varstva pri delu in ukrepajo 
proti tistim, ki ne uporabljajo 
zaščitnih sredstev. Poročilo je bilo 
posredovano tudi vsem vodjem 
samoupravnih delovnih skupin, z 
namenom, da problematiko obrav
navajo. 

Odbor je sprejel še spremembo 
kvalifikacije za izmenske vodje vzdr
ževanja, in sicer z U-3 na D-5. Spre

membo mora potrditi še DS TOZD 
VzdrŽevanje. 

Sprejeli so tudi sklep, da se raz
delijo šifre delovnih mest v pripra
vah dela po področjih. S tem bo mo
goče dodeljevanje premij glede na 
področje, kjer je priprava dela loci
rana. Predlog je bil posredovan DS 
TOZD Vzdrževanje v obravnavo. 

10. SEJA ODBORA 
ZA DELOVNA 
RAZMERJA 

Odbor za delovna razmerja TOZD 
VzdrŽevanje je imel deseto sejo 31. 
oktobra. 

Pri pregledu sklepov zadnje seje 
so ugotovili, da so vsi sklepi, razen 
sklepa št. 3.7, realizirani. Vodja 
vzdrževanja TOZD Plavž je bil za
dolžen, da pripravi odgovor na 
neuresničen sklep do prihodnje seje. 

V nadaljevanju so obravnavah 
razporeditve, oziroma premestitve 
kadra po predlogih, ki so jih poslali 
vodje področij vzdrževanja. Upo
števali so vse predloge, razen tistih, 
ki so v navzkrižju s pravilnikom 
o napredovanju. 

Odboru sta bili posredovani dve 
vlogi za prekinitev latnosti delavca 
TOZD Vzdrževanje v skrajšanem 
odpovednem roku. Odbor je obe 
ugodno rešil, ker gre za delavca iz 
drugih republik, ki sta dobila zapo
slitev v domačem kraju. 

Nadalje je odbor obravnaval še 
štiri prošnje za pridobitev lastnosti 
delavca TOZD Vzdrževanje in dve 
ugodno rešil. Prošnje tov. Jeršina za 
prestop v sektor novogradenj ni 
mogel ugodno rešiti zaradi potreb po 
kadru pri vzdrževanju HV Bela in 
glede na sklep DS ŽJ. Prošnja Niko
laja Eržena pa je bila neugodno re
šena iz objektivnih vzrokov. 

Kadrovik je predložil odboru plan 
kadrov za leto 1978. Odbor je s pla
nom soglašal in nanj ni imel bistve-* 
nih pripomb. Po predlogu plana bi 
znašal normativ TOZD Vzdrževanje 
624 oseb in stalež za leto 1978 534 
oseb. CB 

TOZD Žebljarna 

ZBOR DELAVCEV 
Predsednik zbora delavcev Jože Crtalič je 18. oktobra sklical zbor 

delavcev in v razpravo predlgal osnutek plana za leto 1978, ki ga je 
razložil vodja TOZD Leon Mesaric. 

Zbor delavcev TOZD Žebljarna je 
po razpravi spre j el nasledn j o pri
pombo, ki naj se vnese v dokument: 

Investicija za modernizacijo paki
ranja žičnikov (nova pakirna linija) 
mora biti v letu 1978 izvedena, ker 
so zanjo odobrena sredstva iz amor
tizacije. S tem bi sprostili šest do 
osem delavk, ki bi lahko zapakirale 
600 ton žičnikov v embalažo po eno 
libro, s Čimer bi vsaj delno zadostili 
osnovnemu pogoju, ki ga že v tem 
letu postavljajo ameriški kupci, za 
izvoz 6000 ton žičnikov v ZDA. Nji
hova zahteva je celo, da se 30 % žič
nikov dostavlja v taki embalaži. 
Zaposlovanje novih delavcev v 
TOZD Žebljarna ni sprejemljivo. 

V razpravi, ki je sledila, so sodelo
vali: Davorin Mikula, Milan Bere-
tin, Danica Kejžar, Cveta Hribar in 
Leon Mesaric. 

Razpravljali so o modernizaciji 
čistilnice in o izdelavi bobna za poiz-
kusno obratovanje. Boben bi izdelali 
v delavnici vzdrževanja TOZD Žeb
ljarna. 

Zelo resno so govorili o objektivni 
oceni, da so vsi delavci v žebljarni 
premalo dosledni pri izkoriščanju 

delovnega časa. Na žebljarskih stro
jih je očitno premalo kontrole kvali
tete žičnikov s strani samih žebljar-
jev. Zaradi tega je veliko nepotreb
nega izmeta in nekvalitetenih žič
nikov. 

Tudi predčasno zapuščanje delov
nih mest kot tudi samega obrata je 
bilo ocenjeno na zboru kot kršenje 
sprejetih dogovorov, ki samouprav-
ljalce obvezujejo, da polno izkori
ščajo družbena sredstva in delovni 
čas. 

V zvezi z izkoriščanjem delovnega 
Časa je bilo omenjeno, da nekateri 
delavci razkladajo žico iz vagonov 
med rednim delovnim Časom. Vodja 
TOZD je ponovno opozoril vse sode
lavce žebljarne, da je razkladanje 
vagonov dovoljeno samo v prostem 
času, o čemer so vsi delavci sezna
njeni. Povsem logično je, če razkla
dajo vagone žebljarji v Času, ko stro
ji obratujejo in so zato le-ti brez 
nadzorstva. Zato je več izmeta in 
nekvalitetnih izdelkov. Poudarili so, 
da se mora izboljšati odnos do dela, s 
čimer se bodo tudi vsi ostali med
sebojni odnosi laže urejali. M . T. 

TOZD Energetika 

8. SEJA ODBORA 
ZA DELOVNA RAZMERJA 

Predsednik odbora za delovna razmerja TOZD Energetika Rudi 
Buh je 19. oktobra sklical osmo sejo odbora. Obravnavali so izvrše
vanje sklepov, premestitve iz drugih TOZD, premestitve v obratu, 
razporeditve in dve pritožbi. 

Sklepi sedme seje so bili realizi
rani, razen dveh, ki sta dolgoročnej
šega značaja. 

Soglašali so s premestitvijo dveh 
delavcev iz TOZD Remontne delav
nice in dveh delavcev iz TOZD 
Vzdrževanje v TOZD Energetika, 
s prevedbo enega delavca iz D-4 na 
U-3 in s petimi premestitvami v 
obratu. Dva delavca iz PIV energije, 
ki gresta na uvajanje za strojnika 
vodikarne in strojnika kisikarne, 
dokler ne opravita ustreznih stro
kovnih izpitov, obdržita odločbi za 

jtg delovno mesto, na katerem delata 
sedaj. 

V nadaljevanju seje so obravna
vali sprejem pripravnika z diplomo 
prve stopnje fakultete za strojni
štvo. 

Odbor je zadolžil vodstvo, da do 
naslednje seje pripravi predlog za 
premestitev delavca iz toplotne ene
rgije v plinsko in vodno energijo. 

Odbor Je vzel na znanje pritožbo 
kalkulantov in enega delavca in jih 
odstopil v reševanje DS TOZD 
Energetika. K. N . 
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SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
«. Z J 

TOZD Hladna valjarna Bela 

8. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Predsednik odbora za gospodarstvo Anton Ravnik je 28. oktobra 

sklical osmo sejo in predlagal naslednji dnevni red: pregled sklepov 
zadnje seje, operativni plan za mesec november, potrditev pogodbe 
o dopolnilnem delu, osnove plana za leto 1978, informacijo o osnutku 
začasnega navodila za urejanje normativa delovnih mest, Število 
delavcev in vrednotenje delovnih nalog, informacijo'o poslovanju 
v mesecu septembru in devetmesečnem poslovanju. 

- dinamo 28.000 ton, Pri pregledu sklepov zadnje seje je 
bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi 
izvršeni. Operativni plan za mesec 
november je enak družbenemu 
planu in znaša 7.500 ton. Kolikor 
kvaliteta ne bi ustrezala, se plan 
toplovaljanih dinamo trakov zniža z 
2.500 ton na 2.000 ton. 

Odbor je razpravljal o pogodbi za 
izdelavo kataloga RD in HVB in se z 
izdelavo strinjal, ne priznava pa 
25.000 pozicij, ker meni, da je bilo 
veliko pozicij izdelanih in plačanih v 
nadurnem delu. Odbor je pooblastil 
vodjo TOZD, da ugotovi, koliko 
pozicij je še ostalo za izplačilo. 

Razpravljali so tudi o osnovah 
plana za leto 1978. Člani odbora s 
postavljenim planom za leto 1978, ki 
znaša 94.000 ton, niso soglašali. 
Plana ne bo mogoče doseči zaradi 
pomanjkanja delavcev, slabe kvali
tete vložka in neosvojene tehno
logije za nerjavno jeklo. 

Člani odbora zahtevajo, da se 
operativni plan za leto 1978 planira 
v taki količini, da ga bo možno tudi 
doseči. Zaradi nedoseganja plana je 
tudi nezadovoljstvo med delavci. 
Odbor za gospodarstvo predlaga DS 
TOZD znižanje operativnega plana: 

- globoki vlek z 59.000 na 57.000 
ton, 

nerjavno jeklo s 7.000 na 5.000 
ton. 

V osnove plana za leto 1978 naj se 
vnese tudi nabava brusilnega stroja 
za valje. 

Obravnavali so osnutek začasnega 
navodila za urejanje normativa 
delovnih mest, Števila delavcev in 
vrednotenja delovnih nalog. Na 
osnutek niso imeli pripomb. 

Z izbranimi napravami in s 
sklenitvijo pogodbe o nabavi opreme 
za povečanje proizvodnje oplašČenih 
elektrod so soglašali. 

Iz informacije o poslovanju v me
secu septembru je razvidno, da se je 
situacija začela izboljševati, saj je 
bilo v tem mesecu doseženih 5.200 
ton proizvodnje ali 74 % planirane. 
Tudi stanje z vložkom se je v 
septembru izboljšalo, saj je valjarna 
bluming-štekel svoj del obveze izpol
nila s 7.271 tonami ali 101,08%. Ni 
bil pa v celoti realiziran dohod 
tujega vložka. Prispelo ga je le 
1.781,9 toneali 60%. Situacija se je 
začela izboljševati od sredine mese
ca dalje in se je zadnji teden septem
bra približala nivoju, ki omogoča 
sorazmerno normalno obratovanje. 
Zato je bila tudi količina nizko-
ogljiČnih trakov izdelana v celoti v 

TOZD Kovinoservis 

8. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
. ®* s e J * delavskega sveta temeljne organizacije Kovinoservis, 

ki je bila 15. oktobra, so obravnavali naslednja vprašanja in zadeve: 
Predlog samoupravnega sporazu

ma o združitvi s samoupravno skup
nostjo za medsebojno plansko in po
slovno sodelovanje proizvajalcev 
gradbene opreme in naprav za grad
beništvo, ki ureja delitev dela, sku
pen nastop na trgu, povečanje proiz
vodnje, povečanje dohodka in zmanj
šanje stroškov so sprejeli in sklenili, 
da ga posredujejo zboru delavcev 
temeljne organizacije v potrditev. 
Za podpisnika sporazuma predlagajo 
vodjo temeljne organizacije. 

Sprejeli so informacijo o nekate
rih spremembah in dopolnitvah sa
moupravnega sporazuma o osnovah 
in merilih za razporejanje dohodka 
in delitev osebnih dohodkov v grad
beništvu. S spremembami in dopol
nitvami so se strinjali, zato so naro
čili vodji temeljne organizacije, da 
o tem pripravi izvlečke, ki jih je tre
ba obesiti na oglasno desko. 

Sprejeli so samoupravni sporazum 
o delnem kritju stroškov infrastruk
ture železnice. 

Obravnavali so reorganizacijo te
meljne organizacije in sklenili, da se 
odprejo nova delovna mesta: kon
trolor izdelkov in materialni knjigo
vodja. Iz OPTIO Železarne pa se v 
temeljno organizacijo premesti pet 
projektantov, za kar bo treba pri
merno urediti prostore. 

Sprejeli so sporazum med turistič
nim društvom Logatec in Kovino-
servisom v zvezi z žičnico Sekirica 
ter sklenili, da se neporavnana obve

za komunalno stanovanjskega pod
jetja Logatec odpiše v znesku 36.336 
dinarjev, turističnemu društvu Lo
gatec pa se prizna 50.000 dinarjev 
stroškov, ker žičnica ni obratovala. 
Sodni spor se tako ustavi, Kovino
servis pa je dolžan popraviti še šest 
sider. 

Vzeli so na znanje ureditev pogod
benih obveznosti do Železarne, ven
dar so zahtevali do naslednje seje 
analizo dejanskih stroškov. 

V nadaljevanju seje so sprejeli še 
tele sklepe: 

— Za izgubljeni čas, potreben za 
prihod in odhod na delo na terenu 
nad 12 km, se plačajo navadne režij
ske ure. 

— Delavski svet pooblasti odbor 
za delovna razmerja, da odobrava 
stroške študija ob delu, s tem da 
enkrat letno o tem poroča delav
skemu svetu. 

— V zvezi s pismom javnega to
žilca iz Kranja so sprejeli stališče, da 
je po samoupravni dolžnosti sleherni 
delavec v združenem delu zadolžen, 
da skrbi za družbeno premoženje, ki 
mu je dano v upravljanje. 

Obravnavali so zahtevo za varstvo 
pravic za skladiščnika, ki jo je vložil 
v zvezi z oceno delovnega mesta. 
Sprejeli so predlog osnov plana za 
leto 1978 in predlog dopolnili z za
htevo, da se v letu 1978 prične z rea
lizacijo investicije v nove proizvodne 
prostore. M. P. 

SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
V petek, 28. oktobra, se je sestal odbor za gospodarstvo pri 

delavskem svetu TOZD Kovinoservis. Predsednik odbora Janez Oblak 
je v obravnavo in sprejem predlagal: periodični obračun za devet 
mesecev, predlog plana delovnih in prostih sobot v letu 1978, odobri
tev finančnih sredstev za nabavo nalepk in emblemov, sklepe 
občinske zdravstvene skupnosti, problematiko bolniškega staleža in 
sanacijske ukrepe. 

Periodični obračun za devet mese
cev je razložil računovodja, ki je 
tudi v pisni obliki predložil obračun, 
tako da so vsi prisotni lahko aktivno 
spremljali razlago. V razpravi, ki je 
sledila, je bilo članom odbora pojas
njeno, da se je letos podražil mate
rial za 38%, cena kovinskih opažev 
pa se je vseeno znižala za 12 %, se
veda pa so bili zato nekoliko večji 
tudi materialni stroški. O4bor je 
tudi sklenil, da se mora vsa neku-
rantna zaloga materiala prodati v 
najkrajšem času. 

Odbor je po razpravi o planu 
delovnih in prostih sobot sprejel 
sklep, da se plan delovnih sobot 
prilagodi planu delovne organizacije 
železarne Jesenice. 

Odbor je odobril sredstva za na
bavo emblemov in nalepk. Emblemi 
naj bi se natisnili na delovne obleke, 
nalepke pa bi služile za reklamne 
namene. Nalepke naj bi se tudi 
nalepile na vsako škatlo kompleta 
orodja, ki ga prejme vsak naročnik 
kovinskih opažev pri naročilu celot
ne garniture kovinskih opažev. 

Predsednik odbora je prisotne 
člane odbora seznanil o zaključkih 

občinske zdravstvene skupnosti. 
Odbor je v zvezi s tem postavil 
vprašanje, kako je z uslugami obrat
ne ambulante Železarne in kdaj 
bodo delavci TOZD Kovinoservis 
pričeli koristiti njene usluge. 

Po razpravi je odbor sprejel sklep, 
da se dajo vsi obravnavani zaključki 
in sankcije občinske zdravstvene 
skupnosti v obravnavo družbenopo
litičnim organizacijam in se nato o 
tem ponovno razpravlja, upošteva
joč tudi njihova stališča. 

Odbor je upokojenemu sodelavcu 
odobril odpravnino v zakonski višini 
in določena sredstva v reklamne na
mene. Odbor je načelno odobril tudi 
sredstva za novo primerno uro v 
konstrukcijski delavnici. 

Po sklepu seje so poslušali poro
čilo vodje TOZD o službenem poto
vanju v ČSSR, kjer so se predstav
niki Kovinoservisa skupaj s pred
stavniki Agrotehnike dogovarjali s 
češkimi predstavniki o možnostih 
izvoza kovinskih opažev na češki trg, 
kar bo po predvidevanjih mogoče že 
v letu 1978. 

skladu z operativnim planom. Do
hod dinamo toplovaljanih trakov in 
količine na zalogi in v medfazni 
predelavi so zadovoljivi. Plan ni bil 
dosežen zato, ker je linija za 
razogljičenje začela obratovati šele 
20. septembra. Vzrok za zakasnelo 
obratovanje je v tem, da je bila šele 
takrat dosežena zaloga 1.000 ton di
namo trakov in s tem zagotovljeno 
kolikor toliko normalno delo linije 
za daljši čas. 

O poslovnem poročilu TOZD za 
devet mesecev je poročala računo-
vodkinja Vita Komljanec. Pojasnila 
je, da se za letošnjih devet mesecev 
ne kažejo nikake posebnosti in 
veljajo v glavnem vse značilnosti, ki 
so bile ugotovljene ' ob polletju. 
Hladna valjarna Bela ima izgubo, ki 
pa je nižja, kot je bila v polletju, in 
to iz razloga, ker je bila ustvarjena 
višja proizvodnja, del stroškov je bil 
poračunan z zagonskimi stroški, kot 
sestavni del investicije, poleg tega pa 
je iztržila tudi del obresti iz naslova 
neposlovnih prihodkov na področju 
prodaje. Ker med letom izgube ne 
pokrivamo, so vse TOZD formirale 
ustrezne sklepe, hladna valjarna 
Bela pa v svoji bilanci izkazuje 
nepokriti del dohodka, oziroma 
izgubo v višini 83 milij. din. 

M K 

SEJA ODBORA 
ZA DELOVNA 
RAZMERJA 

Na deseti seji odbora za delovna 
razmerja so obravnavali dosežene 
rezultate sprejetih sklepov zadnje 
seje, sprejem novih delavcev, pre
mestitve delavcev in prijave na raz
pisana prosta delovna mesta. 

Ugotovljeno je bilo, da so sklepi 
izvršeni. 

Iz poročila o kadrovski problema
tiki, ki ga je podal kadrovik Oton 
Pestotnik, je bilo razvidno, da je bilo 
v mesecu septembru sprejetih pet 
delavcev, obračunana pa sta bila 
dva, še vedno pa primanjkuje de
lavcev na posameznih linijah, pred
vsem v adjustP.ži. 

Ugodno so rešili šest prošenj za 
pridobitev lastnosti delavcev TOZD 
in pet prošenj za prekinitev lastnosti 
delavcev TOZD. 

Na razpisano delovno mesto vodje 
lužilne hnije so sprejeli Franca 
H oč e varj a, ki n a j bol je u st reza 
pogojem razpisa, na delovno mesto 
kadrovec pa so sprejeli Jožeta 
Stularja. 

Za dobo enega leta so na delovno 
mesto vodilni valjavec Sendzimir 
ogrodja sprejeli Alojza Rabiča, osta
le tri prijavljene kandidate pa so 
sprejeli na delovno mesto kadrovec. 

M. K. 

TOZD Monter Dravograd 

7. SEJA ODBORA 
ZA DELOVNA 
RAZMERJA 

Na 7. seji odbora za delovna raz
merja v temeljni organizaciji Mon
ter so obravnavali vloge za sprejem 
na delo. Sprejeli so štiri delavce, 
s tremi delavci pa delovnega 
razmerja niso sklenili. V tej točki 
dnevnega reda so obravnavali tudi 
predlog računovodskega sektorja za 
sprejem delavke, ki bi delala v ma
terialnem knjigovodstvu pri evidenci 
osnovnih sredstev, opravljala pa bi 
še kontrolo in likvidacijo faktur. 
Odbor zaenkrat tega predloga ni 
sprejel, ker je menil, da v knjigo
vodstvu delovni čas ni dovolj iz
koriščen in naj za opravljanje teh 
del poiščejo notranje rezerve, če je 
potrebno, tudi s premestitvami. 

Nato so obravnavali prijave na 
interne objave in razporedili prijav
ljene na prosta delovna mesta, za 
dva ključavničarja pa so odobrili 
42-dnevni tečaj za upravljalce vrt
ljivih stolpnih žerjavov. 

Obravnavali so tudi predlog za do
ločitev osnov in za spremembo 
osnov. Za devet delavcev je odbor 
osnove potrdil, oziroma spremenil, 
zahtevek enega delavca pa je od
stopil delavskemu svetu, da oceni 
utemeljenost zahtevka. Nato so 
obravnavali še vloge za štipendije. 
Trem prosilcem so vloge zavrnili, ker 
so o štipendijah razpravljali že na 
prejšnji seji in so razpoložljive že 
razdeljene, enemu prosilcu pa bodo 
odobrili štipendijo, če bo uspešno 
zaključil prvi letnik, ker imajo slabe 
izkušnje z dosedanjimi izrednimi 
študenti. M . P. 

V kuhinji družbene prehrane 

TOZD Družbena prehrana 

8. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
Predsednik odbora za delovna razmerja pri DS TOZD Družbena 

prehrana Bojan Klinar je sklical 2. novembra osmo redno sejo odbora. 
Po pregledu izvršenih sklepov je 

bilo ugotovljeno, da so sklepi izvrše
ni, ostaja le problem zaposlitve na 
delovnem mestu kurjač-vzdrževalec 
v samopostrežni restavraciji, kljub 
razpisu v Železarju in Glasu. 

Na razpis za delovno mesto kur
jač-vzdrževalec se je sicer prijavil 
Jernej VrabiČ, toda odbor je sklenil, 
da se njegovi vlogi ne ugodi, ker je 
22. julija podpisal izjavo o prekinitvi 
delovnega razmerja z DO železarna 
Jesenice. 

Odbor je sklenil, naj kadrovik nuj
no vzame v reševanje zasedbi delov
nih mest kurjaČ-vzdrževalec in vra
tar za samski dom, kjer se potreba 
po novih delavcih najmočneje kaže. 

Odbor predlaga ukinitev delov
nega mesta 9530 D-3 slaščičar. 

Nadalje je odbor vzel na znanje: 
— Vlogi Janeza Bohinca in Da

rinke Guzelj za odobritev študijskih 
ugodnosti, kateri sta posredovala na 
odbor za kadre in družbeni standard 
pri DS Železarne, za vpis na gostin-
sko-poslovodsko šolo pri delavski 
univerzi Jesenice. Priporočilo je dalo 
tudi vodstvo TOZD Družbena pre
hrana, saj jima bo dodatno strokov
no izpopolnjevanje koristilo pri 
bodočem delu. 

— Obvestilo SEO o povišanju ka
tegorije tajnici, referentu za kontro
lo materialnega poslovanja in sam
ska stanovanja in referentu za 
vzdrževanje. D. T. 

TOZD Strojne delavnice 

11. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
V petek, 28. oktobra, je predsednik 

Ignac Juran sklical 11. sejo odbora 
za delovna razmerja pri delavskem 
svetu TOZD Strojne delavnice. 

Pri pregledu sklepov prejšnjih sej 
je odbor ugotovil, da so bili v celoti 
izvršeni, razen sklepa, ki se nanaša 
na nadomestitev delovodij in ki se 
prenese na prihodnjo sejo. 

Odbor je sprejel dva nova delavca, 
in sicer drugega ključavničarja in 
četrtega stugarja. Enemu sodelavcu 
so omogočili prestop v TOZD Ko
vinoservis in enemu v delovno skup

nost, en delavec pa je prestopil 
v TOZD SD iz TOZD Plavž. 
Pripravnika z višjo Šolo stojne smeri 
so razporedili na delovno mesto 
vodja orodjarne. 

Odbor je obravnaval nezasedenost 
delovnih mest, predvsem stugarjev. 
Normativ v TOZD je 408, planirani 
stalež 341, trenutno stanje pa je 
326 delavcev. Do planiranega staleža 
manjka 15 ljudi, in sicer 11 stugar
jev, en brusilec, trije ključavničarji. 

J. M . 

TOZD Jeklarna 

9. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
Deveta redna seja odbora za delovna razmerja pri DS TOZD 

Jeklarna je bila 20. oktobra. 
Sklepi zadnje seje so bili izvršeni, 

razen premestitve delavcev, ker za
nje ni bilo nadomestil. Sklepi, j ki se 
nanaša na delavca Albrehta Cufarja 
glede obiskovanja žerjavovodskega 
tečaja, se ne more realizirati, ker ne 
izpolnjuje pogojev. Prav tako ni bila 
realizirana dana potreba po novih 
delavcih za potrebe TOZD Jeklarna. 

Iz poročila, ki ga je podal kadro
vik, je bilo razvidno, da so v septem
bru samovoljno zapustili delo štirje 
delavci, dva pa sta bila na novo spre
jeta. Stalež zaposlenih je bil v tem 
mesecu 618, plan delavcev pa znaša 
624. Odsotnost z dela je bila 2591 
dni, kar je 18,3 % in je za 5,5 % boljša 
v primerjavi z mesecem avgustom. 

V tem mesecu so se povečali bole
zenska odsotnost, izredno neplačani 
dopusti in neopravičeni izostanki. Iz 
devetmesečnega poročila je razvid
no, da je bil povprečni stalež zapo
slenih 626 delavcev, medtem ko je 
bilo v TOZD 30. septembra 615 de
lavcev. Delovno razmerje je v tem 
času sklenilo 42 delavcev, prekinilo 
pa 64 delavcev. Vzroki prekinitev so 
naslednji: upokojenih osem, odhod 
v JLA deset, eden umrl, dva redna 
odpoved, 43 delavcev pa je prekinilo 
delovno razmerje na izjavo. Odsot
nost z dela je bila v tem času 
18,61 %, v Železarni pa je bila skup
na odsotnost 17,66 %. 

Delavski svet je na zadnji seji 
obravnaval in potrdil nov normativ 
zaposlenih, ki znaša 613 delavcev. 

M . R . 
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V ŽELEZARJA 

& V. 
c " - * - x & v v. ' 

: - - -

Odbor je sklenil, da za mesec no
vember potrdi predlog potreb po 
novih delavcih, ki so naslednje: štir
je delavci za delovno mesto tretji 
jamski pomočnik, štirje delavci za 
delovno mesto nekladalec starega 
železa, štirje delavci za delovno me
sto pomočnik pri SM peči, dva de
lavca za delovno mesto pomočnik 
talilca pri EL peči in en delavec pri 
ponvičarskih zidarjih. 

V interesu nemotenega proizvod
nega procesa so bile na predlog vodje 
TOZD obravnavane in potrjene raz
poreditve in premestitve delavcev 
TOZD Jeklarna 

Delovno razmerje so v času od 
22. septembra do 20. oktobra preki
nili Štirje delavci. 

Odbor je vzel na znanje informa
cijo, da je potrebno pripraviti plan 
izobraževanja delavcev ob delu za 
leto 1978. V TOZD Jeklarna je po
trebno predvideti vse tečaje, semi
narje in drugo za strokovno izpopol
njevanje in izobraževanje kadra, ker 
je le-te potrebno tudi planirati s fi
nančne strani. 

Odbor je soglašal, da se v zimskem 
času izvedejo v TOZD strokovni 
preizkusi znanja o pravilnem in var
nem delu s kisikom za vse delavce, ki 
delajo na delovnih mestih, kjer se 
uporablja kisik. 

Seznanjeni so bili tudi s sklepi 
tretje seje odbora za kadre in druž
beni standard pri DS Železarne. 

Odbor je vzel na znanje informa
cijo, da je vodja TOZD poslal vsem 
neposrednim vodjem dela in njiho; 
vim namestnikom navodilo v zvezi 
s prijavljanjem kršitve delovnih ob
veznosti, s tem da se navodila tudi 
s strani odgovornih izvajajo. 

Odbor je sklenil, da se s strani 
vodstva TOZD uvede zahtevek za 
uvedbo postopka pri disciplinski ko
misiji za delavca Nazmija Kadiča. 

BK 



TOZD Jeklovlek TOZD Žicama 

zbor delavcev; ki bo odločal o spre
jetju družbenega plana za leto 1978. 

Sklenili so, da v glasilu Železar 
objavijo javno priznanje TOZD Va
lj arne Žice in profilov, ki je v letu 
1977 z izrednimi napori, tako delav
cev kakor vodstva, zagotovila za
dostno količino valjanega polizdel
ka, ki je ključnega pomena za proiz
vodnjo in razvoj jeklovleka. 

Sprejeli so informacijo odbora za 
gospodarstvo pri DS Železarne o na-

imeli bistvenih pripomb. 
Devetmesečno poročilo sta podala 

Anton Mesaric in Franc Gasser. Pri 
analizi poročila so ugotovili, da so 
v TOZD Profilarna dobro delali, saj 
je bila skupna proizvodnja prese
žena za 9,2 eksterna pa za 10,3 %. 
Tudi stroški so bili nižji od planira
nih. Tudi proizvodni rezultati v Že
lezarni so bili boljši kot ob polletju, 
ni pa bila dosežena planirana proiz
vodnja. 

Kritično so ocenili odsotnost z de
la, saj je bila v TOZD Profilarna 

10. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
2. novembra je imel delavski svet TOZD Jeklovlek deseto sejo, ki 

jo je vodil predsednik Anton Dežman. Obravnavali so uresničevanje 
sklepov, poročila odborov, devetmesečno poslovno poročilo železarne 
Jesenice in TOZD, osnove družbenega plana za leto 1978 in tekočo 
problematiko. 
" Ugotovili so, da so sklepi zadnje 
seje izvršeni. 

Na seji so v začetku potrdili pro
gram manjših investicij iz sredstev 
AZ za leto 1978, ki ga je predložila 
posebna strokovna komisija. Ugoto
vili so, da je program investicij 
v velikem Časovnem zaostanku. 

Na seji so v nadaljevanju poslu
šali poročilo odbora za delovna raz
merja ter poročilo odbora za gospo
darstvo. 

Devetmesečno poslovno poročilo 
je podal vodja TOZD Berti Brun. 
Velja omeniti, da ima TOZD Jeklo
vlek pozitivno bilanco zlasti glede 
izpolnjevanja plana in finančne rea
lizacije. Rezultati kažejo visoko po~ 
zivitno razliko med lastno in pro
dajno ceno. Izredna zasluga TOZD 
je pri povezovanju izplena in zmanj
šanju stroškov predelave, ki sq se 
zmanjšali za 11,601.073 din. 

Na osnovi razprave so potrdili po
slovno poročilo s pripombami, ki jih 
je predlagal odbor za gospodarstvo. 

Na osnove družbenega plana za 
leto 1978 so imeli naslednje pri
pombe: 

V zvezi s preskrbo z vložkom pred
lagajo, da za pokrivanje vložka išče
jo notranje reSitve z izredno proiz
vodnjo v valjarni profilov in \ 
zmanjševanju predobavljenih koli
čin, ki naj ne presegajo pet odstot
kov naročene teže. 

Kolikor ne bi zagotovili lastnega 
vložka za planirano proizvodnjo, 
predlagajo, da se vložek nabavi iz 
tujih virov na konto toplotno obde
lanega jekla, katerega prodajna cena 
je nižja od lastne cene. 

Glede politike nagrajevanja pred
lagajo, da se v letu 1978 dopolni 
sistem nagrajevanja, ker ni v skladu 
t zakonom o združenem delu. OD 
naj bodo neposredno odvisni od re
zultatov dela in uspešnosti delavcev. 
Ustrezno naj se dopolnita kategori
zacija delavcev in stimulacija na 
strokovnost delavcev v proizvodnji 
po enotnih merilih. 

Prodajna služba naj tekoče sprem
lja obremenitev z naročili po spreje
tih osnovah družbenega plana. Pri
stopi naj k korekciji prodajnih cen 
za izdelke, katerih cena je nižja od 
lastne cene. Za planirani izvoz pa je 
potrebno, da se pravočasno zagoto
vijo naročila. 

Sprejeli so osnove družbenega pla
na za javno razpravo v SDS. Po 
končani javni razpravi pa bo sklican 

6. SEJA ODBORA 
ZA DELOVNA 

RAZMERJA 
Na svoji Šesti seji so člani odbora 

za delovna razmerja pregledali reali
zacijo sklepov zadnje seje, razprav
ljali o kadrovskih spremembah in 
premestitvah ter reševali tekočo 
problematiko. Ob prisotnosti kadro-
vika Janeza Kramarja in vodja 
TOZD Bertija Bruna je sejo vodil 
predsednik odbora Stane Rev. 

Odbor je ugotovil, da so bih vsi 
sklepi izvršeni, razen zadeve Jožeta 
Blagneta, ki je bil zaradi poklicne 
rehabilitacije premeščen iz TOZD 
Vratni podboji in nenehno boluje. 
Odbor je sklenil, da se ga ponovno 
pokliče pred zdravniško komisijo, ki 
naj ugotovi, ali ustreza delovno me
sto brusilec palic, kamor je začasno 
razporejen, njegovemu zdravstve
nemu stanju. 

Odbor je potrdil razporeditev pe
tih na novo sprejetih delavcev in 
prenehanje delovnega razmerja 
trem delavcem zaradi odhoda v JLA 
ter dvema na lastno Željo. Potrdili 
pa so še Šest premestitev ter dve 
začasni. 

Odbor je sklenil, da se pošljejo 
trije delavci na testiranje zaradi 
možnosti napredovanja na delov
nem mestu in da se zaradi potreb 
sprejme Še nekaj novih delavcev. 

Še vedno je zelo kritična bolezen
ska odsotnost, ki je še vedno v pora
stu, to pa povzroča pomanjkanje 
delavcev pri delu. S. N . 

bavni politiki in varčevanju ter 
informacijo o izboru najboljšega po
nudnika za gradnjo odpraševalne 
naprave na elektro-obločnih pečeh. 
Potrdili so tudi predlog izbranih na
prav za povečanje proizvodnje opla-
ščenih elektrod. 

Potrdili so tudi samoupravni spo
razum o trajnem poslovnem sodelo
vanju Čelik — Slovenske železarne 
in TOZD Jeklovlek/ 

Sklenili so, da se da v javno raz
pravo samoupravni sporazum o 
združitvi v SOZD Slovenske Žele
zarne in samoupravni sporazum o 
ljudski obrambi in družbeni samoza
ščiti v TOZD in DS železarne Jese
nice. 

Ob sklepu seje so obravnavali in 
potrdili predlog samoupravnega spo
razuma o združitvi v temeljno ban
ko Gorenjske. SN 

9. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
V četrtek, 27. oktobra, je pod

predsednik odbora za gospodarstvo 
Dušan Jereb sklical deveto redno 
sejo. 1 

Na seji je bilo sprejeto poročilo 
o doseženih proizvodnih rezultatih 
v mesecu septembru in potrjen pred
log operativnega plana za mesec 
november. Ta predvideva 5.450 ton 
skupne proizvodnje in je za 300 ton 
nižji od družbenega plana. Za pro
dajo je predvidenih 3.910 ton in za 
domačo predelavo 1.540 ton vlečene 
žice. 

Člani odbora so tudi potrdili pre
nos sredstev amortizacijskih za
menjav in investicijskega vzdrže
vanja za naprave: 

— iz AZ sredstev se nabavita dva 
TOZD Profilarna 

8. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik delavskega sveta TOZD Profilarna Ivan Klokočovnik 

je za osmo sejo, ki je bila 3. novembra, predlagal naslednji dnevni red: 
pregled sklepov zadnje seje, devetmesečno poslovno poročilo, po
novna obravnava kategorizacije delovnih mest in razno. 

Pri pregledu sklepov člani DS niso večja od povprečja Železarne tako 

industrijska sesalca za čiščenje zrač
nih zaves, 

— iz IV sredstev se prenese za 
remont pocinkovalne proge I 100.000 
din. Za rekonstrukcijo patentirane 
proge A pa se lahko koristijo nepo
rabljena sredstva iz konta IV. 

Člani odbora so tudi sprejeli po
ročilo o izvrševanju delovnih ciljev, 
ki se izvršujejo, oziroma so Že iz-' 
vršeni. Obravnavali so tudi program 
akcije varčevanja v TOZD Zičama, 
ki se nanaša na zmanjšanje zalog, 
izboljšanje kvalitete in znižanje po
rabe energije. 

Odbor je tudi soglašal s predlogom 
osnov plana za leto 1978 in ga pred
lagal DS TOZD Zičama v dokončno 
potrditev. B. J. 

8. SEJA DELAVSKEGA SVETA 

skupni kot v bolezenski odsotnosti 
in zaradi neupravičenih izostankov. 

Kategorizacijo delovnih mest so 
ponovno obravnavali zato, ker ko
misija za kategorizacijo ni odobrila 
povišanje kategorij za tehnologa, 
referenta OPP, vodja TOZD, dnin-
skih delovodij in vodje odpreme. 
Člani DS od prvotnega sklepa ne od
stopajo, ker smatrajo, da zahteve 
niso bile pretirane glede na speci
fično tehnologijo izdelave hladno-
oblikovanih profilov, v kategorijah 
pa zaostajajo za sorodn imi TOZD. 

F. G. 

7. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
Podpredsednik odbora za delovna razmerja Ivo Buganik je za 

sedmo sejo odbora, ki je bila 27. oktobra, predlagal naslednji dnevni 
red: pregled sklepov zadnje seje, pregled prijav za razpisana delovna 
mesta, kadrovsko poročilo in odsotnosti, prošnje za premestitev in 
potrebe po novih delavcih. 

Predsednik Bogdan Marinkovski 
je v sredo, 2. novembra, sklical osmo 
sejo delavskega sveta TOZD ZiČar-
na. 

Najprej so bili delegati seznanjeni 
z izvrševanjem sklepov zadnje seje 
in ugotovili, da so bili vsi sklepi 
realizirani. 

V nadaljevanju so obravnavali 
devetmesečno poročilo in kazalce 
uspešnosti, s katerimi se izkazujejo 
rezultati dela delavcev in poslovanja 
temeljne organizacije. Soglašali so 
z delitvijo dohodka med letom in 
z vsemi elementi, ki so sestavni del 
poročila. 

Vodja TOZD Zičarna Janez Ko-
mel je za tem podal osnove plana za 
leto 1978, ki predvideva 68.000 ton 
vlečene žice. Osnove so bile pred
hodno že obravnavane na zborih de
lavcev, oziroma sestankih samo

upravnih delovnih skupin. Vodja 
TOZD je pri tem omenil, da bodo 
možne spremembe v asortimentu. 
Pri tem naj bi se povečala količina 
VAC žice in s tem ustrezno zmanj
šala količina navadne Žice. Delegati 
so spremembe v asortimentu in 
osnove plana soglasno potrdili. 

Delegati so tudi potrdili »začasno 
navodilo« za urejanje normativa 
delovnih mest, Števila delavcev in 
vrednotenje delovnih nalog v žele
zarni Jesenice brez pripomb. 

Soglašali so z združitvijo dodatnih 
sredstev za nabavo naprave za opla-
ščevanje elektrod in vlečene rezalne 
linije za TOZD Elektrode. Prav tako 
so soglašali s finančnimi pogoji, ki so 
navedeni v informaciji novogradenj, 
v zvezi z gradnjo odpraševalne 
naprave na električnih pečeh. 

B. J. 

Pri pregledu sklepov so ugotovili, 
da še ni rešena kategorizacija delov
nih mest, o katerih je sklepal DS 
TOZD Profilarna. in da ni bil 
narejen predlog za stimulacijo 
tajnice za opravljanje dodatnega 
dela pri vodenju evidence proiz
vodnje in obračunavanja norm, ker 
že 20^ zaposlenih prejema stimula-
cijski dodatek. Zato ostane do na
daljnjega nespremenjeno dodatno 
nagrajevanje. Iz oddelka za nagre-
jevanje ni bilo potrebno priti tol
mačit, kako in kdaj se pišejo ure za 
manjkajoče, ker je ta v samouprav
nem sporazumu. 

8. SEJA ODBORA 
ZA GOSPODARSTVO 
Predsednik odbora za gospodar

stvo TOZD Profilarna Franc Logar 
je sklical osmo sejo odbora za gospo
darstvo 27. oktobra. Na seji so 
obravnavali poročilo o izvajanju 
sklepov zadnje seje, plan za mesec 
november, plan za leto 1978, izpol
njevanje plana v oktobru in osnutek 
za urejanje normativa delovnih 
mest. 

Pri pregledu sklepov sedme seje so 
ugotovili, da še vedno ni bil dopol
njen stalež s šestimi delavci zaradi 
tega, ker še ni bilo priliva novih 
delavcev v Železarno. 

Operativni plan za mesec novem
ber je nižji od družbenega plana 
zaradi predvidenega remonta na 
oblikovni Uniji Rossi I, ki je bil iz 
meseca avgusta preložen v mesec 
november. 

Plan za leto 1978 bo nekoliko višji, 
kot je bil najprej predlagan. 

Ko so obravnavali izpolnjevanje 
plana v mesecu oktobru, so ugoto
vili, da verjetno ne bo izpolnjen, in 
so zadolžili vodja TOZD, da o 
vzrokih, kolikor plan ne bo izpol
njen, poroča na naslednji seji. 

Na osnutek začasnih navodil za 
urejanje delovnih mest so imeli pri
pombo, da mora na komisiji za 
ureditev dela in za kategorizacijo 
sodelovati tudi predstavnik temeljne 
organizacije, iz katere se obravna
vajo delovna mesta. 

F. G. 

Na razpisana prosta delovna 
mesta so prejeli osem prijav, in sicer 
štiri iz TOZD Profilarna, štiri pa iz 
drugih TOZD in izven Železarne. 
Vseh prijav odbor ni mogel upošte
vati, ker ne zadovoljujejo razpisanih 
pogojev. Za prijavljence izven 
TOZD Profilarna pa bo kadrovnik 
preveril, ali je možna premestitev, 
oziroma sprejem v Železarno. Odo
brili so tudi dve premestitvi, brez 
razpisa. 

Iz kadrovskega poročila, ki ga je 
podal kadrovik Janko Kavalar, je 
bilo razvidno, da ni bilo sprejetih 
delavcev, obračunani pa so bih trije. 
Odsotnost je znašala 19%, izostan
kov pa je bilo 29 dni, dopust pa je bil 
v devetih mesecih izkoriščen 79%. 

V nadaljevanju seje so obravna
vali prošnjo za premestitev v drugo 
TOZD in prošnjo za ponovni 
sprejem v TOZD. Obe prošnji so 
ugodno rešili. 

Zaradi ponovnega zmanjšanja 
staleža so potrebe po novih delavcih 
enake, kot so bile v Času prejšnje 
seje. F. G. 

DS za komercialne in finančne zadeve 

9. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik delavskega sveta delovne skupnosti za komercialne 

in finančne zadeve Janez Kejžar je sklical deveto sejo v sredo, 2. no
vembra, ter predlagal naslednji dnevni red: pregled sklepov zadnje 
seje, poslovno poročilo za devet mesecev in informacijo o problema
tiki prodaje in nabave. 

Delavski svet je sprejel poročilo 
podpredsednika poslovodnega odbo
ra Iva Arzenška o izvrševanju 
sklepov 8. seje in ugotovil, da so trije 
sklepi rešeni, četrti sklep pa je v 
pripravi, ker se pravilniki za delo 
samoupravnih organov pripravljajo, 
na nivoju železarne Jesenice. 

Poslovno poročilo za devet mese
cev za celotno Železarno kot 
posamezne TOZD, skupno s kazalci 
uspešnost poslovodja TOZD, ki jih 
navaja zakon o združenem delu, je 
tolmačila Jelka Vidali. Člani delav
skega sveta so bili s tolmačenjem za
dovoljni ter soglašali z delitvijo 
dohodka med letom in z vsemi ele
menti, ki so sestavni del poročila. 

V zvezi z obratovanjem poslovne
ga poročila so zadolžili DS za 
komercialne in finančne zadeve, da 
do konca leta Čimbolj izkoristi svoje 
moči in strokovno znanje, da bi bil 

TOZD Livarna 

7. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
Sejo odbora za delovna razmerja TOZD Livarna je sklical pred

sednik Jože Novak, vodil pa namestnik Miro Kelc, ki je navzoče člane 
odbora seznanil z dnevnim redom, ki je bil soglasno sprejet. 

Ob navzočnosti kadrovika Poldeta 
Lamovška so člani odbora podrobno 
pregledali gradivo, iz katerega je bilo 
razvidno, da so sklepi prejšnje seje 
realizirani razen enega in da se 
TOZD Livarna nujno dodelijo trije 
novi delavci za začetna pomožna 
dela. Znano je, da normativ temelj
ne organizacije že zdavnaj ni zase
den, tako kot bi bilo potrebno, kar 
vpliva tudi na težave pri doseganju 
planskih nalog (normativ je 104 de
lavcev, zaposlenih pa je le 92 oseb). 
Po izjavi kadrovika bo ta problem 
rešen že v nekaj dneh, v obratnem 
primeru pa se pisno obvesti kadrov
ski sektor. 

Devetmesečno kadrovsko poročilo 
in kadrovsko poročilo za mesec sep
tember Železarne in temeljne orga
nizacije je odbor sprejel in potrdil 
brez pripomb. 

Na seji je bil obravnavan tudi 
plan izobraževanja v letu 1978. Po
stavljena je bila zahteva po izobra
ževanju ob delu za delovna mesta, 
kot na primer, žerjavovodja, rezalci 
in podobno. 

Člani odbora so soglašali tudi z 
bližnjim preverjanjem znanja, oziro
ma tečajem o pravilnem in varnem 
delu s kisikom za delovna mesta 
v TOZD Livarna, kot so: 

— delovodja čistilnice, 
— skupinovodja var. ključavni

čar, 
— I. in II. var. ključavničar, 
— I, Čistilec ulitkov. 
Odbor je obravnaval tudi vlogo 

livarja za sprejem na delo, ki pa je 
bila žal zavrnjena, ker ga temeljna 
organizacija na delovno mesto livar
ja zaenkrat ne more sprejeti. MB 

TOZD Valjarna bluming stekel 

8. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
Predsednik odbora za delovna raz

merja Janez Kralj je v ponedeljek, 
24. oktobra, sklical osmo sejo, na ka
teri so pregledali sklepe zadnje seje 
in obravnavali kadrovsko problema
tiko. 

Ugotovljeno je bilo, da so sklepi 
zadnje seje izvršeni, nekoliko se iz
boljšuje tudi stanje pri pomanjka
nju delavcev, vendar je stalež še 
vedno prenizek, da bi zagotavljal 
možnost normalnega obratovanja. 
V septembru je bila izredno visoka 
odsotnost, predvsem bolezenska, ki 

znaša 588 dni ali 6,11 <t, medtem ko 
je bilo rednega dopusta porabljenega 
le 907 dni od planiranih 1037 dni, ali 
87,51. 

Odbor je potrdil razporeditev na 
novo sprejetih delavcev na delovna 
mesta in tri interne spremembe. 
Obravnavali so tudi štiri prošnje za 
premestitev, od katerih sta bili dve 
ugodno rešeni, medtem ko prošenj 
dveh žerjavovodij ni bilo možno 
ugodno rešiti, ker jih v temeljni 
organizaciji primanjkuje. NI 

poslovni uspeh ob koncu leta še 
boljši. 

Tako naj bi bila naloga prodaj
nega oddelka dobro sodelovanje s 
TOZD, na drugi strani pa zavze
manje pravilnih stališč do kupcev. 

Skrb nabave je tudi v bodoče 
redna dobava polizdelkov, ki lahko v 
veliki meri prispevajo k boljšemu 
delu TOZD. 

Finančni oddelek pa se mora 
angažirati pri izterjatvah kupcev, 
pripravi finančnih poslov in pri 
problemu likvidnosti. 

Jernej Hočevar je poročal o 
stanju na tržišču in o prizadevanjih 
prodajnega sektorja za utrditev 
poslovnih pozicij pri naših kupcih. Iz 
informacije je razvidno, da povzro
čajo največ težav zaostanki in 
predobave ter neredno obratovanje 
TOZD Hladna valjarna Bela, kjer ni 
bil plan izpolnjen niti v enem 
mesecu. 

O delu nabavnega oddelka je po
ročal Ernest PuŠnik, zaradi službene 
odsotnosti vodje Janeza Bidovca. Iz 
poročila je razvidno, da je bilo v 
devetih mesecih nabavljenih 90.000 
ton proizvodov, tako kolobarjev, 
slabov, ozkih trakov, valjane žice, 
gredic itd.. Česar še ni bilo v zgodo
vini Železarne. Asortiment je raz
ličen in prihaja iz Bolgarije, Romu
nije, ČSSR in železarne Skopje. 

Omenil je tudi probleme za zadnje 
tromesečje in za prihodnje leto, ki se 
kažejo v kritičnosti glede oskrbo
vanja z devizami, zaradi slabih 
izvoznih rezultatov in oskrbe z 
mazutom in z butanom. 

Delavski svet je obravnaval pred
log SEO — oddelek za nagrajevanje, 
o spremembi kategorizacije delov
nega mesta knjigovdja gotovih iz
delkov šifra 5313 iz devete v deseto 
kategorijo z veljavnostjo od 1. no
vembra 1977 in se s predlogom stri
njal. 

Keršmanec je delegate seznanil s 
pravilnikom o poslovni tajnosti, ka
terega bodo dostavili vsem odgovor
nim v Železarni 

1. SEJA ODBORA 
ZA GOSPODARSTVO 
Na prvi seji odbora za gospodar

stvo, ki, jo je predsednik Zdravko 
Smolej sklical 2. novembra, so 
obravnavali devetmesečno poslovno 
poročilo, ki so ga sprejeli in potrdili 
brez bistvenih pripomb. Obravnavali 
so predlog za odpis osnovnih sred
stev in so odpis potrdili, vendar 
ugotavljajo, da so nekatere postavke 
predloga starejšega datuma, in pred
lagajo, da v bodoče stokovna služba 
take predloge bolj sprotno dostavlja 
v potrditev samoupravnim organom. 
Sklenili so, da informacije o prodaji 
in nabavi v letošnjem letu ne bodo 
obravnavali, ker je že posredovana 
delavskemu svetu delovne skupnosti 
za komercialne in finančne zadeve. 



TOZD Remontne delavnice 

10. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik DS TOZD Remontne delavnice Ciril Vister je 31. okto

bra sklical deseto sejo delavskega sveta in v razpravo predlagal spre
membo sklepa o podražitvi investicij v elektrodni obrat, devetmeseč
no poslovno poročilo in predlog za spremembo pravilnika o otežkoče-
nem dodatku in razno. 

PRIZNANJE »ŽELEZARJU« OB 30-LETNICI TOVARNIŠKEGA TISKA 

Na osnovi razlage o podražitvi in
vesticij v elektrodni obrat za: 

— nabavo opreme za proizvodnjo 
oplaščenih elektrod z letno zmoglji
vostjo 7000 ton, 

— nabavo kombiniranega vlečno 
rezalnega stroja in 

— podaljšanje skladišča, 
na račun povišanja vrednosti tu

jih valut in spremembe carinske 
stopnje ter podražitve domače opre
me, je delavski svet soglašal s povi
šanjem ter za podpis pogodb o naba
vi opreme in najemanju posojil ime
noval predlagane podpisnike. 

Pri obravnavanju devetmesečnega 
poslovnega poročila, ki ga je delega
tom razložil računovodja, je DS 
ugotovil, da niso dosegli planiranega 
osebnega dohodka (dosežen samo z 
98,4 %), Čeprav je kvalifikacijska 
struktura TOZD RD 104%, v pri
merjavi z ŽJ, in niti z nadurami, ki 
znašajo poprečno za TOZD RD 199 
ur/mes, v ZJ pa 194. Nerazumljivo 
jim je bilo tudi, zakaj so se zaloge re
zervnih delov vrednostno povečale, 
ker se istočasno ugotavlja, da re
zervnih delov ni. 

Nadalje so ugotovili, da je zaradi 
uresničevanja delegatskih razmerij 
nujno, da delegati dobijo gradivo 
nekaj dmpred sejo. 

DS je na osnovi obravnave devet
mesečnega poročila in kazalcev 
uspešnosti, s katerimi se izkazujejo 
rezultati dela delavcev in poslovanja 
temeljne organizacije, sklenil, da so

glaša z delitvijo dohodka med letom 
in vsemi elementi, ki so sestavni del 
poročila ter z vsemi navedenimi pri
pombami. 

Na osnovi ugotovitve, da v TOZD 
niso uspeli doseči planiranih osebnih 
dohodkov, kljub temu da so s števi
lom nadur nad planom, je DS dal 
vso podporo predlogom za povečanje 
osebnih dohodkov na osnovi boljših 
rezultatov dela. 

Sprejeli so tudi informacijo o 
predlogu za spremembo pravilnika o 
otežkočenem dodatku ter povišanju 
cene ure za pogodbeno delo ter pri
poročili, da odgovorni samoupravni 
organi predlog o povišanju cene po
godbene ure sprejmejo. 

Na predlog sindikalne organizaci
je TOZD RD so imenovali za delega
te TOZD RD v TOZD LB za Go
renjsko vodja TOZD RD Miroslava 
Noča. Ugotovili so, da je v DS 
TOZD RD namesto premeščenega 
delegata iz SDS priprava dela 
izvoljen Zdenko Cund, na predlog 
sindikalne organizacije iz obrata 
GRD pa je imenovan v odbor za de
lovna razmerja TOZD RD Ivan 
Rupnik namesto premeščenega dele
gata. 

Ob koncu so obravnavali pritožbo 
delavca na razporeditev na drugo 
delovno mesto po odsluženju voja
škega roka ter sprejeli sklep, da se 
bodoči povratniki iz JLA prvenstve
no zaposlijo v oddelkih, kjer so delali 
pred odslužen jem vojaškega roka. 

NZ 

DS za ekonomiko, tehnično kontrolo 
in raziskave ter novogradnje 

9. SEJA ODBORA 
ZA DELOVNA 

RAZMERJA 
Na deveti seji je odbor pregledal 

sklepe zadnje seje in ugotovil, da so 
bili izvršeni. 

Odbor je obravnaval devet predlo
gov o premestitvi na druga delovna 
mesta, od katerih je bilo sedem 
ugodno rešenih. Ravno tako na 
predlagano odpoved delovnega raz
merja, ki je bila dana odboru, ni bilo 
pripomb. 

Odbor je na vlogo sektorja novo
gradenj odobril izstavitev stalnih 
propustnic za sodelavce, ki zaradi 
narave dela le-te potrebujejo. 

Vzel je na znanje normativne 
spremembe v oddelku energetskega 
gospodarstva in objavljen razpis za 
zasedbo delovnih mest v operativni 
pripravi dela. mg 

Delovno predsedstvo na slavnostnem zborovanju ob 30-letnici tovarniškega 
tiska v Borovu 

| (Nadaljevanje s I. strani) 
tudi dejstvo, da so bila najprej to 
glasila sindikalnih podružnic, zatem 
delavskih svetov in upravnih odbo
rov in sedaj kot glasila delovnih 
kolektivov. Tovarniški tisk v SFRJ 
je tako postal avtentični dokument 
našega časa. * 

Tovarniški tisk je tako postal po
vezovalec delavskega razreda in ve
ren spremljevalec razvoja delavske
ga samoupravljanja, oziroma važna 
komponenta v boju za samouprav
ljanje in pomembno sredstvo infor
miranja. 

Danes v SFR Jugoslaviji izhaja 
Čez 1.500 mesečnih, polmesečnih in 
tedenskih glasil organizacij združe
nega dela v impozantni nakladi 
okrog 3,5 milijonov izvodov. Če upo
števamo, da po nekem našem stan
dardu en izvod berejo tri osebe, 
potem ima tovarniški tisk čez deset 
milijonov bralcev ali več kot 50 % 
vseh prebivalcevjugoslavije. Med ce
lotnim tiskom ima tovarniški tisk 
tudi največjo stopnjo rasti, in sicer 
18,7 % letno. Glasila organizacij 
združenega dela so danes vodilni 
tisk v SFR Jugoslaviji, ker v skupni 
nakladi dvakrat presegajo ves dnev
ni (jutranji in večerni) tisk Jugosla
vije. 

S prireditvami v Borovu so prosla
vili tudi Titove jubileje, njega, ki je s 
svojim življenjskim delom ustvaril 
pogoje za razvoj te specifične oblike 
delavskega tiska, ki je v zakonu o 
združenem delu dobil svoje ustrezno 
mesto. 

Na slavnostnem zborovanju novi
narjev glasil organizacij združenega 
dela je najprej spregovoril D jura 
Stevanovic, predsednik jugoslovan
skega odbora za proslavo 30-letnice 
glasil organizacij združenega dela, ki 
je med drugim dejal, da je razvoj 
glasil organizacij združenega dela 
neločljivo povezan z razvojem in 
krepitvijo delavskega razreda ter 
rastjo naše družbe v celoti. Potem 
ko je govornik prikazal številčno 
rast glasil OZD, je poudaril, da je 
številčno rast spremljala tudi kvali
tetna rast glasil. Še večji razmah in 
pomen pa je sistem informiranja do
bil, in s tem tudi tovarniški tisk, z 
novo ustavo, z dokumenti partijskih 
in sindikalnih kongresov ter z zako
nom o združenem delu. 

Še vedno pa je, je nadaljeval go
vornik, precej glasil organizacij 
združenega dela, ki ne uresničujejo 
svojega poslanstva. Pri tem je citiral 
misli tovariša Tita, ki jih je izrekel v 
enem od razgovorov z novinarji: 
». . .Ni vseeno, kako je napisana 
kakšna stvar. Ni dovolj pisati o neki 
stvari zelo obširno in pri tem izgubi
ti kriterij o jedru stvari, o kateri se 
piše. Zato se prizadevajte, da boste 
pisali v dobrem stilu . .. Jaz fraze 
sovražim,, še posebno, kadar se na
trpa kopica fraz, Čeprav se vsaka 
misel lahko pove brez fraz... Pri 
tem se pogosto uporabljajo tudi tuji 
izrazi in pojmi, za katere imamo mi 
sami ustrezne besede in izraze . . . 
Morate pisati jasno, enostavno in 
stvarno in ne nejasno, s frazami in 
suhoparno . ..« 

Za tem je Stevanovic navedel šte
vilne negativne primere zapletenega 
in suhoparnega pisanja, manipulira
nja z informacijami, prikrivanja in
formacij, cenzure informacij ali pre-
povedovanja informacij zaradi »viš
jih« interesov ali »poslovne tajnosti« 
ter podobno. Dejal je, da je še vedno 
premalo informacij, ki bi pomagale 
delavcem pri odločanju, premalo je 
še ustvarjalne kritike, spodbujanja 
interesov in angažiranosti delavcev, 
preveč zapoznelih informacij itd. 
Delavec danes zahteva vsestransko, 
resnično in pravočasno informacijo 
o vsem, kar se dogaja v naši družbi, o 
vsem, kar je pomembno za njegovo 
življenje in delo. Poudaril je, da je 
čas nevtralnih informacij minil in 
podčrtal misli Edvarda Kardelja, da 
»svoboda informacij ne pomeni pra
vice, da nekdo lahkoširineresnico po 
svoji volji, temveč pravico vsakogar, 
da sliši resnico.« 

Stevanovic je za tem govoril o 
samoupravnem urejanju informira-

FRANCE ZVEGELJ 
ODHAJA V POKOJ 

10 ŽELEZAR 

V preteklem tednu so se sodelavci socialno zdravstvene službe 
in službe za varstvo pri delu poslovili od Franceta Žveglja, ki je bil 
po 36-letnem uspešnem delu v Železarni upokojen. 

V Železarni mu je bila zaupana pomembna in odgovorna 
naloga —skrb za varno delo delavcev na delovnih mestih. Bil je 
med prvimi, ne le v Železarni, ampak tudi v Jugoslaviji, ki so se 
lotili odgovorne naloge na tem področju. Ima veliko zaslug za 
strokovno usposabljanje sodelavcev, zaposlenih na rešilnih 
postajah. Več let je uspešno sodeloval z vodstvom obratne 
ambulante ter se zavzemal za preventivne ukrepe in za izboljšanje 
delovnih pogojev v Železarni. Prav tako je uspešno sodeloval na 
tem področju v združenju jugoslovanskih železarn. Bil je avtor 
prvega pravilnika o varstvu pri delu v Železarni. 

Poleg rednega dela, ki ga je opravljal na področju varstva pri 
delu v Železarni, je bil med najbolj prizadevnimi organizatorji 
krvodajalstva v Železarni in občini. Več let smo ga prištevali med 
stalne sodelavce časopisa Železar. V priložnostnih sestavkih je 
opozarjal sodelavce na varno delo. Objavljene- prispevke je dopol
njeval s statističnimi in primerjalnimi podatki tako znotraj Žele
zarne kot tudi s podatki, objavljenimi za druge železarske kolektive 
s tega področja. 

Francetu Žveglju se ob odhodu v pokoj lahko zahvalimo za 
dolgoletno požrtvovalno in humano delo in za vse, kar je napravil 
na področju varstva pri delu. Ima veliko zaslug, da smo v Železarni 
izboljšali delovne pogoje in tako zmanjšali število poškodb, na 
delovnjh mestih. Želimo mu veliko sreče in zdravja. 

nja v organizacijah združenega dela, 
o permanentnem družbenopolitič
nem in strokovnem usposabljanju 
novinarjev v organizacijah združe
nega dela in o podružbljanju tovar
niških glasil, ki morajo na široko od
preti vrata besedam delavcev. Svoje 
bogate misli pa je sklenil z 
besedami: 

»Mi, ki nam pripada ta čast in od
govornost, da pišemo za delavce, 
moramo pri vsaki vrstici imeti pred 
seboj besde največjega sina naših 
narodov tovariša Tita, človeka ki 
zna pisati in govoriti za delavce, ker 
je tudi sam delavec: 

»Nemogoče si je zamišljati pravil
no in dobro funkcioniranje delegat
skega sistema niti krepitve in razvo
ja samoupravljanja brez močnih in 
dobrih sredstev informiranja. Njim, 
tako glavnim kakor tudi vsem osta

lim: tovarniškim, lokalnim in pokra
jinskim, moramo posvetiti največjo 
pozornost.' 

Te besede našega tovariša Tita, 
kakor tudi druga njegova sporočila, 
bomo lahko najbolje uresničevali, Če 
bomo v naših glasilih pisali tako, kot 
je tovariš Tito kot delavec, sindikal
ni in partijski voditelj pisal v delav
skih časopisih, kakor danes govori in 
piše: odprto, jasno, razumljivo in 
vedno s pogledom naprej.« 

Po govoru predsednika jugoslo
vanskega odbora za proslavo 30-let
nice glasil organizacij združenega 
dela je predsednik Zveze sindikatov 
Jugoslavije Mika Špiljak izročil 
priznanja najstarejšim glasilom or
ganizacij združenega dela v republi
kah in pokrajinah in navzočim na
slovil naslednje pozdravne besede: 

TOVARNIŠKA GLASILA -
BORBENA DELAVSKA GLASILA 

»Priznanja, ki jih danes izročamo 
najstarejšim tovarniškim glasilom v 
republikah in pokrajinah, so simbo
lično priznanje za razvoj informa
tivne dejavnosti v združenem delu 
ne samo delovnim ljudem in novi
narjem, ki pri teh glasilih delajo, 
temveč celotnemu tovarniškemu ti
sku in drugim sredstvom obveščanja 
v združenem delu. 

Ob otvoritvi razstave in iz refe
rata na tej svečanosti, s katero je 
obeležen ta pomembni jubilej, smo 
podrobno spoznali razvoj tovarni
ških glasil, uspehe, težave in pro
bleme pri obveščanju delavcev. 

Temeljne, delovne in sestavljene 
organizacije združenega dela so po
stale v sistemu naše socialistične 
samoupravne demokracije tisti cen
tri, v katerih se ne sprejemajo od
ločitve, pomembne samo za delavce 
v združenem delu, temveč se vse bolj 
vodi politika, ki je bila še včeraj pri 
nas, a v svetu je to po pravilu v pri
stojnosti drugih, v najboljšem pri
meru države, a ne samih delavcev. 

Ta polož aj samoupravlj avcev 
zahteva tudi drugačno, še bolj raz
vito informiranje od tistega, ki ga 
imamo danes. Tovarniški tisk mora 
spremljati pospešeno samoupravno 
rast in obveščati delavce o vsem, kar 
je pomembno za njihovo življenje in 
delo. Pomagati jim mora, da odgo
vorno sodelujejo tam, kjer se spre
jemajo samoupravne in politične 
odločitve. 

Ko bi se gibala izven samouprav
nih tokov, ko ne bi ustvarjalno 
spremljala in vplivala na delo samo
upravnih in upravnih organov, orga
nizacije zveze komunistov, sindikata 
in mladine, delegate in delegacije — 
bi tovarniška glasila neizogibno od
šla na eno od dveh zgrešenih poti: 
v popuščanje ali kritizerstvo. 

Tovarniška glasila in sploh tudi 
druga sredstva informiranja — na
slonjena na najnaprednejše subjek
tivne sile v kolektivu, morajo biti 
skupaj z delavci v prvih vrstah bitke 
za nadaljnji razvoj samoupravlja
nja. 

Napredna so samo tista sredstva 
informiranj a, ki pospešuje j o raz
voj samoupravnih druŽbeno-eko-
nomskih odnosov, ki se zoperstav-
ljajo vsemu, ki tak razvoj negira ali 
zavira. Borijo se proti prilaščanju 
delavskih pravic, bodisi, da je beseda 
o samovolji, grupaštvu, klikah, pri-
mitivizmu, tehnokratizmu ali čem 
podobnem. 

Usposabljanje tovarniških glasil 
kot borbenih delavskih glasil po na
ravi razvoja naše družbe ne more 
biti uspešno, če ta glasila in druga 
sredstva informiranja v združenem 
delu ostanejo obrnjena proti samim 
sebi, svoji TOZD, delovni -ah sestav
ljeni organizaciji in ne proti združe
nemu delu v celoti ter širši družbi. 

V naporih, da se delavec »izvleče« 
iz svoje temeljne organizacije, da ne 
bo samo nosilec samoupravnih to
kov v njej in da se vključi v odloča
nje o celotni družbeni reprodukciji, 
povsod, kjer se sprejemajo odločitve 
pomembne za delavski razred, je 
vloga tovarniškega tiska nezamenlji
va. 

Glasila organizacij združenega 
dela bi morala mnogo bolj kot do 

sedaj spremljati usodo tistega dela 
dohodka, ki ga delavci v TOZD 
izdvajajo za krajevne in interesne 
skupnosti, občino, pokrajino in re
publiko, vse do federacije. V tej 
smeri se izvajajo tudi spremembe v 
političnem sistemu, pa bi se tu moral 
tovarniški tisk najbolj direktno 
vključiti. 

Zaradi tega je potrebno stalno 
krepiti zavest pripadnosti razredu, o 
tem da sta povečanje produktivnosti 
dela in dohodka v vsaki TOZD od
visna od gibanja splošne družbene 
produktivnosti, od gospodarjenja z 
minulim delom, kakor tudi od tistih 
sredstev, ki se iz tekočega dohodka 
izdvajajo za skupne potrebe. 

Tovarniška glasila bi morala bolj 
kot do sedaj spremljati delo dele
gatov in delegacij. Informirati delav
ce o tem kakšna stališča zavzemajo 
delegati, s kakšnimi težavami se sre
čujejo, za kakšna stališča glasujejo. 
Na ta način potem vplivati na dele
gate, da se pri odločanju borijo za 
resnične delavske interese. 

V sredstvih informiranja v orga
nizacijah združenega dela je potreb
no razvijati kritični dialog, katerega, 
resnici na ljubo, ni dovolj niti v dru
gih časopisih in niti v vseh družbe
nih strukturah. Strani tovarniških 
glasil bi morale biti bolj odprte za 
same delavce, za njihovo ustvarjal-
n o kritik o in predlo ge, ki ne bi 
podirali ljudi, temveč jasno opozar
jali na določene negativne pojave, 
njihove nosilce in predlagali boljše 
rešitve. 

Delavska glasila morajo še bolj 
dihati z delavsko dušo, več delavcev 
kot doslej mora pisati o svojih po
gledih. Če bomo šli po tej poti, nam 
bodo delavci pomagali, da bodo ta 
glasila odprta za kritiko, ki bo vpli
vala na izgrajevanje novega in ruše
nje ostankov starega. 

Stopnja razvoja samoupravnih 
odnosov in še posebno usmeritev v 
pripravah na enajsti kongres Zveze 
komunistov Jugoslavije odpira Širše 
možnosti, da bodo tovarniška glasila 
Še bolj prežeta z delavsko mislijo in 
voljo. O tem nas prepričujejo tudi 
dosežki, ki so jih že dosegla mnoga 
glasila organizacij združenega dela. 

Tovarišice in tovariši! 
S svečanostjo, ki se, ne slučajno, 

vrši tu v Borovu, pri kolektivu z dol
goletno tradicijo na področju infor
miranja delavcev, se pridružujemo 
tudi vsel j udskemu prosla vi j an j u 
Titovih in naših jubilejev. Naš skup
ni cilj mora biti, da se tudi v tovar
niških glasilih odločno Čuti Titov 
zgled, da se piše tako, kakor tovariš 
Tito govori delavcem: jasno in ra
zumljivo. 

Dovolite mi, da ob sklepu tega 
kratkega pozdravnega govora še en
krat čestitam k pomembnemu jubi
leju vsem tovarniškim glasilom v Ju
goslaviji, vsem novinarjem in dru
gim delavcem, ki sodelujejo pri 
njihovem oblikovanju, in vsem de
lovnim ljudjem, katerih glasila so. 
Posebno čestitam tistim glasilom, ki 
so bila pionirji pomembnega in od
govornega dela — informiranje de
lavcev, katerih predstavniki so pre
jeli priznanja ob 30-letnici tovarni
škega tiska v naši deželi« 

Predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije Mika Špifjak izroča priznanje 
»Železarju« - . . . . . . . . . 



NOV NAČIN TRANSPORTIRANJA S KONTEJNERJI 
I (Nadaljevanje s 2. struni) 

— da se zmanjša poraba dela, 
— da se bolje izkoristijo trans

portne kapacitete, 
— da se izboljša kvaliteta prevoza 

in 
— da se skrajša čas prevoza. 
V svetu obstajajo različni sistemi 

integralnega transporta — palete, 
kontejnerji, kombinirani prevozi, vsi 
pa zasledujejo to, da se blago združi 
v večje ali manjše tovorne enote, ki 
so primerne za mehanizirano pre
kladanje, nakladanje in razkladanje, 
kar v končni fazi pogojuje večjo pro
duktivnost, kajti stroški manipula
cije z blagom so nižji kot pri običajni 
manipulaciji. 

Eden od najsodobnejših sistemov 
integralnega transporta z raciona
lizirano manipulacijo blaga je pre
hod na nove tovorne enote — ime
novane kontejnerje, in izgradnja 
manipulativnih mest — terminalov. 

Pojem CONTAINER izhaja iz 
angleške besede in v prevodu pomeni 
velik zaboj, v katerega se zlaga 
blago. Kontejnerji so se prvič poja
vih že leta 1830 v Veliki Britaniji, 
samo pet let po otvoritvi prve že
lezniške proge. Osnovni namen kon
tejnerja je, da se manjši deli pošiljke 
formirajo v velike tovorne enote — 
kontejnerje, ki se v tej obliki lahko 
s pomočjo sodobne mehanizacije 
transportirajo v železniškem, cest
nem, pomorskem in avionskem 
prometu. 

Po definiciji mednarodne orga
nizacije za standardizacijo — ISO — 
1 n t ern a tionaler S tandardisierungs-' 
organisation, je kontejner trans
portni zaboj z določenimi karakte
ristikami: 

— ima stalno obliko in ustrezno 
odpornost — torej trajni karakter, 

— je tako konstruiran, da je 
možen prevoz blaga z različnimi 
transportnimi sredstvi brez prekla
danja vsebine blaga, 

— opremljen je tako, da se lahko 
hitro in brez problemov preklada, 

— projektiran je tako, da omo
goča hitro in enostavno polnjenje in 
izpraznjevanje. 

Kontejner ima poleg svoje trans
portne — tovorne funkcije, pri dobri 
organizaciji, tudi funkcijo enote za 
skladiščenje in pakiranje. 

Dolgoletne izkušnje in številna 
proučevanja v zvezi z eksploatacijo 
sodobne prometno-transportne 
opreme so omogočila formiranje raz
nih tipov kontejnerjev, standardiza
cijo dimenzij in specializacijo glede 
na prevoz raznega tovora. 

Gledano z raznih vidikov imamo: 
— univerzalne in specialne kon

tejnerje, 
— lahke (1-3), srednje (3-10), 

težke (preko 10 kub. metrov), 
— kontejnerje za kosovno, raz

suto in tekoče blago, 
— lesene, kovinske, gumijaste, 

plastične itd. 
Za embalirane izdelke se upo

rabljajo prvenstveno univerzalni 
kontejnerji. Konstruirani so tako, 
da omogočajo varno in hitro nakla
danje in razkladanje in Ščitijo tovor. 
Kontejnerji imajo vrata, ki se her-
metično zapro in zaplombirajo. 
Vrata predstavljajo stranico kvadra. 
Zapirač in plomba sta zgrajena tako, 
da pri prekladanju kontejnerjev ne 
pride do poškodbe. V svetu se upo
rablja preko 70 % takih kontejner
jev. 

Osnovne karakteristike kontej
nerja so: tip, dolžina, višina, širina, 
kubatura, nosilnost, izkoriščanje no
silnosti itd. V prekomorskem pro
metu uporabljamo po ISO štiri tipe 
kontejnerjev: 10 ft, 20 ft, 30 ft in 
40 ft. 

Celoten koncept kontejnerizacije 
je grajen na tem, da se tovor — 
material zloži v kontejnerje v to
varni, kjer je proizveden, v notra
njosti neke države, in da ni več 
preložen do namembnega kraja^ pre
jemnika — od vrat do vrat. Torej 
tovor na poti od pošiljatelja do pre
jemnika zahteva le dve manipula
ciji: 

1. polnjenje kontejnerja, 
2. iztovarjenje kontejnerja, za 

razliko od konvencionalne metode, 
pri kateri pride tudi do 12 različnih 
operacij. 

V začetku so kontejnerje vkrcali 
na klasične ladje za generalni tovor 
z običanjimi obalnimi dvigali, toda 
kmalu je postal ta način prezamu-
den — neekonomičen. Treba je bilo 
zgraditi specialne kontejnerske ter
minale (v Jugoslaviji jih je 12) s po
sebnimi kontejnerskimi dvigali — 
PORTEJNERJI, ki kontejner dvig
nejo in odložijo v eni od štirih 
minut. Za hiter prenos in zlaganje 
kontejnerjev na relaciji terminal — 
lad j a pa se uporabi j aj o TR ANS -
TEJNERJI. 

Vzporedno z razvojem terminalov 
in mehanizacije so se oblikovale 
nove kontejnerske ladje, ki jih deli
mo na: 

— kompletne kontejnerske ladje, 
— delne, oziroma kombinirane in 
— ladje za horizontalno krcanje, 

RO-RO ladje. 
Kompletne kontejnerske ladje 

imajo v svojih skladiščih posebne 

pregrade za vsak kontejner posebej, 
z avtomatskim sistemom za pre
mikanje kontejnerja. 

Kombinirane ladje imajo, del ladje 
za generalni tovor, preostali del pa 
se lahko preuredi za zlaganje kon
tejnerjev. 

Ro-ro ladje pa so ladje z vodo
ravnim vkrcanjem. Na ladjo se vkr
cajo kamioni s prikolicami ali brez 
njih in se po istem sistemu tudi iz-
krcavajo. 

Na svetu je več sto terminalov, 
preko 600 kontejnerskih ladij in prek 
milijon kontejnerskih enot. 

Prvi začetki kontejnerskega trans
porta so se začeli v velikih lukah. 
Prva kontejnerska ladja je plula na 
liniji Severna Amerika — E vropa. 
Kmalu se je pokazali, da se tudi 
srednje in manjše luke — tudi v de
želah v razvoju, ne bodo mogle 
izogniti revolucionarni spremembi, 
izzvani z novo tehnologijo. 

Novim oblikam transporta so se 
prilagajale tudi jugoslovanske luke, 
od katerih je luka Koper najbolje 
opremljena za vse manipulacije kon
tejnerjev, tudi za polnjenje in praz
njenje in manjša popravila. Za ope
rativno obalo — kontejnerski ter
minal uporablja 10.000 kvadr. me
trov rjovršine, kar j i omogoča letni 

š t e v i l o 2o ft kontejnerjev 
16000 A 

promet 40.000 kontejnerjev in 
100.000 ton prometa z RO-RO 
ladjami. 

Kontejnerizacija, ki je v začetku 
nastajala predvsem kot ena izmed 
oblik _ racionalizacije prekomorskega 
prevoza generalnega blaga, je zajela 
vse vrste transporta, vsekakor naj
večji pa je njen razvoj v pomorskem 
prometu, kar kažejo podatki o pro
metu kontejnerjev v največjih 
evropskih pristaniščih. Primer za 
20ft kontejnerje: 

povečanje 
pristanišče 1973 1974 % 
Rotterdam 653.000 750.475 15 
Antwerpen 124.700 383.500 32 
LeHavre 124.000 212.000 72 
Marseille 47.500 60.500 40 
Genova — 127.000 — 
Trst 26.800 29.800 9 

Značilno je, da se promet kontej
nerjev povečuje znatno hitreje kot 
skupni luški promet. * 

Za primer dajem pregled rasti pro
meta 20 ft kontejnerjev v naših 
pristaniščih: 
pristanišče 1973 1974 1975 1976 
Reka 3.898 5.686 6.404 8.811 
Koper 481 2.088 5.850 15.967 
Ploče - 156 106 37 

1973 1974 1975 1976 leto 

Reka 

Koper - - - - -

Kontejnerski način transporta je 
zahteval in zahteva veliko vlaganja 
v.opremo in v objekte infrastruktu
re. Zato je bila tudi 31. 10. 1974 
ustanovljena interesna skupnost za 
kontejnerski promet JUGOKON-
TEJNER. Dalje zahteva izredno 

povezanost in sodelovanje Železnice, 
cestnega prometa, pristanišč in 
ladjarja s kopenskimi in luškimi ter
minali. 

Kontrolo kontejnerjev izvaja 
J ugoslovanski register brodova, 
označeni pa so po predpisih med-
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KONTEJNERIZACIJA V NASl 
TOVARNI 

Ker imamo tudi v naši tovarni 
vrsto izdelkov, ki so primerni za 
transport v kontejnerjih, smo se 
skupaj z vodstvom in sodelavci 
TOZD Žebljarna in na željo ameri
ških kupcev odločili da pristopimo 
k najsodobnejšemu načinu trans
porta — prevozu žičnikov v ZDA 
s kontejnerji. 

Na osnovi analiz in študije smo 
prišli do zaključka, da so za potrebe 
prevoza žičnikov najbolj primerni 
20 ft kontejnerji, ki imajo naslednje 
dimenzije: 

dolžina 5.872 cm, višina 2.345 cm, 
širina 2.317 cm. 

Palete, ki jih uporabljamo za 
transport, so domenzionirane na 
osnovi dimenzij emabalaže in potreb 
kupca. S temi paletami dosegamo 
85 % izkoriščenost podne površine 
kontejnerja. 

- Palete 1130 X 850 = 960,5 kv. 
metrov X 12 == 11,526 kv. metrov, 

- kontejner 5.872 X 2.317 == 
13,605 kv. metrov, 

- izkoristek podne površine 85%. 

Ker je maksimalna obremenitev 
kontejnerja 17,8 tone, je za izračun 
ekonomičnosti prevoza važen tudi 
izračun izkoriščenosti maksimalne 
obremenitve kontejnerja: 

— obremenitev kontejnerja 17,8 
tone, 

— obremenitev s paletami 
17,025,20 kg, 

— izkoriščenost maksimalne obre
menitve 95,6 %. 

GLAVNI EKONOMSKI 
E F E K T I TRANSPORTA 

V KONTEJNERJIH 
1. N i poškodb na blagu, oziro

ma embalaži: Kontejner ščiti 
blago. Prejemnik prejme pošiljko v 
takem stanju, v kakršnem je bila 
naložena v kontejner pri proizvajal
cu. Ta prednost je za nas izredno 
pomembna, kajti kljub stalnim na
porom odgovornih v žebljarni za iz
boljšanje embalaže, pakiranja, pale-
tiziranja itd . . k a r je pogojeno s 
precejšnjimi dodatnimi stroški, več
krat sprejemamo reklamacije in 
kritike ameriškin kupcev, da so 
pošiljke prispele v razbitem stanju. 

Nakladanje kontejnerjev na ladjo 

Pri tem moramo vedeti, da je pri 
klasičnem načinu pošiljanja palet 
v ZDA veliko manipulacij, kjer 
lahko pride do poškodb. 

Te manipulacije so: 
— nakladanje palet skladišče 

žebljarna—železniški vagon, 
— prevoz vagona Železarna—pri

stanišče, 
— dostava vagona železnica —lu

ški tir, 
— iztovarjanje palet vagon —lu

ško skladišče, 
— sortiranje palet pred vkrcava-

njem na ladjo, 
— dovoz palet z viličarjem ob dok 

ladje, 
— nakladanje palet na ladjo (več 

palet ena na drugo), 
— potovanje palet jugoslovanska 

pristanišča — ameriška pristanišča, 
— iztovor palet z ladje, 
— nadaljnji transport do kupca. 
2. Zmanjšani stroški pakiranja 

blaga: Pakiranje blaga za pomorski 
promet je izredno zahtevno in zato 
drago in je ena od važnih postavk 
pri izračunu lastne cene. Pri kon
tejnerjih je embalaža lahko mini
malna. 

3. Hitrost transporta: Skrajša 
se dobavni rok kupcu, ker je večja 
hitrost transporta zaradi naslednjih 
vzrokov: 

— kontejner se le preloži z že
lezniškega vagona na ladjo in z nje, 

— kontejnerske ladje lahko na
tančno določijo vozni red, ker pri 
vkrcanju niso vezane na vremenske 
razmere in se zaradi hitre manipu
lacije ne zadržujejo v lukah. To je 
važen faktor za vnaprej planirano 
proizvodnjo in konkurenčnost pro
dajalca. " 

— Ker kontejnerske ladje dose
gajo brzino 33 vozlov, medtem ko 
standardne le 20 vozlov. Nekatere 
moderne kontejnerske ladje so 
zmanjšale normalni transatlanstki 
Čas plovbe skoraj na polovico — to 
je, na štiri dni. 

4. Manjši luški stroški, ker 
odpade prekladanje blaga vagon — 
luško skladišče — luško skladišče — 
ladja. 

5. Odpade sortiranje blaga in 
• pometanje vagonov v luki. 

6. N i stroškov skladiščenja 
v luki . 

7. N i stroškov popravljanja 
eventualno poškodovane emba
laže v lukah pred vkrcanjem. 

8. N i možnost kraje, ker je kon
tejner zaplombiran do prejemnika. 

9. N i atmosferskih vplivov. 
Kontejnerji so odporni proti vsem 
vremenskim neprilikam, zato blago 
ni v nobenem primeru mokro in je 
mož no vkrcanj e na ladj o tudi ob 
slabem vremenu. Pri konvencional-
nem tovoru se lahko zgodi, da se 
pošiljka navlaži že med železniškim 
prevozom Jesenice—Reka, Koper in 
tudi vkrcanje na ladjo je možno le 
ob lepem vremenu. 

10. Prihranek pri delovni si l i . 
11. P r i prevozu s kontejnerjem 

je možna popolna izkoriščenost 
transportnega sredstva. 

12. Zaradi manjših rizikov je 
manjša zavarovalna premija. 

Ekonomičnost kontejnerskega si
stema transporta je treba obravna
vati skozi tri faze: 

1. faza priprave transporta, 
2. faza transporta, 
3. zaključna faza. 
Vsako fazo je potrebno posebej 

analizirati. Razlika v stroških pre
vozne poti pri klasičnem in kontej-
nerskem transportu gre v korist kon-
tejnerizacijskega načina prevoza in 
izhaja iz zmanjšanja posameznih 
vrst stroškov, ki bremenijo stroške 
na vsej transportni poti. 

Kljub začetnim težavam, ki jih je 
naša tovarna imela pri uvajanju 
kontejnerskega transporta, ekonom
ski učinki kažejo pravilno odločitev, 
saj z novim načinom prevoza 
zmanjšamo stroške prevoza za več 
kot 20%, naproti krasičnemu načinu 
transporta. 

Za uspešen pristop k novemu na
činu transporta so kljub začetnim 
težavam mnogo prispevali delavci 
TOZD Žebljarna in predstavnik 
železnice v naši tovarni. db 

Nakladanje prvega kontejnerja v Železarni 

JAVNO PRIZNANJE DELAVCEM 
TOZD VALJARNA ŽICE 

IN PROFILOV 
Delavski svet temeljne organizacije združenega dela 

Jeklovlek je na zadnji seji sklenil, da objavi javno priznanje 
delavcem TOZD Valjarna žice in profilov, k i je letos z iz
rednimi napori vseh delavcev in vodstva zagotavljala 
zadostne količine valjanega polizdelka in s tem omogočila 
izpolnjevanje proizvodnega plana v TOZD Jeklovlek. 

Ko je-delavski svet govoril o osnovah družbenega plana za 
leto 1978, je izrazil prepričanje, da bodo delavci TOZD 
Valjarna žice in profilov tudi v prihodnje zagotavljali 
ustrezne količine polizdelka, k i je ključnega pomena za 
proizvodnjo in razvoj TOZD Jeklovlek. 

Delavski svet TOZD Jeklovlek 



JOŽKO ROZMAN 
2 DELAVEC KOT PREDMET 

Klinar seje vzpel na stop
nice, se obrnil proti delavcem in jih* 
začel zmerjati nekako takole: ,Vi, 
stari delavci, vse skupaj bom spodil 
in druge dobil. Vam ne morem za
upati nobenega dela več. Niste za 
nobeno rabo. Sram vas bodi. Samo 
da gospodarju škodo delate, pa ste 
srečni/ Dvanajst delavcev je nemo 
stalo ob strojih. Le Jožu Rozmanu 
(Tubeju) je bilo tega zmerjanja do
volj in mu je zabrusil nazaj: JCaj 
kričite na nas. Ko smo mi prišli na 
delo, smo dobili polno izmečka pri 
progi in v kanalih. Mi smo morali 
vse počistiti. Ko smo mi začeli valja
ti, nismo naredili nobenega izmeč
ka. Ali smo mi krivi, če je Ažma-
nova izmena naredila izmeček/ Kli
narja je ta odgovor še bolj razdražil 
in je zacvilil nazaj: JCaj, vi si upate 
meni odgovarjati, takoj vzemite vaš 
suknjič in pojdite domov/ £aj 
grem/ mu je odgovoril Rozman. 
Potem sta odšla oba domov. Da je 
Klinar stresal jezo zaradi preveli
kega izmečka, je razumljivo, ker je 
sam tudi nosil odgovorost za to. 
Toda on ni stresal jeze na prave 
delavce, ko bi on stresal jezo na 
Ažmana, bi ta stvar ne imela nobe
nih posledic. Kriv je bil torej mojster 
Ažman, le on je vedel, da zankar, 
začetnik Pretnar ni zmožen dela, 
zato bi moral dobiti zankarja za to 
delo od druge izmene. 

Menjavanje valjev je bilo kon
čano. Ko so začeli delati, je mojster 
VrhovŠek očeta poslal delat na pro
go _ namesto Rozmana, ki je Šel 
domov. Namesto očeta je prijel Ra-
zinger, namesto Razingerja pa Kaj-
zer. Tako sta ostala za nakladanje 
žice samo dva delavca, in sicer 
Reven in neki Blejec. Za nakladanje 
žice pa bi morali biti najmanj trije. 
Oba delavca, Reven in Blejec sta od 
Vrhovška zahtevala, da da Še enega 
moža, ker je preveč žice, da bi jo 
sama zmogla pospraviti. Vrhovšek 
je obrnil žep in jima zabrusil, da ga 
nima v žepu. Iz protesta sta odšla 
domov. Tako je ponoči vsa žica 
ostala v obratu. 

V nedeljo zjutraj so nehali valjati. 
Očeta pri progi niso več rabili in je 
odšel delat na staro delovno mesto. 
Tam je pospravil ves izmeček v va
gon, preštet kolobarje žice in zapisal 
težo dnevne proizvodnje na tablo. 
Preden je odšel domov, je naročil 
Ražingerju in Kajzerju, da pospra
vita vso žico, da bo pripravljen pro
stor za novo žico v ponedeljek. 
Zajtrk in malico jima je prinesel 
v obrat in jo tudi sam plačal. Oče je 
mislil, da je s tem vse urejeno in da 
bo v ponedeljek delo normalno 
steklo. 

V ponedeljek zjutraj so začeli va
ljati kakor ponavadi. Tudi Reven in 
delavec z Bleda sta prišla na delo. 
Kmalu za tem, ko je Klinar prišel 
v svojo pisarno, je naročil Vrhovšku, 
naj pošlje v pisarno Revna, delavca 
z Bleda, Stražišarja in Rozmana, ki 
je že čakal na Klinarja. Ko so prišli 
v pisarno, jih je najprej ozmerjal 
zaradi kršenja discipline, upornosti, 
nereda in da jim bo že pokazal, da 
bodo znali spoštovati red in pred
stojnike. 

Zelo na kratko je izrekel kazni: 
Reven in Blejec obračun, Rozman 
delo na placu* za nedoločen čas, 
Stražišar pa za štirinajst dni. Oče 
in Rozman sta zahtevala, naj jima 
pove, kaj sta naredila, da sta kaz
novana. Klinar se ni hotel pogovar
jati, in je odšel iz pisarne. Sodba je 
bila izrečena, nihče se ni imel ni
kamor pritožiti.« 

Toda oče ni klonil. Prva njegova 
pot je bila do inž. Rajskija, ki je bil 
šef vseh valjarn pri KID. Njemu je 
povedal, kaj se mu je zgodilo, in je 
zahteval, da se mu razloži, zakaj je 
kaznovan. Rajski ga je prijazno 
sprejel in poslušal, ko se je oče prito
ževal čez Klinarja. Potem pa ga je 

vprašal, čeprav ga je dobro poznat 
»Vaš obraz mi je znan, samo ne 
vem, kako se pišete.« Ko mu je oče 
povedal, da je Stražišar, je cinično 
pripomnil: »Vi ste bili leta 1904 ko
lovodja (Radelfuhrer) pri stavki. 
Vem to, torej vas dobro poznam. 
Jaz vam ne morem nič pomagati. -
Klinar je Šef v valjami žice in jaz se 
v njegove zadeve ne morem vtikati. 
Svetujem vam, da greste do Kli
narja nazaj, pa se z njim pobotajte.« 

Očetu je preostala le še pot na di
rekcijo. Direktorja Trappena ni bilo 
ta čas doma. Čakal gaje mesec dni, 
ker je bil na potovanju. Ko se je 
vrnil,<je prosil pri njem za sprejem. 
Toda bil je zelo kratek in ga 
odpravil z besedami: »Če pri 
Rajskiju niste ničesar opravili, 
tudi pri meni ne boste. Direkcija se s 
takimi zadevami ne ukvarja.« S tem 
je oče v tovarni izčrpal vse možnosti, 
da se mu popravi krivica. Hodil je 
okoli pisarn, kakor hlapec Jernej, in 
zaman iskal svojo pravico. Le ena 
možnost mu je ostala, naj tvega — 
sodišče. 

Oče je bil že dober mesec doma 
brez dela. Rešitve ni bilo videti 
nobene. Na »plač« ni hotel delati, 
ker ni zakrivil ničesar, zraven tega 
pa bi se mu drugi posmehovali. Oče 
je bil zelo nervozen. Mama je z njim 
vred trpela, ni mu pa ničesar očita
la, imela je upanje, da bo oče že na 
neki način rešil spor s Klinarjem. 

Med tem časom, -ko je bil oče 
doma brez dela, je marsikaj doživel. 
Ljudje na Jesenicah so precej govo
rili o njegovi aferi, poleg tega pa so 
se ga začeli izogibati in se bali z 
njim govoriti. Nekateri so mu celo 
očitali: »Kaj pa misliš, da boš fa-
briko premagal? Fabrika ima moč 
in vso oblast. Ali se ti nič ne smili 
družina? Saj imaš sedem otrok, pa 
nič ne delaš. Pojdi h Klinarju, pa ga 
prosi, naj ti oprosti. Čim dalj boš 
doma brez dela, več škode boš imel.« 
Kadar mu je kdo kaj takega očital, 
je bil besen tudi doma. Za enega je 
celo sumil, da ga je poslal Klinar, 
da bi ga pregovoril za vdajo. 

Oče je vedel, da se mora odloČiti, 
nekje bo moral delati. Nekoliko laže 
je bilo doma, ker sem jaz že delal v 
tovarni, pa tudi brat Polde in sestra 
Ančka sta bila zaposlena v Preser-
jih. Doma so bili še dva brata, dve 
sestri in mama. Jaz sem bil star pet
najst let, drugi pa so bili vsi mlajši. 
Oče se je odločil: »Klinarja bom 
tožil. Zakaj bi moral kazen presta
jati na »placu«?« Odločen je bil, če 
tožbo dobi, gre nazaj delat, če pa jo 
zgubi, gre v Ameriko. 

Pg tej odločitvi se je obrnil na 
strokovno organizacijo (sindika t) 
Jugoslovanske strokovne zveze s 
prošnjo za pravno pomoč. Prija
teljev je v organizaciji imel veliko, 
saj so z njim sodelovali mnogo let. 
Odbor strokovne zveze se je obvezal, 
da krije stroške pravne pomoči, 
pogoj je bil le, da mora vzeti za 
zagovornika na sodišču dr. Pegama 
iz Ljubljane, ki je bil pravni zastop
nik zveze. Oče s to odločitvijo stro
kovne organizacije ni bil zadovo
ljen, ker je bil dr. Pegam član ožjega 
odbora kranjskega deželnega zbo
ra, inž. Klinar, brat Klinarja, s 
katerim je bil oče v sporu, pa je bil 
pri tem odboru v službi. Oče je slutil, 
da bo med njima (Klinarjem in Pe-
gamom) nastala zveza, ki bo 
naperjena proti njemu Pomagati si 
ni mogel, Mer zveza drugega prav
nika ni imela. 

Po tej odločitvi strokovne zveze je 
šel oče k dr. Pegamu v Ljubljano in 
mu obrazložil sporno zadevo, ki jo je 
imel s Klinarjem, in mu dal poobla
stilo, da vloži tožbo proti njemu. 

Dr. Pegam mu je ob tej priliki 
rekel, da bo zadeva zelo težka, 
vendar pa je zastopstvo prevzel. Po 
dveh tednih je oče dobil obvestilo od 
dr. Pegama, da je vložil tožbo. 

Obvestil ga je tudi, da gaje Klinar 
kaznoval zaradi tega, ker premalo 
pazi na kvaliteto pošiljk, ki so na
menjene zunanjim naročnikom, in 
ima tovarna škodo, ker naročniki 
odpovedujejo naroČila ali pa jih re
klamirajo. 

Ta navedba Klinarja ni bila res
nična, vendar pa je nekaj moral od
govoriti sodišču. Moj oče ni imel no
benega opravka s pošiljkami, ki so 
bile namenjene zunanjim naročni
kom, pa tudi drugi ne, ki so delali 
na tem mestu. Žico, kije bila name
njena za zunanje naročnike, so 
posebni delavci sprejemali od teh-
talca, to je, mojega očeta, in pregle
dali vsak kolobar, kakšni sta 
izdelava in mera. Klinar, ko bi 
govoril resnico, bi moral reči, da je 
očeta kaznoval zato, ker ga je sumil, 
da je iz protesta zaradi grobega 
nastopa proti Rozmanu nagovoril 
Janeza Revna in Blejca, naj 
zapustita delo in gresta domov. 

Proti koncu meseca aprila je bila 
razpisana sodna obravnava. Obe 
stranki sta se pripravljali na to 
obravnavo. Klinar je imel tri priče: 
inž. Rajskija, uradnika Pongraca 
in eno pričo iz svojega obrata. Oče 
pa je imel tri priče: dve priči iz 
obrata in Janeza Pogačarja. 

Pri sodni obravnavi je oče obtožil 
Klinarja, da ga je kaznoval brez 
navedbe vzroka in ker mu pri izre
kanju kazni ni hotel povedati, zakaj 
je kaznovan, je bil prisiljen, da toži. 

Klinar je odgovoril, da ga je 
moral kaznovati, ker ne pazi na 
svoje delo in preveč slabega blaga 
meša med dobrega in tako mešanico 
pripravlja za kupca. Zaradi te 
površnosti dobiva tovarna pritožbe 
od svojih naročnikov ali celo 
odpoved naročil, zaradi česar ima 
tovarna škodo. 

Oče ni soglašal z njegovo obtožbo 
in je razložil ves potek odpošiljanja 
žice in pri tem poudaril, da to lahko 
potrdijo tudi priče, nato je sodnik 
zaslišal priče. Rajski, ki se mu je 
hotel maščevati zaradi udeležbe v 
stavki, je seveda potrdil Klinarjevo 
trditev. 

Pongrac, uradnik pri Bratovski 
skladnici, blagajnik v tovarni in 
član neštetih društev, je bil zmožen 
vsake vrste nečednih poslov. Tako je 
tudi podkupil očetovo pričo z 
obljubo, da bo dobil boljše delovno 
mesto, če bo pričal Klinarju v dobro. 
S tem je Klinarju vrnil »uslugo«, ko 
je iz svojega obrata odpustit de
lavca, ki je hotel pričati zopet 
Pongraca pri neki njegovi aferi. 
Pongrac kot uradnik ni imel pojma, 
kakšne delovne dolžnosti ima dela
vec v voljami žice in obrata sploh 
poznal ni. Kljub temu pa je pričal, 
da je oče kriv, da se pošilja slabo 
blago. To je potrdila tudi očetova 
podkupljena priča iz obrata, kakor 
tudi Klinar jeva priča. 

Vse pa je s svojo izjavo presenetil 
Pogačar, ki je dejal »Jaz sem pri 
odpremi zaposlen, jaz sprejemam od 
Stražišarja žico. Žico jaz pregle
dam, če je dobra, jo odpošljem na
ročnikom, kar pa je slabe, jo Straži-
šarju vrnem nazaj. Za vse pošiljke 
sem odgovoren jaz.« Kljub tej izjavi 
je sodišče priznalo Klinarju, da je 
pravilno ravnal. Sodba je bila za
ključena, oče je pravdo izgubil. 
Njegova sodelavca sta ga v strahu, 
da bi izgubila delo, zapustila in se 
postavila na stran podjetja. 

Čez nekaj dni, 5. maja 1914, je oče 
odšel v Ameriko. Na postaji na Je
senicah smo se ob 20. uri zvečer 
poslovili od njega mama, jaz, 
Pogačar in Cegnar. 

Tako seje zaključil spor z oholimi 
predstavniki KID in mojim očetom, 
ki je postal žrtev Klinarjevih intrig 
in njegovega krivičnega odnosa do 
delavcev. Z materjo smo ostali brez 
očeta in skrbnika.« 

Konec 

Kam bodo prišli, da bo varneje, Če so Nemci postavili zasede? N i 
mogel razumeti, zakaj bi bilo na tej strani varneje kot na drugi. 

Pripeljal je do naskrižja poti. Zagledal je majhno kapelico nad 
potjo, ozek pas travnika, ki ga je obkrožal gozd. 

»Če so konji utrujeni, lahko malo predahnemo,« je rekel čokati 
in mu kazal na majhno skladovnico hlodov, ki jih je nekdo navlekel 
iz gozda in pripravil, da jih odpelje v dolino. 

»Koliko je Še do tja, kamor moramo,« je nestrpno vprašal Gre
bene. 

»Po odročnih poteh kar dve uri. Ne bo dosti manj.« 
»Kam pa pravzaprav peljem ranjena,« je vprašal Grebene. 

Togotilo ga je, ker prvič v Življenju ne ve, kam pelje. Rad bi zvedel, 
kam so namenjeni. »Če že peljem, bi lahko vedel kam,« je užaljen 
sitnaril. 

»Ne moreš! Tudi onadva ne vesta kam,« je odvrnil čokati in z 
glavo pomignil proti vozu.« Nihče od njiju ne sme vedeti kam. Tudi 
ti ne, dokler ne bomo prišli do javke. Nič ne vemo, kaj nas lahko 
spotoma doleti. Za vse je bolje, če vsak ve le toliko, kot je treba.« 

Grebene ni mogel potlačiti sumov, da čokati laže. Tveze mu 
bajko, da bi upravičil čudno vožnjo. Prehudo je bil razburjen, da bi 
lahko dvome potlačil. 

»Ti mi nekaj tvezeš, da ne bi pravi čas spoznal resnice in se 
vrnil. Vlečeš me kot otroka, ki stoka nad dolgo potjo: ,Še malo, 
le nekaj minut in bomo na cilju.'« 

Čokati je v temi dotipal njegovo roko. ̂ Krepko ga je stisnil za 
dlan in povlekel za sabo. Šla sta po travniku navzgor do samega 
roba gozda. 

»Misliš, da lažem? To kar počnem, je previdnost. Preveč hudega 
sem že doživel, preveliko tovarišev izgubil, da ne bi bil previden,« mu 
je užaljen, z drhtavim, rotečim glasom razlagal čokati. Njegov glas 
je dobil trd odtenek, kar je Grebenca začudilo. »Mi imamo razpre
deno organizacijo, zanesljive točke, za katere vemo le nekateri. 
Tako gremo zdaj do ene teh točk, da oddamo ranjena. Kaj bo z nji-
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ma, kako ju spravimo naprej, tega ne povem nikomur. Moramo 
imeti zanesljiva skrivališča. Kadar smo v težavah, nam to ne ohromi 
bojne sposobnosti. Lahko mi verjameš: za ranjena bo poskrbljeno. 
Nič ti ne bom skrival, tudi mi nismo izven nevarnosti. Lahko pa
demo v zasedo, lahko te odkrijejo pozneje. Na gestapu bodo s tabo 
počeli vse hudo, da boš priznal, kar veš. Zato ti ne ničesar 
FRČft f lST 

vnaprej. Fantoma bomo zavezali oči, sam bom zraven, ko ju bomo 
spravili od javke naprej. Nosili ju bomo v krogu, da bosta izgubila 
vsak spomin, kje bi lahko bila. Tebi ne morem zavezati oči, videl 
boš — točko. Zanesem se nate, da boš to premolčal, tudi če bo še 
tako hudo. Veliko življenj, našega dela bi se pretrgalo, Če bi sprego
voril. Zaupam ti, zaupaj Še ti meni.« 

Grebene je začutil krepak stisk roke, podoben tistemu na sejmu, 
kadar so sklenili kupčijo. Čokati ga je hotel zavezati. Godilo mu je 
zaupanje, ni pa bil zadovoljen s tem, kar mu je tako odkrito povedal 
Čokati. Morebiti bo še hudo. Kot da Že ta vožnja ni dovolj težka pre
izkušnja njegove pripravljenosti, da partizanom pomaga. 

S kolovoza je Grebene zapeljal na makadamsko cesto. Kmalu se 
mu je zazdela pot znana. Po veliki hiši, ki je bila kakih trideset 
metrov nad cesto, je uganil, da niso daleč od križišča Pri kužnem 
znamenju. Se bo tam končala njegova vožnja, je pomislil. Na štiri 
strani se lahko odpraviš iz teg križišča. 

Čokati se je postavil ob rob ceste in ga čakal. 
»Pri kužnem znamenju so že postavljali zasede. Grem naprej, 

da zdražim besedo, če so jo postavili,« mu je rekel Čokati. »Ti malo 
počakaj, največ deset minut. Če ne bo streljanja, zapelji za mano. 
Ce bo pa pokalo in boš slišal, da se streljanje oddaljuje na levo, hitro 
zapelji naprej. Ko pripelješ na vrh klanca, skrbno glej na desno ob 
cesti. Če boš videl poveznjen lonec ob cesti, zapelji k tisti hiši. Brez 
pomišljanja. To za vsak primer. Najbrž te bom počakal na križišču.« 

O prekleto, kao se vse plete. Čedalje huje. Ne bo konca te Čudne 
vožnje, je začel nejevoljen premišljati Grebene. 

Rezek nemški klic se je zarezal v noč. Grebene je zadrhtel. 
Nemci! Še preden je lahko premislil, kaj bi napravil, je zaslišal stre
ljanje. Čeprav mu je čokati naročil, da bo zapeljal naprej, je začel 
pregledovati cesto in preudarjati, Če bi kako lahko zaobrnil voz. Spe
ljati ne bo mogel. Edino Če zadnji konec zanese. Z ranjenima težko, 
a bo poskusil. Se malo počaka. Toliko, da se prepriča, če se bo stre
ljanje res oddaljilo. 

Pogledal je k ranjenima. Videl je, kako se upirata na komolce in 
preko roba voza pogledujeta proti križišču. 

»Se streljanje oddaljuje na levo?« je nestrpno vprašal Grebene. 
Partizana sta dolgo tiho poslušala, potem pa jeJvČe rekel. 
»Oddaljuje se. Gaber jih je speljal za sabo. Lahko zapelješ na

prej. Seveda, če upaš,« je rekel Ivče. 
Zbegan ni premišljal o tem. Preudarjal je, kaj bi bilo najpamet-

neje. Ranjenih ne more vreči iz voza, ga zaobrniti in se vrniti 
domov. Zapeljal bo naprej, tudi če umre zaradi strahu. Z vsakim 
korakom je v njem rasel strah. Ko je bil že v križišču, Grebene še ni 
verjel, da je nevarnost mimo. S strahom se je oziral med drevje in 
čakal, da bodo izza debel skočili Nemci in ga prijeli. 

Zdaj pa le hitro, si je rekel, ko se je pot prevesila navzdol. Skočil 
je spredaj na voz ošvrknil konja, da sta stekla. Pred prvo hišo je za
tegnil vajeti. 

O tej deželi slišala slišal pripovedovati že v šoli, spoznala 
sem jo tudi že iz knjig, morala sem verjeti in šele sedaj sem tem 
spoznala kako in kaj je. Vsi smo, na istem planetu, vsi se 
grejemo pod istim soncem, pa naenkrat take spremembe. 

K J E PA JE PRAVZAPRAV TA DEŽELA 
- Island je otok in leži v severnem delu Atlantskega oceana. 

Je samostojna republika s 'svojim predsednikom, ki živi v 
predelu Revkjavika, imenovanem Besastadir. Otok meri 
102.828 kvadratnih kilometrov (štirikratna Slovenija), od tega 
je naseljenih samo 43.400 kv. km. Island leži na podmorskem 
grebenu, ki se razprostira od Škotske do Grenlandije ter tvori 
naravno pregrado, ki preprečuje mrzlemu Ledenemu morju 
prodor proti jugu. Na zahodu in severu objema Islandijo, rokav 
Zalivskega toka. Kdaj pa kdaj prinaša mrzli tok iz Grenland-

*" akega morja velikfe količine plavajočega ledu v Zalivski tok in 

tako zapre led tako severno kot vzhodno obalo Islandije. Odtod 
je dobila Islandija tudi svoje ime. V glavnem bi sam otok lahko 
razdelili na tri predele: ob obali; v katero se zajedajo fjordi do 
nižine. Jugozahodna nižina je najbolj plodna in tudi najbolj 
naseljena. Od obalne nižine se stopničasto dviga proti 
notranjosti otoka nenaseljena planota Fjeld, kjer je malo 
pašnikov. Ostali del, približno tri četrtine otoka, je visok po
prečno 980 metrov. Na njem se dvigajo gorski vrhovi, med njimi 
vulkan Hekla, ki je 1447 m visok. Največji ledenik Islanda pa je 
Vatnajokull. Njegove 1000 metrov visoke ledene gmote 
zavzemajo 8.410 kv. km površine. Njegov vrh, več kot 1.700 m 
visoka planota je zvit v oblake. Zrak je tu redek in mrzel, edina 
padavina je sneg, ki takoj zmrzne v led. 

Planota se lomi v globino v strmih, globoko zarezanih' 
pobočjih. Ledenik drsi. V smeri toka se odpirajo stranske 
razpoke. Skozi prostrana področja proda si iščejo pot ledeniške 
vode, ki neprestano menjavajo svojo strugo, kopljejo nove 
zajede in se razvijajo v izvire mogočnih rek. Te reke tečejo tudi 
pozimi, ker je na nekaterih delih zemeljska skorja tako tanka, 
da pride že do vulkanskega ognjišča. Na nekaterih predelih se 
planinski del spušča navpično v morje. Islandija je vulkanskega 
izvora. Na vulkanska tla opozarjajo tudi številni gejzirji-vrelci 
vroče vode, in kraterji. Največji gejzir na svetu je Deildartung-
uhver v Borgafrjoduru, ki izbruha vsako uro 250 hektolitrov 
vrele vode, ki potem napaj ajo toplovode številnih naselij. 

Tok rek je navadno kratek, ima mnogo brzic in slapov. 
Največja je okrog 150 km dolga Pjorsa. Poznana so tudi jezera 
Thingvalla, Porisvatn, in My vatn. -

Zaradi vpliva Zalivskega toka ima Island oceanskj 
podnebje, s hladnim poletjem, ko je v juliju 10 — 11 stopinj, in 
blago zimo, na jugu 1,2 stopinje na severu pa —4 stopinje. 

Posebno pozimi pihajo močni vetrovi. Južni oceanski 
vetrovi prinesejo vlago. Na Islandu je pogosto oblačno, megleno 
in deževno. Sneži lahko v vsakem letnem času. Večni sneg 
pokriva 13 % površine otoka. Del otoka je bil poraščen z nizkimi 
brezami, bori in gmičevjem, ki so jih posekali, ker so potrebovali 
kurjavo, ali pa so jih uničile ovce. Veliko površine otoka so brez 
vegetacije, ker je erozija uničila puhlico ter so ravna tla, pokrita 
z lavo, gruščem in kamenjem. V tej deželi je doma polarna 
lisica. 

Hotel, kjer smo prenočevali ~ "? " ~ 



SLAVNOSTNA SEJA OB 30-LETNICI ZZB NOV NA JESENICAH 
V petek, 4. novembra, je občinski odbor ZZB NOV Jesenice v 

spodnjih prostorih Kazine imel slavnostno sejo ob 30-letnici ustano
vitve organizacije ZZB NOV Jugoslavije. Udeležilo se je je prek 100 
članov občinskega in krajevnih odborov ZB, poleg predstavnikov 
občinske skupščine in družbenopolitičnih organizacij, spomenicar-
jev, Španskih borcev in predvojnih revolucionarjev. 

Pozdravni nagovor in kulturni 
program je pripravila skupina pio
nirjev in učiteljic iz osnovne šole 
Tone Cufar Jesenice. Izvedli so 
skrbno naŠtudirane pevske točke, 
povezane z recitacijami in tekstom 
na partizansko tematiko, kar so pri
sotni toplo pozdravili. 

Slavnostni gover je imel predsed
nik občinskega odbora ZZB NOV 
Jože UlČar, ki je orisal 30-letno delo 
ZZB NOV in njeno zgodovinsko vlo
go pri revolucionarnem razvoju so
cialistične Jugoslavije. Vse uspehe 
povezuje ZZB NOV z vlogo in pro
gramom ZKJ in osebnostjo' tov. 
Tita, prvega predsednika ZZB NOV 
Jugoslavije. Dotaknil se je tudi te
žavnih časov po letu 1948 in ugoto
vil, da so prav borci NOV na tej poti 
drugič zmagali, ker so sledili politiki 
ZKJ v naših specifičnih razmerah. 
Naš boj pri utrjevanju in razvijanju 
tradicij NOB, za samoupravne 
odnose v družbi, za nadaljnji razvoj 
socializma, krepitev gospodarstva in 
naše obrambne moči je stalna poli
tična in delovna naloga ZZB NOV, 

22. SEJA SVETA KS 
JAVORNIK-KOR. 

BELA 
V četrtek, 27. oktobra, je bila 

v delavskem domu Julke in Albina 
Pibernik na Javorniku 22. seja sveta 
krajevne skupnosti Javornik — Ko
roška Bela. Svetu krajevne skupno
sti sta bili posredovani informacija 
o devetmesečnem finančnem poslo
vanju ter analiza praznovanja kra
jevnega praznika. Praznovanje je 
bilo pozitivno ocenjeno še zlasti 
zato, ker je bilo obširno in so prire
ditve trajale skoraj ves teden. Svet 
krajevne skupnosti je razpravljal 
tudi o predlogu programa komunal
nih del in o investicijskem programu 
za leto 1978. 

V nadaljevanju seje so imenovali 
vodjo enote civilne zaščite ter zavr
nili odstop predsednika odbora za iz
gradnjo rekreacijskega centra na 
Kresu. Načelno je bil sprejet sklep 
o polni zaposlitvi tajnika krajevne 
skupnosti. Sklep bodo realizirali, ko 
bo, glede na naloge v prihodnji man
datni dobi, znan obseg dela in ko 
bodo urejene še nekatere druge 
podrobnosti. Obravnavo najemne 
pogodbe za uporabo prostorov v de
lavskem domu z lovsko družino Je
senice so preložili do prihodnje seje 
sveta krajevne skupnosti. 

NEHUMAN ODNOS 
KI GA PLAČUJEJO 

TRI DRUŽINE 
T r i družine, med njimi 

tudi težji bolnik in delovni 
invalid, plačujejo dolg ne
humanosti ali komodnosti 
strokovnega delavca Uni-
versala Jesenice Urbarja, 
k i ne izprazni družbenega 
stanovanja in se vseli v že 
dograjeno lastno hišo. Žele
zarna Jesenice je sicer po 
sklepu odbora za kadre in 
družbeni standard vložila 
proti njemu tožbo, toda dej
stvo je, da pred nastopajo
čo zimo zaradi njega tri 
družine zaman čakajo na 
vselitvene odločbe. Z iz
praznitvijo Urbarjevega 
stanovanja bi se namreč v 
kombinaciji rešili trije sta
novanjski problemi. 

Sodelavec naše železarne, 
k i bi se moral vseliti v Ur-
barjevo stanovanje, je tudi 
že vplačal prvi obrok ude
ležbe v višini 6.000 din, to
da čaka zaman . . . Najhuje 
pa je seveda to, da smo že v 
pozni jeseni in da nas lahko 
vsak dan preseneti sneg, 
čakajoči na stanovanja pa 
so brez kurjave, ker so ra
čunali, da bodo le-to naba
vi l i že v novem stanovanju. 

Kr i t ika seveda neupravi
čeno leti tudi na Železarno, 
k i je prosilcem napovedala 
rešitev njihovih prošenj že 
v mesecu oktobru, oziroma 
začetku novembra, pa so 
ob viseli, kakor pravimo, 
predvsem zaradi nehuma
nosti ali komodnosti enega 
človeka, k i bi moral po do
govoru že sprazniti stano
vanje. 

Ob vseh teh dejstvih je 
verjetno vsak komentar od
več, kajti preočitno je, da 
gre za s kraj no nehuma n 
odnos. 

je tudi zgled za mlado generacijo, ki 
nas bo zamenjala na braniku svo
bode in v boju za cilje naše revolu
cije, je poudaril govornik. 

Od 2600 članov ZZB NOV jih v 
občini preko 1000 še vedno aktivno 
deluje v delegatskem sistemu in v 
družbenopolitičnih organizacijah ter 
v vseh strukturah LO in DS. Pono
sni smo na našo pot in naš boj, ki je 

bil edinstven v Evropi, ki ga je izbo
jevala naša generacija in naše ljud
stvo, je zaključil predsednik. 

Pozdravne brzojavke so poslali 
Francu Leskošku-Luki, prvemu ko
mandantu glavnega štaba NOV Slo
venije in častnemu meščanu Jesenic, 
ter Janku Rudolfu, predsedniku re
publiškega odbora ZZB NOV Slove
nije. 

Ob tej priliki so kot priznanje za 
dolgoletno delo v ZZB NOV nekateri 
člani prejeli knjižne nagrade. Po za
ključku so si borci v tovariškem sre
čanju izmenjali vtise s prehojene 
30-letnejpoti. AL. 

OCENA DELOVANJA DELEGATSKEGA 
SISTEMA V OBČINSKI SKUPŠČINI 

Na občinski konferenci SZDL Je
senice so ob oceni delovanja delegat
skega sistema nasploh posebej oce
nili tudi delovanje skupščine občine. 
Pri tem so ugotovili, da sta zbor 
združenega dela in zbor krajevnih 
skupnosti imela v tej mandatni dobi 
30, družbenopolitični zbor pa 31 sej. 
Udeležba na sejah zbora združenega 
dela in krajevnih skupnosti se giblje 
med 70 in 80%, na sejah družbeno
političnega zbora pa od 60 do 65 %. 
Povprečno je imel vsak zbor na 
vsaki seji od 10 do 12 točk dnevnega 
reda. V večini primerov je bil spošto
van dogovorjeni rok za dostavo gra
diva, to je, 14 dni pred sejo. Delega
cije so ga prejele kasneje predvsem 
takrat, ko je bilo gradivo odvisno od 
republiških ali zveznih predpisov. 

Kljub očitnim prizadevanjem, da 
bi bilo gradivo razumljivo, popolno 
in čimkrajše, s tem še niso povsem 
zadovoljni. Posamezne obrazložitve 
k odloku še vedno niso dovolj jasne, 
nekatera gradiva pa so še preobsež
na. Četudi so bila gradiva priprav
ljena, so zahteval dodatne razlage 
strokovnih služb, oziroma upravnih 
organov SOb ali strokovnih služb 
delovnih organizacij. V zvezi s tem 
so ugotovili, da je še premalo stro
kovne pomoči delegacijam. V pre

cejšnjem številu delovnih organiza
cij strokovne službe še niso dovolj 
vključene v razlago gradiva za pri
pravo delegacije za seje skupščine. 
To je delno čutiti v tem, da delega
cije o gradivu niso zavzele jasnega 
stališča, da so ga predelale površno 
in da se je udeležba delegata na seji 
v takšnem primeru zreducirala le na 
prisotnost. 

Ugotovili so, da vse dosedanje 
analize aktivnosti delegacij na sejah 
opozarjajo, da se tudi premajhna 
aktivnost družbenopolitičnih orga
nizacij, nepovezanost z delavskim 
svetom ali svetom krajevne skup
nosti očitno odraža pri delu delega
cij in posameznih delegatov. Podob
ne pomanjkljivosti so zasledili tudi 
v družbenopolitičnem zboru, Čeprav 
je ta glede sestave in pristojnosti 
specifičen. Ugotovili so, da se v tem 
zboru pojavlja občasno površnost 
posameznih delegatov, ki nastaja 
prav zaradi premajhne povezanosti 
delegata z organizacijo, ki ga je izvo
lila. 

Analiza zajema v glavnem samo 
pomanjkljivosti, in sicer za to, da bi 
se odpravile, da bi skupščina občine 
v bodoče kar najbolje delovala po 
delegatskem sistemu. B. 

OB DRUGEM TV PROGRAMU 
Na ponedeljkovi seji predsedstva 

občinske konference SZDL Jesenice 
so med drugim razpravljali tudi o 
poteku akcije za postavitev mreže 
pretvornikov za spremljanje dru
gega televizijskega sporeda v jeseni
ški občini. 

Delegate so obvestili, da je že pod"-
pisana pogodba med RTV Ljubljana 
in podjetjem IMP in da se je tako 
začelo nadaljnje uresničevanje akci
je. Predsednik iniciativnega odbora 
Janez Kavčič je obvestil navzoče, da 
so sicer nastale težave, ker se je ta 
projekt od začetka do danes podražil 
za več kot 270.000 dinarjev, poleg 
tega pa v prvotno ceno niso bili všte
ti tudi stroški postavitve in razširit
ve treh hišic za pretvornike, in sicer 
na Katarini, na Mežaklji in v Moj
strani. Stroški postavitve teh objek
tov bodo znašali okrog 170.000 di
narjev. 

Kljub dokaj zvišanim stroškom pa 
je stanje tako, da ne bo potrebno 
dodatno zbiranje sredstev v delov
nih kolektivih. Ostane torej tako, 
kot so se delovne organizacije v jese
niški občini že dogovorile, namreč da 
l)odo prispevale potrebna sredstva 
v treh letih. Sicer se pri tem postav
lja še vprašanje visokih obresti, ki bi 
se lahko zmanjšale, ko bi delovne 
organizacije vplačale dogovorjene 
vsote prej kot v treh letih. Kot pri
mer naj navedemo: ko bi sredstva 
zbrali v dveh letih, bi pri tem prihra
nili kar 90.000 dinarjev. Na včerajš
nji seji so se dogovorili, da bodo o tej 

možnosti obvestili vse delovne orga
nizacije, ki bodo morale posredovati 
svoja mnenja. 

Kot že rečeno, kljub višjim stro
škom od načrtovanih se politika zbi
ranja sredstev ne bo bistveno spre
menila, vendar pa bo pri tem potreb
no, kar so v ponedeljek tudi podprli, 
da se bodo morale v zbiranje sred
stev aktivno vključiti vse samo
upravne interesne skupnosti. 

Ob koncu naj omenimo, da je še 
nekaj delovnih organizacij, ki niso 
izpolnile svojih obveznosti pri zbi
ranju sredstev. To so hotel Kompas 
Kranjska gora, bolnica Jesenice, 
Petrolove enote v jeseniški občini 
ter carinarnica Jesenice, kjer pa 
akcija uspešno poteka. D. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

TRIDESET LET 

Te dni lahko 

naročite pri vašem pismonoši 

G L A S is 

ZA DOKONČNO IZGRADNJO MRLIŠKIH 
VEŽIC SO VPLAČALI IN DAROVALI 

V obdobju od 15. julija do konca meseca oktobra so svoje 
obveznosti po samoupravnem sporazumu o združevanju sred
stev za izgradnjo mrliških vežic na Blejski Dobravi poravnale 
naslednje organizacije združenega dela: 

Viator Ljubljana - TOZD Jesenice - 50.000 din, občin
sko sodišče Jesenice - 3200 din, Ljubljanske mlekarne -
TOZD Klavnica Jesenice — 21.200 din, Trgovina Špecerija 
Bled, PE Jesenice - 22.400 din, Slovenija avto Ljubljana -
PE Jesenice - 800 din, občinska konferenca SZDL Jesenice 
— 1600 din ter podjetje Kovin Jesenice (bivši Športmetal) — 
10.000 din, kot svoj tretji in neobvezni prispevek v ta namen. 

Tako so skupno navedene organizacije združenega dela 
vplačale v navedenem času 109.200 din prispevkov. 

Iz zasebnega sektorja pa sta vplačala prispevke Franc 
Slibar — Jesenice - 543,75 din in Darinka Sedej — Jesenice 
— 451 din z odstopom honorarja za objavljene članke v Zele
zarju. 

Namesto venca na grob pokojnemu vajencu Sulejmanu 
Ahilovu je Viator Ljubljana - TOZD Jesenice vplačal prispe
vek - 500 din ter sodelavci TOZD Jeklovleka železarne Jese
nice namesto venca na grob pokojnemu očetu sodelavca 
Staneta Reva — 710 din. 

Vsem vplačnikom in darovalcem prispevkov se gradbeni 
odbor to variš ko zahvaljuje za razumevanje in pomoč pri 
dokončni izgradnji mrliških vežic. 

IZ RRDOULJIŠHB 
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Ob letošnjem dnevu mrtvih v radovljiški občini so občinske in krajevne organizacije 
ZZB NOV, ZSMS in druge DPO pripravile žalne slovesnosti na grobovih borcev in talcev. 
Osrednje slovesnosti so bile v Dragi, Begunjah, v Radovljici, na Bledu, Srednji Dobravi, 
v Lescah, Bohinju in v Gorjah. Pionirji so uredili grobišča in spomeniška obeležja na 
območjih svojih šol in se s krajšimi kulturnimi programi poklonili spominu padlih borcev 
in fašističnih žrtev. 

V Četrtek, 27. oktobra, so v Radovljici z največjimi častmi ob udeležbi številnih sobor-
cev, predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, skupščin iz radovljiške in sosednih 
občin, pripadnikov JLA in občanov spremili na zadnjo pot znanega predvojnega komu
nista in udeleženca španske državljanske vojne Franca Prevca. Pokojnik je bil doma 
z Jesenic, kjer je začel svojo revolucionarno pot kot železar, od koder je odšel v Španijo. 
1955. leta se je z Jesenic preselil v Radovljico in se zaposlil kot upravnik muzeja talcev 
v Begunjah. 

Izvršni svet OS Radovljica je na 99. seji 24. oktobra obravnaval poročila o delu 
upravnih organov v 1977. letu in programe dela do konca leta, ki so jih podali predstojniki 
teh organov. Na seji so obravnavali in izrekli soglasje k osnutku odloka o spremembi 
odloka o prispevku za uporabo mestnega zemljišča, podrobno pa so proučili tudi informa
cijo o prilivu dohodkov SIS v razdobju januar —september 1977 ter plan investicij za leto 
1978, ki ga je pripravila LB — enota Radovljica. 

Izvršni odbor predsedstva OK SZDL Radovljica je na 53. seji 25. oktobra obravnaval 
priprave na organizacijo prireditev ob otvoritvi doma dr. Janka Benedika v Radovljici, 
ki bo ob letošnjem prazniku republike. Razpravljali so tudi o koriščenju posojil prizadetih 
ob lanskoletnem potresu. Največ pozornosti je bilo na seji namenjeno problematiki pro
storskih pogojev za delovanje DPO v krajevnih skupnostih. 

Na Bledu je bil 21. oktobra celodnevni seminar o izvajanju zakona o združenem delu, 
o samoupravnem družbenem planiranju, stabilizaciji gospodarstva in nekaterih kadrov
skih vprašanjih. Seminarja so se udeležili predsedniki občinskih skupščin, izvršnih 
svetov, OK ZK, OK SZDL, občinskih svetov ZSS gorenjskih občin in predsedniki vseh 
medobčinskih organov DPO. Poročila so posredovali sekretarji komitejev OK ZK in pred
sedniki izvršnih svetov. V popoldanskem času so se udeleženci seminarja v tovarni Veriga 
Lesce pogovarjali s sekretarjem sveta ZK, predsednikom konference OO ZSS in odgovor
nim za plan v tej OZD o praktičnih vidikih izvajanja zakona o združenem delu in drugih 
vprašanjih, povezanih s tematiko, kije bila obravnavana na blejskem seminarju. 

Delegati skupne komisije podpisnic samoupravnega sporazuma o štipendiranju učen
cev in študentov v občini Radovljica so na seji 28. oktobra ob udeležbi predstavnikov 
kluba študentov, občinske skupščine, izvršnega sveta in DPO obravnavali pripombe in 
predloge izvršnega odbora komisije na posamezne člene osnutka predloga sprememb in 
dopolnitev družbenega dogovora o Štipendijski politiki. Takšnih pripomb je bilo na 
12 členov, nekatere pa so oblikovali tudi na seji komisije. 

Prejšnji teden je zasedal koordinacijski odbor za pripravo problemske konference 
o gostinstvu in turizmu pri OK ZK Radovljica. Dogovorili so se za vsebino in obseg poro
čila o sedanjem stanju in predloge stališč, ki jih bodo posredovali na konferenci na osnovi 
ocen izvajanja srednjeročnega načrta gostinstva in turizma. 

Od 20. do 22. oktobra je bil na Bledu seminar za vodstvene kadre občinskih zvez dru
štev prijateljev mladine iz vse Slovenije. Uvodni govor je imel sekretar IK predsedstva 
CK ZKS Franc Šetinc. Namen seminarja je bil razčleniti odprta vprašanja organizacij 
DPM in vloge pionirske organizacije ter uveljavitev delegatskih odnosov. 

Po novih merilih iz osnutka odloka o določitvi kmetij po zakonu o dedovanju kmetij
skih zemljišč, ki so ga obravnavali v kmetijsko zemljiški skupnosti in KS radovljiške 
občine, bo v občini v prihodnje zaščitenih 1191 kmetij, za katere velja odlok o prepreče
vanju nadaljnje delitve. 

Glede na vse bolj prisotne komunalne probleme pri urejanju pokopališč in neenotne, 
cesto pomanjkljive predpise o opravljanju pokopališke službe in pogrebnih obredov, ki jih 
že dalj časa ugotavljajo v krajevnih skupnostih, je izvršni svet OS Radovljica sklenil, da 
bo o teh problemih razpravljal na eni prihodnjih sej. Oddelku za urbanizem, gradbene in 
komunalne zadeve, oddelku za notranje zadeve in zavodu za urbanizem je v ta namen dal 
nalogo, da do novembra pripravi obširno analizo stanja in poročilo, ki bo podlaga nujnih 
ukrepov za postopno odpravo najbolj Žgočih tovrstnih problemov. 

Kot vse kaže, bo občinska skupščina Radovljica v kratkem morala sprejeti sklep, da 
se nad Š občem pod Lescami, zaradi magistralne ceste Lesce — Bled in bližine stanovanj
skega naselja, prepove lokacija prostora-za motokros. Takšno zahtevo so postavili občani, 
pa tudi komisija za varstvo narave, ki trdi, da se zaradi razkopavanja zemljišča uničuje 
zarast, korenine že sicer skromnega drevja ter omogoča erozija tal. Vprašljivo je tudi, če 
je lokacija za motokros smotrna spričo bližnjih motokros terenov v občini Tržič. 

V primerjavi z drugimi gorenjskimi občinami in Ljubljano so bile cene v gostinskih 
obratih radovljiške občine že nekaj let ugodnejše. V družbenih gostinskih obratih so letos 
cene jedil povečane od 6 do 14, pijač pa od 5 do 9 %. V zasebnih gostinskih obratih pa so 
cene višje pri hrani od 11 do 21, pri pijačah pa od 5 do 12 %. 

V radovljiški občini je po podatkih oddelka za družbene dejavnosti in občo upravo 
OS letos 171 upravičencev, ki imajo priznano svojstvo vojaškega vojnega, oziroma voja
ško mirovnega invalida. Družinskih invalidskih upravičencev je 272, invalidski dodatek 
z mesečnimi nakazili pa prejema 124 upravičencev. 

Osnovna organizacija ZSMS Bled je v sodelovanju z OK ZSMS Radovljica v počastitev 
jubilejev tov. Tita in ZK v nedeljo, 23. oktobra, v festivalni dvorani ob dokaj pičli udeležbi 
mladih izvedla kviz na temo Tito, revolucija, mir. Med petimi gorenjskimi ekipami, ki so se 
uvrstile v sklepno tekmovanje, so pokazali največ znanja in spretnosti člani ekipe OK 
ZSMS Radovljica. Kulturni program, zlasti pa pevec, nista bila na višini prireditve. 

Hotelsko turistično podjetje Bled zaključuje priprave za investicije, ki jih bodo realizi
rali po sprejetem srednjeročnem načrtu v 1978. letu. Prihodnje leto bodo adaptirali depan-
danso Jadran, v kateri bodo pridobili 11 novih ležišč, nadzidali hotel Jelovico, kjer bodo 
povečali zmogljivosti za 48 ležišč, ter dozidali hotel Lovec in pridobili še 206 ležišč. 

Priprave na ustanovitev poslovne skupnosti Murka Lesce navzlic opaznim prizade
vanjem iniciativnega odbora ne gredo tako gladko, kot so pričakovali. Delovna skupina 
se še vedno ubada s korekturami in dopolnitvami osnutka samoupravnega sporazuma 
o trajnem poslovnem sodelovanju in ustanovitvi poslovne skupnosti ter sporazuma o te
meljih srednjeročnega plana razvoja skupnosti za obdobje 1977—1980. Poleg tega je 
potrebno urediti še vrsto drugih pravnih in upravnih aktov, soglasij in skleniti javno 
razpravo o celotnem gradivu. Večina od 25 OZD iz vrst slovenskih proizvajalcev, ki bodo 
pristopile k poslovni skupnosti, je že izrekla soglasje z ustanovitvenimi predlogi. 

Kolektiv LIP TOZD Podnart je začel z izgradnjo sodobnega obrata, ki ga gradi SGP 
Gorenje Radovljica v kooperaciji SGP iz Nove Gorice. V novem objektu bodo s sodobno 
proizvodnjo dopolnjevali izbor na področju predelave lesa v stenskih in stropnih oblogah 
in lažje izvedbe strešnin za kompletiranje programa hiš. 

Tovarno Elan, ki sodi med največje in najsodobnejše proizvajalce Športne opreme na 
svetu, nenehno obiskujejo številne domače in tuje uradne in zasebne delegacije. V zadnjem 
mesecu so bili na ogledu in razgovorih v Elanu ugledni avstrijski predstavniki, člani 
deželne vlade, ki so se v spremstvu našega generalnega konzula iz Celovca in podpredsed
nika gospodarske zbornice SRS Borisa Zidariča pogovarjali o novem projektu »Elan — 
Avstrija«. Poleg tega so bili v gosteh tudi novinarji RTV iz LR Kitajske, gospodarstveniki 
iz ZRN, trgovci iz skandinavskih držav in več jugoslovanskih in slovenskih delegacij ter 
športnikov-reprezentantov. 

Krajevna organizacija Rdečega križa Ljubno, ki je v zadnjem času izredno delavna, 
si je zastavila med drugim nalogo, da čimbolj poveča število svojega članstva, zlasti med 
mladimi. V Ljubnem je za zdaj skupaj 269 članov RK, od tega pa je le 65 mladincev in 
mladink, kar je približno polovico vseh mladih v tej KS. Spričo tega je odbor KO RK 
posredoval OO ZSMS Ljubno posebno priporočilo za dopolnjevanje svojih vrst z mladimi, 
s čimer želijo doseči večjo mobilnost v številnih akcijah, zastavljenih v letošnjem delov
nem programu RK. 

V okviru kulturne akcije za delovne kolektive radovljiške občine je v nedeljo, 6. no
vembra, v dvorani kulturnega doma v Podnartu gostovalo Prešernovo gledališče iz 
Kranja, ki je uprizorilo znano partizansko igro Mateja Bora Raztrganci. V režiji Boštjana 
Vrbovca so jo kranjski gledališčniki pripravili v počastitev Titovih jubilejev in 40-letnice 
KPS. 

IZ RRDOULJIŠHB 
O B č m e 
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ŠPANSKEGA BORCA 
IN PREDVOJNEGA 
REVOLUCIONARJA 
FRANCA PREVCA 

NI VEČ MED NAMI 

V Radovljici je v 72~ letu 
starosti umrl Franc Prevc, 
predvojni komunist, eden 
zadnjih udeležencev Špan
ske državljanske vojne na 
Gorenjskem, Na zadnji poti 
27. oktobra so se na radov
ljiškem pokopališču poslo
vili od njega Številni so-
borci, predstavniki družbe
nopolitičnih organizacij in 
skupščin gorenjskih občin, 
pripadniki JLA ter občani 
radovljiške in jeseniške ob
čine. 

Franc Prevc je bil rojen 
na Jesenicah, kjer se je že 
od zgodnje mladosti kot 
železarski delavec vključil 
v revolucionarno gibanje. 
Kot mladenič si je zaželel 
postati letalec. Opravil je 
letalsko šolo in postal pilot 
— narednik. Zaradi revolu
cionarne dejavnosti so ga 
že po petih letih odpustili iz 
vojske in tako se je 1933. 
leta spet vrnil na Jesenice. 
Dolgo je moral pritiskati na 
kljuke, p redno mu je spet 
uspelo dobiti delo v valjar-
ni na Javorniku. Dosleden 
svojemu revolucionarnemu 
prepričanju se je navzlic 
izredno težkim razmeram 
in preganjanju kot član 
Saveza metalskih radnika 
Jugoslavije, ki ga je vodila 
KPJ, neutrudno udejstvo-
val v vseh akcijah. V znani 
stavki železarjev je bil med 
vodilnimi člani stavkov
nega odbora, s tem si je 
nakopal še trši nadzor in 
šikaniranje policije. 

Na poziv Kominterne se 
je 1937. leta skupaj z 
devetimi jeseniškimi delavci 
prek Splita in otoka Brača 
odpravil v Španijo. Zaradi 
izdaje se jim prvikrat to ni 
posrečilo. Namesto fran
coske ladje, ki naj bi vkrca
la okoli 400 jugoslovanskih 
prostovoljcev, jih je na 
Braču pričakala močna po
licijska zaseda. Po nekaj 
mesecih jetništva in okrut
nega mučenja v Splitu, 
Zagrebu, Ljubljani in na 
Jesenicah, kjer je ostal pod 
strogim policijskim nadzo
rom, se mu je posrečilo 
skupaj z Jožetom Gregor
čičem in Egonom Erlihom 
na lastno pest prebiti prek 
Avstrije, Švice in Francije 
v daljno Španijo. 

Prevc je bil spričo vo
jaške usposobljenosti takoj 
dodeljen v poljsko brigado 
Dombrovski na madridsko 
fronto. V krvavih bojih z 
nakajkrat nadmočnimi fa
šističnimi silami se je izka
zal ne samo kot hraber 
borec, marveč tudi kot 
izredno sposoben poveljnik 
protitankovske enote. Na 
aragonski fronti je bil ra
njen v obe nogi, kljub temu 
pa je takoj po okrevanju na 
lastno željo spet odšel na 
fronto, kjer je v 62. španski 

SPOMIN NANJE ŠE ŽIVI 

brigadi Mixta postal komi
sar in hkrati tudi komandir 
protitankovske baterije s 
činom k a peta na španske 
republikanske vojske. Na 
bojnem polju je ostal zvest 
republiki in svoji revolucio
narni pripadnosti do zad
njega. 

Sledili so težki dnevi, ki 
jih je prestajal v lakoti, 
bedi in bolezni najprej v 
francoskih, nato pa nacis
tičnih koncentracijskih ta
boriščih. Zahvaljujoč svoji 
izredni upornosti in iznaj
dljivosti mu je 1945. leta na 
Poljskem uspelo pobegniti 
v partizane in se priključiti 
Rdeči armadi. Z gorečo 
vztrajnostjo odločnega bor
ca proti fašizmu se je zopet 
izkazal v bojih proti na
cistom do zmagoslavnega 
konca. V neštetih bojih pre
kaljeni komunist in spo
soben poveljnik je tudi v 
Rdeči armadi dobil čin 
kapetana I. razreda. Na
mesto na Daljni vzhod, 
kamor bi morala njegova 
enota na dokončni obračun 
z japonsko armado, mu je 
zadnji hip uspel povratek v 
ljubljeno domovino. 

Avgusta 1945 se je po, 
dolgih osmih letih in pol 
neprekinjenega bojevanja 
in trpljenja spet znašel na 
Jesenicah. Zaposlil se je v 
Železarni in se z vsem rodo
ljubnim žarom ter bogatimi 
izkušnjami prekaljenega in 
doslednega revolucionarja 
vključil v izgradnjo poru
šene domovine. Bil je se
kretar partijske organiza
cije in član številnih druž
benopolitičnih organizacij, 
organizator udarniških ak
cij, kjer je z lastnim prime
rom dajal zgled drugim. 

Po upokojitvi 1955. leta 
se je preselil v Radovljico. 
Kljub težkim posledicam 
vojnih let, ki so mu hromele 
življenjske moči, je prevzel 
vodstvo muzeja talcev v Be
gunjah, dokler ga slednjič 
bolezen ni priklenila za po
steljo. 

Njegova življenjska pot 
se je sklenila prav v času, 
ko je tudi v Španiji po 40 
letih fašistične tiranije za
čelo nastajati novo obdobje 
porajajoče demokracije in 
svobode, za katero se je 
tako srčno in hrabro boril. 

»ZA KAR SEM UMRL, 
BI HOTEL ŠE ENKRAT UMRETI... 

Dnevi pred 1. novembrom. Po uli
cah, trgovinah in cvetličarnah so 
vrveli ljudje. Kupovali in nosili so 
cvetje. Vsi so hiteli urejat grobove 
svojcev, znancev, tovarišev. 

Tudi mi, šolarji, nismo ostali pre-
križanih rok. Obiskali smo bližnje 
partizanske grobove, spomenike in 
obeležja ter jih lepo uredili. Potem 
smo prinesli še šopke in sveče. 

Dan mrtvih je bil žalosten, oto
žen, kajti spomin nam je uhajal v 
preteklost, ko so še živeli vsi naši 
dragi, najlepše misli pa so bile posve
čene padlim borcem. 

V parku talcev na Koroški Beli so 
učenci naše Šole pripravili komemo-
racijo. Recitirali so pesmi in s tem 

; počastili spomin na vse, ki so 
darovali Življenje za našo svobodo. 
Tudi pihalni orkester je zaigral 
nekaj žalostink. 

Jaz pa sem se zamislila. Glasovi so 
se začeli oddaljevati. V mislih sem 
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odhitela v gozd h gomili neznanega 
partizana. Prisluhnila sem vetru, ki 
je vel skozi veje in zazdelo se-mi je, 
da slišim glas. 

— Kako rad bi živel med vami! 
Kako rad bi užival lepi čas in se 
vključil v napredek nove domovine! 
Pa mi je rafal iz strojnice pretrgal 
nit življenja, polnega načrtov. Ko so 
me tovariši našli, so me pokopali kar 
tu v gozdu. 

Da, rad bi živel! Toda če pomis
lim, da sem s svojo smrtjo tudi jaz 
pripomogel k osvoboditvi domovine, 
potem mi je laže. Nisem umrl za
man. Misel na to me pomirja. Vesel 
sem, da vi, pionirji, hodite po poti, ki 
smo jo mi začrtali. 

Glasovi recitatorjev so se spet pri
bližali. Glas mladega kurirja pa je 
bil le odmev mojih misli. 

Ljudje so se začeli razhajati. 
Sama pa sem sklenila, da bom res 
odhitela v gozd in prižgala svečke 
tudi na tistih grobovih, ki jih zaradi 
oddaljenosti ne obiskujemo pogosto. 

Urška Kavalar — 
1 1 1 ' itfbvinarski krožek , J 

' 1 3 p , ( osri. šola Koroška Bela " 

V lanskem šolskem letu je naš pio
nirski odred podpisal družbeni dogo
vor z organizacijo ZB NOV Dovje — 
Mojstrana, ki nas zavezuje: 

— da se bomo načrtno seznanjali 
z zgodovino NOB, 

— negovali in razvijali revolucio
narne tradicije tudi izven Šolskega 
dela, 

— obiskovali in urejali bomo spo
minska obeležja v kraju in okolici, 

— sodelovali bomo z borčevsko 
organizacijo in zapisovali pripovedi 
njenih članov, 

— organizirali bomo pohode in 
izlete v partizanske kraje. 

Naloge pridno izpolnjujemo in z 
njimi odkrivamo tisto obdobje naše 
zgodovine, na katerega smo najbolj 
ponosni. 

V dneh pred 1. novembrom smo 
odšli k spominskim obeležjem. Vsak 
razred je obiskal obeležje, za kate
rega skrbi vse leto. 

Na Velikem bregu je padel prvo-
borec Alojz Rabič, v Krajih sta izgu
bila življenje mlada kurirja Mirko 
Pezdirnik in Jože Mertelj, v Mlinci 
je padel kurir Franci Knaflič, ob 
hudourniku Belca Beno Hrovat, nad 
Sedučnikom pa je izgubilo življenje 
šest kurirjev. 

Naš razred je obiskal spominsko 
obeležje na planini pod Jerebikov-
cem. 

Pot, bolje rečeno steza, se na se
verni strani pobočja Mežaklje zelo 
strmo dviga proti vrhu. Po Ustju, 
pokritem z jutranjo roso, nam je 
zelo drselo. Pošteno smo bili že po
trebni počitka, ko smo se ustavili na 
razglednem mestu. Trud je bil po

plačan s čudovitim pogledom na 
naše vasi in na vrhove Karavank 
nad njimi. Bil i smo na polovici poti. 
Ovinki po strmini, potno Čelo, moč
no bitje srca, nič nas ni moglo usta
viti. 

Bih smo na vrhu. Zmagoslavno 
smo uprli pogled v kopast vrh 
Jerebikovca in potem v dolinico pod 
njim, kjer sta čepela senik in koča. 
Tu so si pred triintridesetimi leti 
partizani poiskali zavetje. 

Na vrhu gozda je stal spomenik. 
Povsod tišina. Le vetrič je Šumel 
v krošnjah starih bukev. 

Uredili smo okolico sive skale 
s ploščo, položili prednjo venček iz 
smrečja in križan tem. Zagorele so 
svečke padlim v spomin. 

Posedli smo okrog tovarišice, ki 
nam je pripovedovala: 

»V oktobru 1944. leta je prva četa 
prvega bataljona jeseniško-bohinj-
skega odreda dobila nalogo, da se 
premakne v Gornjesavsko dolino. 
V naši dolini so opravljali razne 
akcije. Minirali so tudi progo v smeri 
proti Jesenicam. Po akcijah so se 
vračali na planino pod Jerebikov-
cem. Nemci so četo izsledili in no
vembra istega leta je na tej planini 
padlo sedem borcev ...« 

Po isti poti smo se spustili v do
lino. 

V srcih smo čutili spoštovanje do 
vseh, ki so darovali svoje življenje za 
svobodo. Zdelo se nam je, da vsi 
vemo, kaj pomeni živeti svobodno. 
To je sreča, radost in veselje . . . 

Lilijana Gartner 
8. razred o. Š. 16. december 
Mojstrana 

SVOJ DAJ 

šč 4 s % 

Učenci osnovne šole Polde Stražišar pred letakom, ki so ga za dan var
čevanja sami izdelali 

DAN VARČEVANJA 
IN NEKAJ 0 ŠOLSKIH HRANILNICAH 

Ob udeležbi učencev in pedagoških delavcev je bila 31. oktobra na 
osnovni šoli Poldeta Stražišarja skromna proslava dneva varčevanja. 
Ob tej priliki je bila ustanovljena šolska hranilnica pod mentorstvom 
Marije Kokalj in pokroviteljstvom Ljubljanske banke — enote Jeseni
ce. Ustanovitve se je udeležil tudi predstavnik Ljubljanske banke. 

V uvodni besedi je predstavnik 
banke govoril o pomenu meseca ok
tobra kot meseca varčevanja in o 31. 
oktobru, mednarodnemu dnevu var
čevanja. To pa ne pomeni, je dejal 
predstavnik banke, da bi varčevali 
samo v mesecu oktobru ali celo 
samo 31. oktobra, ampak naj bo var
čevanje vsakodnevno, skozi vse leto. 
Pomembno je, da se navada varče
vanja privzgoji že pri otroku, da 
tako postane tudi v poznejših letih 
stalen varčevalec. 

Na tem področju se v precejšnji 
meri prizadeva tudi Ljubljanska 
banka z ustanavljanjem šolskih hra
nilnic in z organizacijo nagradnih 
iger za vse mlade varčevalce. Letos 
je banka, način nagradnih iger neko
liko spremenila. Poudarek je dan 
temu, da mladi varčevalci redno var
čujejo in sodelujejo z banko, med
tem ko je višina privarčevanega zne
ska drugotnega pomena. Praktične 
nagrade mladim varčevalcem, ki jih 
daje banka, so: ravnila, lepila, vreč
ke za copate in podobno, kot tudi 
izleti z mladimi varčevalci. 

Z ustanovitvijo šolske hranilnice 
na osnovni šoli Poldeta Stražišarja 
se je ta šolska hranilnica pridružila 
trojici šol, ki že imajo vpeljano, ozi
roma organizirano Šolsko hranilnico. 
Šolske hranilnice delujejo še na os
novni šoli v Kranjski gori (ustanov
ljena je bila leta 1972), na osnovni 
šoli Tone Čufar in Prežihov Voranc 
na Jesenicah. (Hranilne vloge ome
njenih šolskih hranilnic znašajo 
konec septembra preko 163.000 din.)-
Posebno uspešno deluje šolska hra
nilnica na osnovni šoli v Kranjski 
gori, katere mentorica Vera Dulmin 
je dobila letos na posvetovanju men
torjev Ljubljanske banke v Kranjski 
gori Vošnjakovo plaketo. VoŠnjako-
va plaketa pomeni najvišje prizna
nje, ki ga daje Ljubljanska banka 
delavcem na področju mladinskega 
varčevanja. IVfihaelrVoSnjdk se1 jê  y v 

drugi polovici prejšnjega stoletja 

ukvarjal z ustanavljanjem sloven
skih hranilnic v Celju. Njegovo delo 
na področju hranilništva in skrbi za 
vzgojo mladine k varčevanju so bile 
izredno plodne. 

Na letošnjem posvetu mentorjev 
šolskih hranilnic Gorenjske v Škofji 
Loki 24. oktobra je dobila posebno 
priznanje tudi šolska hranilnica os
novne šole Prežihov Voranc z Jese
nic, za likovno delo na temo varče
vanja. 

Namen šolskih hranilnic pa ni 
samo vzgoja mladih ljudi k varčeva
nju, ampak istočasno tudi vzgoja v 
samoupravljanju. Šolska hranilnica 
ima namreč svojega uslužbenca kot 
tudi organe vodenja in upravljanja, 
seveda pod skrbnim vodstvom men
torja. O namenu porabe skupnih ob
resti in začetne vloge Ljubljanske 
banke odločajo vsi učenci — varče
valci šolske hranilnice. 

Želimo si, da bi se Šolske hranilni
ce ustanovile tudi na ostalih osnov
nih šolah, na katerih ta dejavnost še 
ni zaživela. 

SREČANJE PO 
DOLGIH LETIH 

Srečala sta se na kome-
moraciji v spomin na padle 
borce in talce. Oba sta 
poznala večino padlih, saj 
so skupaj rasli. Prišla sta se 
poklonit spominu na Pavla, 
Slavka, Francija, Albina, 
Ferda... 

Tovariš, midva se pa 
poznava, je nagovoril prvi 
zamišljenega občana, toda 
ne spominjam se tvojega 
imena. 

Ja, tudi ti se mi zdiš poz
nan, toda tudi jaz se ne 
morem spomniti, kdo bi bil, 
verjetno se že dolgo nisva 
videla, odgovori drugi. 

Jaz sem France, in doda 
svoj priimek, se predstavi 
prvi. 

Oh, aH je mogoče? Ti si, 
da, »tapravi« si, spremenili 
smo se, smo ostareli. No, jaz 
sem pa Ludvik, odvrne 
drugi in tudi pove svoj pri
imek. 

Segla sta si v roke in po 
mnogih letih na kratko po
kra ml j ala. Spomnila sta se 
časov, ko sta skupaj z mno
gimi padlimi hodila telo
vadit k Jelenu, sodelovanja 
v Farčnikovem mladin
skem krožku in kako sta 
deklamirala na družabnih 
srečanjih »rdečih« pri Ko-
balu... 

Zmenila sta se, da , se 
zoj>et sestaneta . . . , v spo
minskem parku so odme
vali zadnji akordi Cho-
pinove posmrtne koračni
ce — dan se je iztekel... 

F.R. 

ŽALNA 
KOMEMORACIJA 

Krajevni odbor zveze borcev naro
dnoosvobodilne vojne Plavž je skup
no s krajevnim odborom Sava in 
Podmežaklja 31. oktobra organiziral 
žalno komemoracijo v spominskem 
parku pri grobišču padlih borcev in 
talcev narodnoosvobodilne vojne na 
Plavžu. 

Kot vsako leto so tudi letos svojci 
in prijatelji padlih borcev ter mno
goštevilni občani, med katerimi je 
bilo veliko mladih, počastili spomin 
na padle borce narodnoosvobodilne 
vojne, ki so padli, da bi mi živeli. 
Tudi tokrat smo Jeseničani dostojno 
počastili spomin nanje in izkazali 
globoko spoštovanje do njihovih 
žrtev. 

Spomin je budil tudi primeren 
kulturni program, katerega so iz
vedli pihalni orkester Jeseniških že
lezarjev pod taktirko Ivana Knifica, 
recitatorji osnovne šole Tone Cufar 
in mladinski pevski zbor Blaž Arnič, 
pod vodstvom Janka PriboŠiČa. Spo
minski govor je imel Tomaž Abruč 
- član OK ZSMS Jesenice. Pihalni 
orkester je tokrat v spomin na padle 
zaigral žalostinko Slava herojima 
Rudolfa Košiča, ki je bila prvič iz
vedena na Jesenicah. 

Svečanost je kvarilo slabo ozvo
čenje. Ker se to ni dogodilo prvič, bi 
bil skrajni Čas, da imajo odgovorni 
za ozvočitev (če že je) več posluha 
do tega in naj bi upoštevali napore 
izvajalcev in njihovih mentorjev, da 
njihov trud ne bi bil zaman. 

Posebno je treba pripomniti, da je 
na vseh balkonih okoliških blokov 
viselo veliko raznobarvnega perila, 
kar je kazilo svečano okolje v spo
minskem parku. Zaželeno bi bilo, da 
se iz pietete do tako dragocenih 
žrtev, kakor so padli za svobodo, iz
obešanje perila ne bi več ponovilo. 
Za to naj bi v bodoče pokrbeli sta
novalci sami, hišni sveti in krajevni 
odbori, da bi namesto perila okolje 
krasile državne, republiške in par
tijske zastave. 

Franjo Ropret 

Te dni na Bledu TI / V :$ ' [• 



MIKROFILMI NAMESTO OGROMNIH 
ARHIVOV 

Dvajseti oktober je dan arhivskih delavcev Slovenije. Tega dne 
leta 1943 je odsek za narodno vzgojo in prosveto pri predsedstvu slo
venskega narodnoosvobodilnega sveta izdal proglas o zaščiti arhiv
skega gradiva na gradu Turjak. 

Za arhivski dan in letošnje jubi
leje sta arhivsko društvo Slovenije 
in skupščina občine Kočevje pri
pravila zborovanje, ki je bilo od 20. 
do 22. oktobra. Referati so obrav
navali aktualne probleme današnje 
arhivistike, ki so v ureditvi povoj
nega arhivskega gradiva in njegove 
priprave za znanstveno uporabo. 

Referent Vladimir Zumer je v za
četnem referatu podal natančen pre
gled arhivskega gradiva, ki se nanaša 
na kočevsko področje. Veliko arhiv
skega gradiva, zlasti starejšega, je 
bilo med vojno uničenega. Kar pa se 
ga je ohranilo, je v arhivu SR Slo
venije in po muzejih (Pokrajinski 
muzej v Kočevju in Novem mestu), 
za obdobje NOB pa je v arhivu CK 
ZK Slovenije in v arhivu inštituta 
za zgodovino delavskega gibanja 
v Ljubljani, nekaj pa ga je najti tudi 
v arhivih v tujini. Pred nekaj leti 
je služba varstva arhivskega gradiva 
začela delovati tudi na področju Ko
čevja; izvaja jo enota za zunanjo 
ljubljansko regijo zgodovinskega 
arhiva Ljubljana. Urejeno je bilo 
manjše arhivsko skladišče, kjer se 
zbira in ureja zlasti povojno 
arhivsko gradivo Kočevja. Referent 
je kritično ocenil stanje pri današ
njih ustvarjalcih arhivskega in regi
straturnega gradiva na tem področ
ju. Stanje urejenosti in material
nega varstva je precej slabo, kar je 
sicer splošna ugotovitev za vso Slo
venijo. 

Jože Žontar je v zgoščeni obliki 
prikazal arhivistične probleme na 
arhivskem gradivu po letu 1945. 
Družbeni in državni razvoj po drugi 
svetovni vojni je šel od državnega 
centralizma in etatizma preko ko
munalne ureditve do danainje stop
nje samoupravne ureditve. Vsa ta 
obdobja se vsebinsko močno razli
kujejo, kar se kaže tudi v stukturi 
arhivskega in registraturnega gra
diva posameznega obdobja. Zaradi 
tega ima vsako obdobje svoj pristop 
k urejanju arhivskega gradiva. 

Mirko Stiplovšek je govoril o zgo
dovinskem raziskovanju obdobja 
socialistične ureditve na osnovi 
arhivskega gradiva. Ugotovil je, da 
sicer obstaja nekaj Študij za povojno 
obdobje, vendar so v glavnem napi
sane na osnovi tiskanih virov, kot so 
časopisi in priložnostna . tiskana 
poročila. Izredno malo pa je razi
skav, ki bi bile napisane na osnovi 
študija arhivskih dokumentov. 
Vzrokov za tako stanje je več, med 
poglavitne pa je šteti slabo do
stopnost tega gradiva, zaradi velike 
količine ter slabe in nezadostne ure
ditve.- Nujno je, da zgodovinski 
arhivi intenzivneje pristopijo k ure
janju novejšega gradiva in namenijo 
čim večjo skrb zunanjemu nadzoru 
nad ustvarjalci arhivskega in regi
straturnega gradiva. 

Tone Zorn je podrobneje sprego^ 
voril o uradnih lokalnih glasilih kot 
viru za zgodovinopisje, zlasti še, ker 
objavljajo dokumente upravnega 
značaja za posamezne občine in 
regije. .-

Aktualen je bil referat Petra Kla-
sinca o problematiki nadzorstva zgo
dovinskih arhivov nad ustvarjalci 
arhivskega in registraturnega gra
diva. Na osnovi ankete, na katero so 
odgovorili vsi slovenski zgodovinski 
arhivi, je prišel do zaključka, da je 
veliko ustvarjalcev gradiva, ki imajo 
do lastne, zlasti malo starejše doku
mentacije zelo malomaren odnos. 
Stanje se zaradi.prizadevanj arhiv
skih zavodov počasi izboljšuje. Tež
ko pa si je zamisliti, da bo arhivsko 
gradivo pri ustvarjalcih deležno 
večje pozornosti, če vsaj v večjih 
delovnih organizacijah ne bodo 
sistemizirali delovnega mesta arhi
varja, ki naj bi imel vsaj srednje
šolsko izobrazbo. Rezultati take 
kadrovske politike so se ponekod že 
pokazali. Nadalje je referat opozoril 
na problem, da Še vedno nimamo iz
delanega seznama gradiva trajne 
zgodovinske vred n os ti. Rešitev je 
možna le ob tesnem sodelovanju de
lavcev zgodovinskih arhivov in od
govornih služb ustvarjalcev. 

Dopoldanski del drugega delovne
ga dne zborovanja je bil namenjen 
mikrofilmski problematiki pri ustvar
jalcih in konservaciji ter restavraciji 
poškodovanega arhivskega gradiva. 

Štefan Fajmut je obravnaval mi-
krofilmanje pri ustvarjalcih. Mikro
filmska tehnika se izredno hitro uve
ljavlja po svetu in pri nas. Delovne 
organizacije, . posebno večje, se 
dušijo v masi lastne dokumentacije, 
katere večji del nima zgodovinskega 
pomena, je pa zaradi arhivskega 
gradiva z zakonskimi predpisi za
ščitena. Mikrofilmanje je dalo mož
nost, da se na filmski trak ali mikro
filmske kartice (mikrofish) lahko 
posname ogromno gradiva, zlasti 
računovodskega in komercialnega, 
ki nima trajnega pomena. Klasična 
oblika shranjevanja take dokumen
tacije zavzame velike prostorske 

kapacitete, kar je tudi izredno 
drago. Za hrambo posnetih mikro
filmskih trakov in kartic pa je po
trebnih le nekaj primernih omar. 
Prav teko je s pomočjo mikrofilma, 
ki je povezan z računalnikom, omo
gočeno hitro komuniciranje, tako da 
mikrofilmanje pomeni tudi pri
hranek časa. Pogoj, da te sistem 
dobro deluje, je urejeno gradivo. 
Razprava je opozorila tudi na pro
blem dokazne sposobnosti mikro
filmskega posnetka. 

Nada Majcen je imela zanimivo 
predavanje o zaščiti poškodovanega 
arhivskega gradiva. V Sloveniji se s 
to problematiko ukvarja le konser-
vatorski oddelek v muzeju ljudske 
revolucije v Ljubljani, Gradivo, ki 
ima lahko najrazličnejše poškodbe, 
se restavrira na osnovi mehanskih in 
kemičnih postopkov. Potrebno pa je 

paziti, da se papir ne poškoduje in da 
se ne uniči pisava. Predavanje je po
pestrila še z nekaterimi barvnimi 
diapozitivi zelo poškodovanega 
partizanskega gradiva, ki je bilo 
vrsto let zakopano v zemlji in je bilo 
v razpadajočem stanju. Po dolgo
trajnem restavratorskem in konser-
vatorskem postopku so dragocene 
dokumente ponovno usposobilili za 
znanstveno uporabo. 

Tretji sklop predavanj je bil na
menjen povojnemu razvoju v Slo
veniji. 

Vasilij Melik je govoril o upravni 
razdelitvi Slovenije po letu 1945, 
Jera Vodušek-StariČ pa je podrob
neje obrazložila organizacijo ljudske 
oblasti v Sloveniji po letu 1945. Za 
konec pa je bilo še predavanje 
Antoša Leskovca o povojnem raz
voju družbenih služb v Sloveniji. 

Zborovanje je popestril uspešen 
koncert akademskega komornega 
zbora iz Kranja pod vodstvom diri
genta Matevža Fabijana. 

Osmo zborovanje arhivskih de
lavcev Slovenije v Kočevju je opo
zorilo na Številna aktualna vpraša
nja slovenske arhivistike, ker je bilo 
v celoti namenjeno problematiki po
vojnega arhivskega gradiva. 

Janez Kopač 

POROČILO 00 PERIODIČNEM 
OBRAČUNU TOZO 

Rezalec hladno oblikovanih profilov 

DELEGATSKI SISTEM IN AKTIVNOST 
SKUPŠČINE ENOTE 

ZA ZAPOSLOVANJE JESENICE 
2e v začetku moram omeniti, da je udeležba, oziroma sklepčnost 

na sejah skupščine enote za zaposlovanje Jesenice komaj 
zagotovljena. K temu pa moramo dodati, da se nismo nikoli ali vsaj 
malokrat vprašali ali bolj podrobno analizirali, kako delegacije in 
delegati opravljajo svojo državljansko, samoupravno dolžnost in ali 
so sploh usposobljeni za opravljanje delegatske dolžnosti. Vedeti 
moramo, da bo delegat uspešno delal v delegaciji in v samoupravni in
teresni skupnosti, le če bo za to tudi usposobljen. 

Ustava, Še bolj natančno pa zakon 
o združenem delu opredeljujeta 
naloge delegacij in. delegatov ter 
navajata tudi to, kdaj se -delegata 
lahko odpokliče itd. Ali smo to že 
kdaj štorih? Ali smo delegata, ki ga 
je delegacija izvolila — imenovala, 
da se udeleži seje skupščine iii se 
le-te ni udeležil, že kdaj poklicali na 
odgovornost? Ali smo od delegata, ki 
se je udeležil seje skupščine, zahte
vali, da na seji delegacije ali svoji 
volilni bazi poroča o delu skupščine? 
Smelo lahko trdim, da ne, ali pa se je 
to zgodilo izjemno. Mislim, ko bi od 
delegatov, ki so bili delegirani, 
zahtevali povratne informacije in ko 
bi delegata vprašali, zakaj se sklup-
ščine ni udeležil, bi se verjetno tudi 
sam vprašal, zakaj zanemarja svojo 
samoupravno državljansko -dolž
nost. Pri vsem tem je potrebno po
udariti tudi to, da je vsak, predno je 
bil izvoljen v delegacijo, podpisal 
izjavo, da s kandidaturo soglaša in 
da ga v to ni nihče prisilil. 

Zavedati se moramo, da delegat in 
delegatsko razmerje nista nekaj ab
straktnega, ampak je to oblika ne
posrednega upravljanja delavcev in 
delovnih ljudi, oziroma uresniče
vanja našega družbenopolitičnega 
sistema kot celote. 

Delegati bi se morali tega zave
dati, saj moralno odgovarjajo za 
svoje delo delegaciji in sredini, ki jih 
je izvolila v delegacijo. Delo dele
gata je častna in odgovorna funkcija 
in je državljanska dolžnost. 

Prek delegatskega sistema delav
ski razretL in delovni ljudje ures
ničujejo neposredno udeležbo v ce
lotni družbeni reprodukciji. Zato je 
toliko bolj nerazumljiva neodgovor
nost nekaterih delegatov, ki s svojo 
neodgovornostjo povzročajo ne
sklepčnost. Za ponovni sklic pa je 
običajno premalo časa, zaradi na
daljnje obdelave gradiva in odloča
nja. 

Omeniti moram tudi gradivo, ki ga 
dobi delegacija v obravnavo. Res 
je, da je gradivo običajno obširno in 
da pride v TOZD prekasno, vendar 
to še ne more biti edini razlog, da ga 

delegacija ne bi mogla obdelati in do 
njega zavzeti svojih stališč in pred
log. Pogosto se dogaja, da delegat, ki 
se skupščine udeleži, zastopa svoje 
mnenje in ne mnenja delegacije, 
oziroma baze, ki ga je izvolila. 

Skupnost enote za zaposlovanje 
Jesenice je imela v tej mandatni 
dobi 12 sej skupščine. Skupščina 
šteje 22 delegatov, povprečna ude
ležba na sejah je 55,27 %, dve seji pa 
sta bili nesklepčni. Iz dveh OZD se 
osemkrat ni udeležil seje noben dele
gat, iz treh OZD se seje skupščine 
sedemkrat ni udeležil nihče itd. 
Tako bi lahko našteval še naprej, 
vendar se mi zdi, da je že to dovolj 
za ocenitev stanja in aktivnosti. 

Pri evidentiranju možnih kandi
datov, ki bodo kandidirali za skup
ščinske delegacije spomladi leta 
1978, bi morali biti bolj kritični in 
evidentirati, oziroma predlagati de
lavce, ki imajo voljo do aktivnega 
dela, vsekakor pa jih bo treba za 
delo v delegacijah tudi ustrezno 
usposobiti. B.S . 

Celotno tretje poglavje zakona o združenem delu obravnava obve
ščanje delavcev v združenem delu, zraven tega pa v nekaterih členih 
zelo konkretno navaja, kaj morajo zajemati informacije s področja 
materialno finančnega stanja. 

Zadnja naseljena stolpnica na 
Plavžu 

OBVEŠČANJE DELAVCEV 
V ZDRUŽENEM DELU 

Po določbah zakona o združenem 
delu morajo organi organizacije 
združenega dela zagotoviti redno, 
pravočasno, resnično in popolno ter 
po vsebini in obliki dostopno obve
ščanje delavcev o celotnem poslova
nju organizacije združenega dela in 
njenem materialno-finančnem sta
nju, o pridobivanju in delitvi dohod
ka ter o uporabi sredstev, o rezul
tatih, doseženih z združevanjem 
sredstev iz minulega dela v vseh 
oblikah združevanja dela in sred
stev, o pripravah za splošno ljudsko 
obrambo in o uresničevanju družbe
ne samozaščite, kakor tudi o drugih 
vprašanjih, ki so pomembna za 
upravljanje, odločanje in uresniče
vanje samoupravne delavske kon
trole. 

Delavci imajo pravico in dolžnost 
zahtevati, da so obveščeni o delu in 
izvrševanju sklepov delavskega sve
ta in izvršnega organa temeljne or
ganizacije, delovne organizacije, se
stavljene organizacije in drugih 
organizacij in skupnosti, v katere so 
združili delo in sredstva. 

Organi organizacije združenega 
dela morajo delavce obveščati tako, 
da je vsakemu delavcu omogočeno 
seznaniti se z njihovimi poročili, jih 
proučiti in zavzeti svoja stališča. 
Način in roke za obveščanje delav
cev, vprašanja, o katerih morajo biti 
delavci obveščeni, ter kateri organi 
so odgovorni za obveščanje delav
cev, urejajo zakon, statut in drugi 
samoupravni splošni akti organiza
cije združenega dela. 

Obvestila, ki se dajejo delavcu 
organizacije združenega dela, se.po
šiljajo tudi organu samoupravne de
lavske kontrole in sindikatu. 

Delavski svet in poslovodni organ 
organizacije združenega dela morata 
obveščati delavce in sindikat o opo
zorilih, ugotovitvah in odločitvah 
družbenega pravobranilca samo
upravljanja, službe družbenega knji
govodstva, organa, ki je pristojen za 
nadzorstvo nad zakonitostjo dela 
organizacije združenega dela, sodišč, 
organov družbenopolitičnih skupno
sti, oziroma sindikata, če ti to zahte
vajo. 

V okvir obveščanja o materialno-
finančnem stanju in drugih kazalcih 
poslovanja temeljne organizacije 
združenega dela spada tudi informi
ranje ob periodičnih obračunih in 
zaključnem računu. Po izteku vsa
kega trimesečja namreč sestavi te
meljna organizacija svoj periodični 
obračun, na koncu poslovnega leta 
pa svoj zaključni račun v skladu s 
knjigovodskimi predpisi. 

Pred ugotovitvijo periodičnega 
obračuna, oziroma zaključnega ra
čuna delavci v temeljni organizaciji 
obravnavajo in ocenjujejo rezultate 
svojega dela in poslovanja temeljne 
organizacije na podlagi informacije 
in poročila njenega poslovodnega 
organa. 

Delavski svet temeljne organiza
cije lahko poveri pripravo informa
cije in poročila iz prejšnjega odstav
ka pooblaščeni specializirani orga
nizaciji. 

Za , pravilnost podatkov ter za 
strokovne ocene, na katerih teme
ljijo predlogi, ki jih vsebujeta infor
macija in poročilo iz prejšnjega od
stavka, kot tudi za njeno pravočas
no predložitev odgovarja poslovodni 
organ temelj ne organizacije ali 
ustrezna služba, oziroma pooblašče
na specializirana organizacija, kate
ri je bila poverjena njuna priprava. 

Na podlagi informacije in poročila 
o periodičnem obračunu in zaključ
nem računu, s katerim se ugotavlja
jo rezultati dela delavcev in poslo
vanja temeljne organizacije po izte
ku trimesečja, oziroma poslovnega 
leta, delavci z osebnim izjavljanjem 
odločijo o začasni, oziroma dokončni 
delitvi ustvarjenega dohodka. De
lavski svet ugotavlja periodični 
račun, oziroma zaključni račun te
meljne organizacije. 

Periodični obračun in zaključni 
račun temeljne organizacije mora 
oceniti služba družbenega knjigo
vodstva v skladu z zakonom. Ce je 
temelj na organizacij a združenega 
dela izkazala izgubo v periodičnem 
obračunu za januar — junij in ja
nuar — september, mora v 15 dneh 
od dneva, ki je predpisan za predlo
žitev periodičnega obračuna, sprejeti 
program ukrepov za odpravo vzro
kov, zaradi katerih ni krila dohod
kov, in ga v omenjenem roku poslati 
pristojnemu organu družbenopoli
tične skupnosti in službi družbenega 
knjigovodstva. 

VSEBINA POROČILA 
Že v uvodu smo zapisali, da način 

in roke za obveščanje delavcev, 

vprašanja, o katerih morajo biti de
lavci obveščeni, ter kateri organi so 
odgovorni za obveščanje delavcev, 
urejajo zakon, statut in drugi samo
upravni splošni akti organizacije 
združenega dela. Na podlagi tega bo 
sestavljeno tudi poročilo ob razpravi 
periodičnega obračuna, kjer bo se-
stavljavec poročila upošteval poleg 
organiziranosti, povezanosti, dohod
kovnih odnosov še druge značilnosti 
temeljne organizacije združenega 
dela. Vsekako pa mora tako poročilo 
dati odgovor na vprašanje, kako je 
temeljna organizacija združenega 
dela poslovala v določenem obra
čunskem obdobju, s kakšno proble
matiko se je srečavala, kako so 
opravljene postavljene proizvodne 
in druge naloge, kakšni so finančni 
rezultati poslovanja, razporeditev 
celotnega prihodka in dohodka, 
kakšno je materialno-finančno sta
nje temeljne organizacije združene
ga dela itd. Poročilo naj bi med 
drugim zajelo tudi naslednja po
dročja podatkov: v okviru splošnih 
podatkov bi bilo umestno navesti 
podatke o konstituiranju organiza
cije, predmetu poslovanja, samo
upravljanju in dejavnosti organov 
opravljanja, zadevah družbene sa
mozaščite, varstvu pri delu, o 
družbenem standardu delavcev ter 
kadrovski problematiki, povezani z 
nagrajevanjem; v drugo skupino po
datkov iz periodičnega obračuna bi 
lahko vnesli podatke o stanju in 
gibanju osnovnih in obratnih sred
stev in njihovi strukturi, še posebej 
o investicijah v teku in vseh virih in
vestiranja; posebej najdbo v poročilu 
dan poudarek analizi doseženih re
zultatov v primerjavi z vloženimi, 
oziroma porabljenimi sredstvi, kar 
bi prikazali z znanimi ekonomskimi 
kazalci, kot so produktivnost, eko
nomičnost in rentabilnost; v nasled
njo skupino kazalcev bi veljalo 
vključiti kazalce o finančnem rezul
tatu, ugotovitvi in razporeditvi ce
lotnega prihodka ter o ugotovitvi re
produkcijske sposobnosti, s prika
zom deležev posameznih udeležen
cev v celotnem prihodku, oziroma 
dohodku; v sistemu plačane realiza
cije je pomembno za nemoteno in 
zakonito poslovanje poznavanje lik
vidnosti temeljne organizacije, kar 
je sicer stalna naloga finančne služ
be, ni pa odveč, če se likvidnost po
sebej analizira ob periodičnem obra
čunu. Premajhna obratna sredstva 
lahko povzročajo težave v proizvod
nji, zamude pri plačevanju obvez
nosti, prevelika obratna sredstva pa 
povzročajo več stroškov (npr., obre
sti) zato je optimalna višina obrat
nih sredstev stalna skrb finančne 
službe. 

Vse navedene kazalce bomo v po
ročilu po možnosti primerjali s ka
zalci prejšnjega obračunskega ob
dobja, s plariskuni podatki, s podatki 
sorodnih temeljnih organizacij in 
podobno, kar naj bi dajalo osnovo za 
ravnanje vnaprej. 

Vsekakor pa naj tako poročilo po
kaže realno stanje TOZD, ugotovi 
morebitne slabosti poslovanja v pre
teklem obračunskem obdobju ter 
nakaže smernice aktivnosti za od
pravo pomanjkljivosti, z zboljša
njem finančne discipline, z uvedbo 
stimulativnega nagrajevanja, 
zmanjšanjem stroškov, z ureditvijo 
dohodkovnih odnosov, ureditvijo in
terne zakonodaje in podobno. 

N E K A J PRINCIPOV 
S E S T A V L J A N J A POROČIL 

Pri sestavljanju poročil mora se-
stavljalec prvenstveno upoštevati 
predpisana načela za sestavljanje 
poročil, ki so namenjena delavcem, 
samoupravnim organom in vodstvu 
temeljne organizacije združenega 
dela. Pri tem pa velja poudariti, da 
za posamezne primere odločitev niso 
dovolj le sintetični knjigovodski 
izkazi, bilance stanja, bilance uspe
ha, ampak posebej za to pripravlje
na Širša poročila, zlasti kadar gre za 
poslovne alternativne odločitve s 
področja nakupne, proizvodne, pro
dajne in finančne funkcije. Bogat vir 
podatkov za teka poročila je ne
dvomno knjigovodstvo temeljne or
ganizacije. Poročilo bo učinkovito, 
če bo dano pravim osebam ob pra
vem Času in če bo vsebovalo prave 
informacije, saj je namen poročila, 
da olajša odločitev, oziroma omogo
ča nadzor nad kasnejšim izvajanjem 
Zato morajo biti sestavljalci poročil 
in uporabniki poročil določeno pove
zani, da se izdelujejo le poročila, ki 
so dejansko potrebna 

(Gospodarski vestnik, štev. 43, 
z dne 27. oktobra) 
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SO RES SAME LAŽI O NEMŠKIH KONCENTRACIJSKIH 
TABORIŠČIH? 

Gornje vprašanje si zastavlja marsikdo, ki je seznanjen z brošuro 
pod naslovom »Die Auschwitz-Lüge« (Laži o taborišču Auschwitz), ki 
jo je izdalo neko založniško podjetje v Frankfurtu. Avtor brušure je 
neki Nemec, bivši esesovec z imenom Thies Cristopersen. Gotovo bo 
naše žene in dekleta, ki so preživela težke čase v koncentracijskem 
taborišču Auschwitz in Birkenau, pa tudi druge nekdanje inter-
nirance nacističnih taborišč, pretreslo, kako nekdanji esesovec 
negira vsa dokazana dejstva o zločinih v teh taboriščih. 

te>« 

Pisec trdi, da so same laži o tem, 
kako so v taobriŠČih ljudi mučili in 

Eobijali, laži o plinskih celicah in 
lematorijih, laži o milijonih pokon

čan ih ljudi vseh narodnosti Evrope, 
posebno Židov. Pisec pravi, da je 
prišel v Auschwitz kot nemški vojak 
v začetku leta 1944 in da je bil tam 
do decembra istega leta. O masovnih 
pokolih in moritvah pa je slišal šele 
po vojni. Ne more Verjeti raznim 
člankom v Časopisih, radiu, televiziji 
in drugod, o nasprotnih dejstvih, ker 
je to zanj čisto navadna laž. Ko je 
prišel v Auschwitz, je res videl nad 
glavnim vhodom napis »Arbeit 
macht frei«, vendar pa mu je takoj 
padlo v oči še nekaj drugega. Videl je 
številne mternirahce, ki so se svo
bodno sprehajati za ograjo, ki čez 
dan niti ni bila napolnjena z elek
tričnim tokom, pa tudi na stražnih 
stolpih so bili stražarji le ponoči. 

V Birkenau, pravi avtor, da je 
nadzoroval okoli 100 Žensk pri delu 
na plantaži. Posebno da se mu je 
vtisnilo v spomin, kako so bile 
zapornice lepo oblečene. Morale so 
res imeti zebrasto obleko, kakor v 
vseh. taboriščih, a njihovo perilo in 
nogavice so bile boljše kvalitete. 
Tudi za lepotičenje jim ni ničesar 
primanjkovalo, imele so puder in 
uporabljale celo Šminko. 

Kakšen je bil urnik internirancev 
v Auschwitzu po njegovi pripovedi? 
Ob sedmi uri vstajanje, umivanje in 
tuširanje, zajtrk, jutranji apel, ob 
osmih začetek dela. Od dvanajste do 
trinajste ure sta bila opoldanski 
počitek in kosilo ter od sedemnajstih 
zaključek dela. Po devetnajsti uri je 
bila večerja, večerni apel in delitev 
paketov, Če jih je kdo dobil od doma. 
Pakete so odpirati ob kontroli ta
borišča. Zapornikom so pustili vse, 
razen določenih knjig, fotoaparatov, 
radioaparatov in drugih tehničnih 
predmetov. To je ostalo last tabo
riščnikov, vendar je bilo vskladišče-
no. Vse to, kar je popolna izmišljo
tina, lahko preberete v omenjeni 
brošuri. 

V tem taborišču ni bilo nobenega 
duha po sežganih ljudeh, pravi avtor 
dalje, tudi ni res, da bi imel vsak es
esovec pravico pobijati zapornike. 
Morda se je res zgodil kak tak 
primer, a v tem primeru je storilec 
prišel pred vojno sodišče. Avtor go
vori tudi o zadnjem komandantu ta
borišča Auschwitz. Tudi ta ni 
ničesar vedel o plinskih celicah, še 
slišal ni zanje. Ta je umrl v preisko
valnem zaporu leta 1963. Verjetno je 
marsikomu znano njegovo ime — 
Richard Baer. 

Avtor se razburja nad napačno 
predstavitvijo življenja v koncentra
cijskem taborišču Sachsenhausen. 
Pravi, da razstava, ki so jo tam 
odprti za ogled predvsem mladini, 
prikazuje nemške naciste kot moril
ce, kar pa seveda po njegovem niso 
bili. Prav tako napada govor nekega 
ministra, ki je govoril same laži, ob 
otvoritvi neke razstave v Wies-
badnu, ki se je nanašala na 
nacistična taborišča. Posebno za
nimivo je, kar pravi o avstrijskem 
politiku dr. Benediktu Kautskem, ki 
je bil od leta 1938 do leta 1945 
domala v vseh nacističnih tabori
ščih. »Bil je res skoraj v vseh tabo
riščih, a ni naletel nikjer na kakšno 
plinsko peč«. 

V tej brošuri najdemo tudi trdi
tev, da so po vojni sodili nemškim 
oficirjem, ki niso bili ničesar krivi. 
Storiti so le svojo vojaško dolžnost. 
Pred sodišče pa niso prišli, na 
primer, tisti zavezniški vojaki in 
razni partizani, ki so napravili 
mnoge zločine, ki jih ni pripisati le 
kot odpor sovražniku. Na laž 
postavlja tudi to, da so nacisti po
moriti več kot Šest milijonov Židov. 
Vprašuje se, zakaj se nikoli ne piše 
o milijonih Nemcev, ki so pomrli ob 
bombardiranju nemških mest. No
benega glasu ni, pravi, o milijonih 
Nemcev, ki so bili pomorjeni kot 
vojni ujetniki, tudi ne o evropskih 
vojnih ujetnikih, ki so se boriti na 
nemški strani. Nič se ne piše o tistih 
Francozih, ki so izgubiti svoja živ
ljenja le zato, ker so bili naklonjeni 
Nemcem. Nobene besede o Nizo
zemcih, Dancih, Belgijcih, Norveža
nih, Romunih, Rusih, Ukrajincih in 
drugih, ki so se borili proti boljše-
vikom, da bi rešili Evropo pred ko
munizmom. Po drugi strani pa se 
danes prav vsak lump hvali, da se je 
boril proti Nemčiji z raznimi sabo
tažami. 

Omenil sem le nekaj odlomkov iz 
štirideset strani obsegajoče brošure 
Die Auschwitz-Lüge, ki ima gotovo 
določeno število bralcev v Nemčiji 

in morda tudi kje drugje. Nekaj je 
gotovo takih, ki tem lažem verja
mejo, nekaj pa je gotovo tudi takih, 
ki ne verjamejo resničnim virom ali 
pa jim niso dostopni, in zato jem
ljejo take lažnive podatke kot čisto 
resnico. Še laže pa verjamejo tem 
lažem tisti, ki jih teži vest iz tistih 
Časov. 

Veliko je bilo že napisanega v sve
tu o nacističnih koncentracijskih ta
boriščih, a še premalo. Premalo vedo 
posebno mlajši ljudje o vseh grozo
tah druge svetovne vojne, o grozo
tah, ki so se dogajale prav v kon
centracijskih taboriščih, o zverin
skem ubijanju, o mučenju, poniža
nju. Zgodovina ne bo nikoli, vsaj ne 
smela nikoli pozabiti teh zločinov, ki 
so se dogajati v srcu Evrope. Zato je 
žalostno, da se Še vedno dobijo 
ljudje, ki bi radi prikrili vso to zlo
činsko dejavnost, še bolj Žalostno pa 
je, da se dobijo založniška podjetja, 
kot je to primer »Deutsche Bürger
initiative«, ki je dalo v tisk tako 
brošuro. Srečko Sorti 

IZLET INVALIDOV PO ŠTAJERSKI 
IN POMURJU 

V lepem, sončnem sobotnem jutru 
so se odpravili člani društva inva
lidov (DI) Jesenice na dvodnevni 
izlet po Štajerski in Pomurju. 

Prvi dan izleta so se vključili 
v letošnja jubilejna praznovanja. Po 
prvem postanku na Trojanah so se 
odpeljati v Celje, kjer jih je sprejel 
predsednik DI Celje tov. Pregelj in 
jih odpeljal na ogled zaporov Stari 
pisker in muzeja. Nadaljevali so pot 
mimo spomenika v Frankolovem, 
kjer je bilo usmrčenih, z mučeniško 
smrtjo — obešanjem, več talcev iz 
zapora Stari pisker. V spomin talcev 
in borcev so prižgali sveče. Pot jih je 
vodila dalje v Maribor, ogledati so si 
zavod za zaposlovanje invalidov Bo
dočnost in muzej narodne osvobo
ditve. Ogledali so si tudi akvarij. 

S prijetnim zadovoljstvom so na
daljevati pot proti Pomurju. Ustavili 
so se v Boračevem — ogled polnil
nice Radenske, in v Radencih — 
ogled zdravilišča Radenci. V Raden
cih so jih pričakati predstavniki 
društev invalidov Murska Sobota in 
Ljutomer in se skupaj zapeljati v 
Gradišče (Tišino), kjer je mla že 
pripravljena večerja (gostitelj Mur
ska Sobota). 

Predsednik in tajnik DI Murska 
Sobota sta udeležence prisrčno po
zdravila ih jim zaželela dobrodoš
lico v Pomurju. Predsednika društev 
Jesenice in Murska Sobota Marica 
Potočnik in Štefan Ambruš sta iz
menjala spominska darila z željo, da 

si društvi še bolj utrdita prijatelj
stvo. 

Udeleženci so prenočevali v ho
telu Zvezda v Murski Soboti. Ne
deljsko sončno jutro so izkoristili, 
seveda po bogatem zajtrku, za ogled 
spomenika heroja Kovača in spo
menika, ki je posvečen ruskim voja
kom, in mesta Murska Sobota. 

Odpeljati so se proti Prlekiji. 
Ustaviti so se v Moravskih toplicah, 
predstavniki so jih seznanili z na
stankom in učinkom toplic, oz. 
zdravljenja. Nekateri so izkoristiti 
čas tudi za kopanje. Naslednji po
stanek je bil v Ljutomeru, oziroma 
v Veržeju, tam so jih pričakali pred
stavniki DI Ljutomer z veselim har-
monikašem in humoristom. Nato so 
jih seznaniti z zgodovino Prlekije, 
znamenitostmi in borbami v času 
NOB. Tudi tukaj sta si predsednika 
društev, oziroma tajnici izmenjali 
spominska darila Po kosilu so si 
ogledali vinsko klet Ljutomerčan. 
Po ogledu in pokušnji vina so se 
podali na pot proti domu. Ob slovesu 
je izročil predstavnik DI Ljutomer 
pozdrave vsem članom DI Jesenice z 
željo po trdnem zdravju in osebnem 
zadovoljstvu. 

Vožnja proti domu je bila kratka. 
Vsi udeleženci so bili zadovoljni 
z organizacij o izleta in prijetno 
presenečeni nad gostoljubnostjo 
društev, ki so jih obiskati. Poskušali 
se jim bodo oddolžiti ob njihovem 
obisku na Jesenicah. 

SPREHOD PO LJUBLJANI 
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»Pripravite se, izstopili bomo!«, so 
tovarišice zmotile naš klepet. Kaj, 
že? Se res že bližamo Ljubljani? No, 
v pogovoru s sošolkami Čas vedno 
hitro mine. 

Prišli smo torej v Ljubljano, kjer 
smo nameravali obiskati muzej, še 
prej pa smo se sprehodih po našem 
glavnem mestu in si ogledati neka
tere njegove kulturno-zgodovinske 
znamenitosti. 

Pravijo, da mnoga evropska mesta 
krasijo mostovi, da se je po njih 
mogoče orientirati. M i smo prečkali 
Zmajskega, Šuštarskega, poškilili pa 
smo tudi na Tromostovje. 

Pa pojdimo lepo po vrsti! Zmaj na 
mostu je res velik, toda ni hud. Z 
vseh strani smo mu nagajali, pa se še 
zmenil ni za nas. 

Živilski trg smo hitro prečkali. 
Cene raznih tržnih dobrot nas 
namreč še ne zanimajo, ker še nismo 
gospodinje. Precej Časa pa smo se 
zamudili pri Vodnikovem spome
niku. 

»Ne hčere ne sina 
po meni ne bo ...« 
Vodnik torej ni imel otrok, ki bi 

ohranili njegovo ime, zato pa ga 
ohranjajo pesmi. Tako sem si verz 
razlagala. 

Naslednja postaja je bila ljub
ljanska mestna hiša in pred njo 
znani Robbov vodnjak. Tovarišica 
nam je povedala, da je vodnjak delo 
italijanskega kiparja Francesca 
Robbe in da je zgrajen v baročnem 
slogu. 

Od tam nas je pot vodila po Sta
rem trgu. 'V mislih sem avtomobile 
zamenjala s kočijami in že je bila 
tu slika stare Ljubljane. Saj je 
moralo biti zanimivo! 

Potem pa . . . po spomine, mladost 
Čez Šuštarski most. 

Le-tega poznamo iz popevke. 
Čez nekaj časa je pritegnilo našo 

pozornost poslopje narodne in uni
verzitetne knjižnice. Tiho in resno 
so vstopali študenti. Tudi sama se 
bom hodila sem učit, ko bom (če 
bom) Študentka. 

V nadaljevanju našega potepa 
smo šli Še mimo univerze in realke, 
v kateri si je svojo učenost nabiral 

. - Ivan Cankar. 
J L I r ~ ^ A D Titovo cesto smo prečkati skozi 
^ t L t Z L A K podhod ter si na ploščadi pred 

Maximarketom z zanimanjem ogle
dali spomenik revolucije, ki so ga od
krili ob 30-letnici osvoboditve. Veli
časten spomenik, pa vendar skrom
na oddolžitev vsem, ki so nam omo
gočili lepi danes. 

Šli smo še mimo slovenske skup
ščine, nato pa smo v majhnem parku 
postali pred grobnico narodnih he
rojev. Napisi so nam povedali, kateri 
slavni možje naše NOB počivajo 
v njej. Prebrali smo tudi Župan
čičeve verze o domovini, svobodi in 
bodočnosti. 

Samo bežen pogled smo vrgli na 
operno hišo. Valvasorjev spomenik 
in že nas je sprejel muzejski hlad. 
O muzeju ne nameravam pisati. 
Povem pa naj to, da nas je najbolj 
zanimala razstava Titov rojstni 
kraj. Prikazuje razne predmete iz 
Hrvatskega Zagorja, torej domačega 
kraja našega predsednika. 

Naš sprehod po slovenski pre
stolnici je bil končan; ostali pa so 
lepi vtisi. 

Simona Anderlič — 
novinarski krožek, 
osn. Šola Koroška Bela 

Mladi z jeseniške občine pri tabornem ognju 

SREČANJE Z VZGOJITELJI 
Z AVSTRIJSKE KOROŠKE 

Konec oktobra so bili pri nas v go-
steh naši sodelavci iz Kinderlanda 
— Jungegarde, ki so v počitnicah 
skrbeli za naše otroke na Koroškem 
ob Gasselskem jezeru, da je bilo nji
hovo življenje v počitniški koloniji 
udobno, sproščeno, zanimivo in 
poučno. 

Seznanili so se tudi z našimi spo
minskimi objekti iz narodnoosvobo
dilne borbe. Posebno jih je ganilo, ko 
jim je Jože Zagorc, aktivist iz Kra
nja, pred spomenikom padlih borcev 
na Pokljuki razložil junaštvo parti
zanskega boja. Tam so položili lep 
venec z napisom Žrtvam fašizma — 
organizacija Kinderlanda Spotoma 
je iz vseh grl zadonela pesem Bratje, 
le k soncu, svobodi... Kljub temu, 
da je bilo že precej temno, smo se 
podali še k pokopališču padlih bor
cev v gozdu. Bilo je mrko, temno, 
žalostno, ob spomeniku na žrtve, ki 
jih je terjala naša svoboda. Nasled
nji dan smo se zbrali na travniku 
pred Milčetovim domom. Tam smo 
ponovno doživljali žalostno zgodbo 
hrabrega tretjega bataljona Prešer
nove brigade. Izčrpno nam jo je 
podal borec, partizan tov. Milče. Se
znanil nas je tudi z zgodovino na
rodnoosvobodilne borbe. Koroški to
variši so vneto poslušali in se zami
slili v težke čase druge svetovne 
vojne. 

Tov. Milče je pripovedoval: »Bilo 
je 15. decembra 1943. leta ob pol 
enih po polnoči. Nemcev je bilo 
osemkrat več kot partizanov. Tri
krat so napadli in trikrat so bili 
odbiti. Nato so z minami spravili 
sneg s strehe in bivši Lovcev hotel 
zažgali. Nemški komandant je pozi
val partizane na predajo. Niso se 
uklonili, pač pa hrabro upirali. 
Ostrešje je gorelo, z njim so pogoreli 
tudi živi, mrtvi in ranjeni partizani. 
Nekateri so se umaknili v pritličje. 
Nemški i majorjih je ponovno pozval 
na predajo. Obljubljal jim je, da 
bodo imeli v rajhu enake pravice kot 
ostati državljani. Partizani pa so 
odgovoriti z Internacionalo in se 
sami ustreliti. Tudi trije izdajalci so 
dobili zasluženo kazen ...« 

Prekrasno sončno vreme in čudo
vite jesenske barve narave so pope
strile razpoloženje. Med tovariši 
Korošci je bil tudi Španski borec 
Fric, ki je bil s tovarišem Titom v 
internacionalni brigadi v Rusiji. 
»Spala sva v isti sobi,« je dejal, 
»dobro se ga spominjam. Bil je že 
takrat odločen in odličen borec« 
Fric pa je našel tam tudi svojo živ
ljenjsko družico Ukrajinko Nastjo 
in jo pripeljal s seboj na Koroško. 
Na novo sprejete člane v zvezo 
komunistov pa je Marija Robič, so
delavka Kinderlanda, seznanila z 
zgodovino delavskega gibanja in z 
dejavnostjo K P Avstrije. 

Mladi komunisti, vodiči avstrij
skih otrok v kolinijah na našem Ja
dranu, pa so poročali o življenju in 

V osnovni šoli Lesce Že več let uspešno deluje folklorna skupina mladih, ki jo 
uči in vodi Nežka Hrast Na harmoniko zaigra mladim plesalcem Alojz 
Ličar(B.B.)s j ' > \ _ . _ , 

skupnem sožitju avstrijskih otrok 
z našimi. Družile so jih pesem, igra 
in svobodne dejavnosti ob lepem in 
slabem vremenu. Jezik ni bil ovira, 
družilo jih je geslo: Mir in prijatelj
stvo med narodi — med otroki sveta. 

Naši gorenjski vodiči pa so poro
čali o življenju naših otrok ob Gos-
selskem jezeru pri Dobrli vesi in o 
njihovih vtisih. Kdor je bil že enkrat 
tam, pride rad še drugič, tretjič, pove 
svojemu prijatelju, znancu in tako 
se Širi krog sodelavcev v otroških 
kolonijah na Koroškem. Tudi otroci, 
če so že enkrat tam bili, se radi vra
čajo. Ni jim bilo dolgčas. Marsikaj 
so na novo spoznali, marsikaj so se 
tudi naučili. 

Marija Robič je zaključila: »Smo 
za solidarnost, borimo se tudi za 
pravice Slovencev na Koroškem, za 
napredna gibanja vseh narodov 
sveta!« 

Polni vtisov, doživetij in spoznanj 
smo se poslovili od naših koroških 
tovarišev in si zaželeli čim več takih 
srečanj in skupnega sodelovanja 
Ogledali smo si še Bohinjsko dolino 
in se dobro razpoloženi vrnili na 
svoje domove, eni na Koroško, drugi 
pa v Kranj in na Jesenice. 

KALJENJE 
NOČNEGA MIRU 
— PODIRANJE 
BETONSKEGA 

OPAŽA NA KOČNI 
Letošnje pomanjkanje cementa je 

gradbeni operativi povzročilo veliko 
težav. Krizo pomanjkanja cementa 
smo občutili tudi graditelji lastnih 
hiš. Kot graditelj lastne hiše sem 
v mesecu marcu naročeni cement 
prejel šele konec septembra. Ker se 
gradbena sezona bliža koncu, sem se 
odločil, da zabetoniram 20 m opor
nega zidu ob meji. Že v prejšnjem 
letu sem izdelal preko 30 m opor
nega zidu, k i je nujno potreben za 
bodočo ureditev vrta. 

Pri graditvi opornega zidu sem se 
zavedal vseh dejavnikov, ki bi motili 
sosedovo posest. Vem, da se oporni 
zid ne sme postaviti na kanalizacijo, 
vodovodno in električno omrežje. 
Oporni zid ne sme delati sence na 
sosedovem zemljišču. V mojem pri
meru vsega tega ni. Pod že izdelanim 
opornim zidom raste sosedu zelo 
lepo radič celo pozimi (Kočna 800 m 
nadm. višine). 

Zelo težko pa je oporni zid graditi, 
da ne bi v Času gradnje stopil na 
sosedovo zemljišče in zabil nekaj 
količkov, dokler se betonska masa 
ne strdi. 

V takem primeru so ljudje zelo 
malenkostni. Junak nočnega vanda-
lizma mi je v torek, 19. oktobra, 
podrl 20 tekočih metrov opaža, pri
pravljenega za betoniranje opornega 
zidu. Silovito razbijanje okoli 24. ure 
ponoči je povzročilo pravi preplah 
pri dobrem sosedu. Le-ta je takoj 
klical organe javne varnosti, ker je 
menil, da me je napadla četa vlo
milcev. 

Ker stanujem v kletni etaži z do
bro zvočno izolacijo, nisem slišal, 
kaj se dogaja na koncu mojega vrta. 
Prebudil me je hišni zvonec in prese
nečen sem bil, kaj želijo organi javne 
varnosti ob tej uri. Ko sem spoznal, 
za kaj gre, smo si ogledali podrti 
opaž. 

Tistemu, ki mu je moj oporni zid 
trn v peti in njegovo stališče, da na 
njegovo ne sme nihče stopiti, svetu
jem, naj tudi on ne posega v stvar 
družbenega premoženja. Morda bo 
tudi meni trn v peti kozolec, pravo 
skrpucalo pod mojo teraso. Narejen 
iz čudovitih macesnov, ki so bili v 
najlepši rasti. In le gozdni strokov
njak lahko ugotovi, za koliko je pri
zadeta naša samoupravna družba 
pri kub. metru macesnovega lesa. 
Vem tudi to, da vsi tisti, ki podnevi 
pošteno jlelamo,. želimo, ppnpči mir. 



MLADOSTNO GLEDALIŠČE - VEČER Z VELIKIMI MOJSTRI 
Ocenjevanje predpostavlja visoko stopnjo vedenja, znanja. Ko pa 

gre aa umetniško delo, potem mora poleg vedenja in znanja na enaki 
kvalitetni ravni stati tudi nesporen čut za lepo, za umetnost, ki ga le 
malokdo sna obuditi v sebi. Kdor pa ga obudi in ga združi s tankočut
nim opazovanjem in razumevanjem sveta, ki ga obkroža, ta od blizu 
•pozna smisel in bistvo izražanja lepote človeškega duha — 
UMETNOST. Kajti človek in njegov svet, to je središče in smoter 
umetnosti. 

Ocenjevanje umetniškega dela, to 
je kritika, vendar kritik ni umetnik, 
je samo Človek, ki ve, kaj ga je vzne
mirilo in zakaj ga je vznemirilo, 
s kakšnimi sredstvi in do katere 
mere. Je pa tudi človek, ki ve, ki slu
ti, kakšnih spoznanj si želi njegovo 
srce, ta spoznanja išče, jih doživlja, 
ali pa morda tudi nikdar ne dočaka 
njih izpolnitve. Umetnik in kritik 
sta si povsem različna. Medtem ko je 
umetnik v aktivnem odnosu do 
umetnosti, kajti umetnost je umet
nikovo ustvarjalno delo, pa je kritik 
v tem odnosu pasiven, zakaj kritik 
umetnosti ne ustvarja, temveč jo le 
spremlja, camišljuje, včasih j i celo 
kaže pravo pot, vendar vedno stoji 
ob robu dogajanj. N i akter, temveč 
morda le arbiter. 

Kakor kritik razlaga umetniška 
dela občinstvu, tako se lahko zgodi, 
da pove tudi umetniku samemu o 
njegovem delu marsikaj, Česar se 
umetnik sam ne zaveda. Neki glas
benik je nekoč dejal: »Ko bi znal 
z besedami povedati tisto, kar izraža 
moja glasba, bi nikdar ne napisal 
niti ene note«. To je torej področje 
umetniške kritike, vse ostalo pa ne 
presega golega novinarskega poro
čila o nekem dogodku, predvsem pa 
lahko hitro postane pamflet brez 
vrednosti, ki ne dokazuje ničesar, 
razen avtorjevega pomanjkljivega 
znanja in nedoraslosti problemu, ki 
je predmet njegovega zanimanja. 
Sapienti sat! 

Dramski collage (kolaž), ali po 
slovensko — lepljenka, postavljen 
na odrske deske, ne predstavlja neke 
celovite zgradbe, ki je značilna za 
»prava« dramska besedila, kajti pra
viloma je sestavljen iz različnih iz
vlečkov, vzetih iz raznovrstnih 
odrskih del raznih avtorjev, od sati
re do tragedije. Zaradi tega dejstva 
je pisanje o takšni predstavitvi te
žavno in nehvaležno delo, predvsem 
pa ne more biti kritika besedila, ozi
roma besedil, lahko je le mnenje o 
umetnosti in ustreznosti izbora 
avtorjev, izvlečkov in teatrske obde
lave. Besedilo samo se namreč skozi 
čas ne spreminja, zato pa se spremi
nja igralčev pristop do tega besedila, 
igralec mu s svojim odnosom do tek
sta in lastnega dela vsakokrat znova 
vdahne življenje. Teatrsko besedilo 
z vsakim igralcem zaživi vnovič, vča
sih trajnejše, včasih tudi ne, to je 
odvisno od igralčeve osebnosti. 

V jeseniškem amaterskem gledali
šču Tone Čufar se zadnje čase doga
ja nekaj vznemirljivega. Svež, mla
dosten veter veje z odrskih desk, ki 
so bile dolga leta priča nerazgibani 
resnobnosti klasičnega hrama bogi
nje Talije, kamor eksperimentalnost 
modernega teatra ni imela vstopa. 
Gledalec ta novum, to mladost za
čuti kot veliko olajšanje, pa naj gre 
za klasičen antični dramski tekst, ki 
temelji na monologu, ah pa za 
eksperimentalen podvig sodobnega 
gledališča, ki od komedijanta zahte
va visoko obvladovanje govora in 
igre. 

Kolaž, katerega sestavljalec, ozi
roma zlepljevalec in režiser je Bojan 
MaroševiČ, je dozorel v premiersko 
predstavo 29. oktobra zvečer in vsi 

tisti, ki so se takrat znašli v dvorani 
jeseniškega gledališča, so morah 
oditi domov z nečim novim v sebi, 
z nekim novim spoznanjem, ki je več 
kot le gola zadovoljnost. Za vse to 
gre zahvala izboru avtorjev in od
lomkov iz njihovih tekstov ter seve
da ne nazadnje prizadevnosti in su
verenosti štirih jeseniških komedi
jantov, ki so znali iz, bodimo iskreni, 
težkih besedil posredovati občinstvu 
tisto najpomembnejše. S tem je bil 
komunikacijski krogotok med akte
rji in gledalci sklenjen. Zelo po
membno vlogo pa je v tem vzpostav
ljanju miselne povezave med odrom 
in dvorano odigral pianist Dejan 
Svetlin, ki se je iz prvotno predvi
denega glasbenega spremljevalca 
dvignil v osrednjega solista pred
stave. Njegovo klavirsko izvajanje je 
bilo tako polno globoko Čustvene 
povezanosti z glasbo, da je moral 
vzdramiti še tako neprizadetega gle
dalca in ga spreobrniti v poslušalca. 
Že uvodna, Gershwinova Rapsodija 
v modrem je izzvenela tako obeta
joče, da ni kazalo drugega kot priča
kovati . . . 

Začeli so s Samuelom Becket-
tom, tem irskim pisateljem in dra
matikom, ki je doživljal in še doživ
lja najrazličnejše razlage, kajti s 
tem, ko slika pekel, v katerem biva 
človek, ko torej upodablja absolutno 
zlo, le kliče in obenem potrjuje na
sprotni pol, absolutno dobro. Be
ckett v svojih delih obsoja razčlove-
Čenje, značilno za kapitalistično 
družbo. V njih kliče po preobrazbi 
obstoječega sveta, k vzpostavljanju 
novih, boljših odnosov med ljudmi. 

V drami Čakajoč na Godota (En 
attendant Godot) je Beckettov svet 
karikatura, tako kot so karikature 
tudi ljudje, ki se na tem svetu naha
jajo. Ta svet je prazen prostor in 
v svojem bistvu vedno enak, ljudje, 
oziroma karikature teh ljudi, ki ho
dijo skozi ta svet, so spake, kot sta 
Lucky in Pozzo. Za besede, ki si jih 
izmenjavata, se zdi, da samo napol
njujejo čas njunega čakanja, tako 
nepomembne so in le malokdaj jim 
sledi dejanje, ki ga napovedujejo. 
Čakanje na Godota se spremeni v 
Čakanje na lastni konec, čeprav 
Estragon nekje pravi: »Zmeraj se 
najde nekaj, kar nama da občutek, 
da obstajava«. 

Beckettu sledi, kot po nekakšni 
notranji nujnosti Puškin, točneje 
Salierijev monolog iz tragedije v ver
zih — Mozart in Salieri. Da je 
Puškin docela obvladal najbolj raz
nolike oblike • pesniškega izražanja, 
je dejstvo. Njegova lirika je globoka 
in tehtna, pa naj gre za ljubezen, 
naravo ali razmišljanja o življenju 
in pesniškem poklicu. Tragedija Mo
zart in Salieri je pravzaprav Puški
nov dialog s seboj o umetnosti na
sploh, ne le o glasbi. Vsi dvomi in 
upanja velikega umetnika se izra
žajo v Salierijevera monologu, ki 
predstavlja tematski vrhunec celot
nega teksta. 

Potem pa kot strela z jasnega. 
V potrtost in favstovsko globino 
Puškinovega nemirnega iskanja 
udari nekonvencionalni humor Ha-
rolda Pinterja. Najprej izvleček iz 

KONCERT OPERNIH ARIJ OPERNIH 
SOLISTOV SNG — OPERA LJUBLJANA 

Koncert bo v petek, 18. novembra, ob 19.30 v gledališču 
na Jesenicah. 

PROGRAM: 
R. Leoncavallo: prolog iz opere GLUMAČI — poje Jaka 

Jeraša — bariton; 
G. Bizet: habanera iz opere CARMEN — poje Alenka 

Dernač-? Banta — mezzosopran; 
G. Verdi: arija Alfreda iz opere Traviata — poje Karel 

Jerič — tenor; 
G. Verdi:arija Fiesca iz opere S. Boccanegra — poje Ivan 

Sancin — bas; 
J . Massenet: arija Manon iz opere Manon — poje Ana 

Pusar-" Jerič — sopran; 
G. Verdi: arija Renata iz opere PLES V MASKAH - poje 

Jaka Jeraša — bariton; 
P. I. Čajkovski: duet Lize in Pavline iz opere PIKOVA 

DAMA — pojeta Ana Pusar-Jerič in Alenka Dernač-Banta; 
B. Smetana: arija Vaška iz opere PRODANA NEVESTA 

— poje Karel Jerič; 
B. Smetana: duet Marinke in Vaška iz opere PRODANA 

NEVESTA - pojeta Ana Pusar in Karel Jerič; 
G. Gershvin: arija iz opere PORGY IN BESS - poje 

Alenka Dernač- Banta* 
P. I. Čajkovski: arija Gremina iz opere JEVGENIJ ONJE-

GIN — poje Ivan Sancin; 
R. Leoncavallo: duet Silvia in Nedda iz opere GLUMAČI 

— pojeta Jaka Jeraša in Ana Pusar--Jerič; 
G. Verdi: arija Filipa iz opere DON CARLOS — poje Ivan 

Sancin; 
R. Simoniti: Bosa pojdiva — poje Karel Jerič; 
B. Britten: Pesem — poje Ana Pusar- Jerič; 
ČRNSKA DUHOVNA PESEM - poje Ivan Sancin; 
ČRNSKA DUHOVNA PESEM - poje Alenka Dernač-

Banta; 
F. Schubert: GLASBI — poje Jaka Jeraša. 
Pri klavirju prof. MILENA TROST 
Koncert organizira ZKO Jesenice. 
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teksta Obratne težave (Trouble in 
the Works) in kasneje še revijski 
skeč Zadnji (Last to go). Dejstvo je, 
da Slovenci s Haroldom Pinterjem 
nimamo sreče, kajti manjka nam 
eden poglavitnih pogojev, da bi nje
gove drame in komedije, v vseh po
gledih uspešnice, pri nas zaživele v 
vsem sijaju. Manjka nam namreč 
konverzacijski jezik, tiste številne 
fraze brez bistvene vsebine, značilne 
za angleščino, ki pa lepo učinkujejo 
in jih lahko mimogrede zdrdraŠ, da 
si videti vljuden in pozoren, misliš 
pa na nekaj povsem drugega. Pre
prostemu in hkrati silno zaplete
nemu Pinterjevemu svetu na odru 
težko najdemo dovolj prostora, kjer 
je težko ostvariti potrebne distance 
med junaki in so si tako fizično pre
blizu drug drugemu. Oba dialoga, ki 
smo ju videli in slišali na jeseniškem 
odru, te pripombe potrjujeta, kajti 
vse preveč sta, vsaj pri gledalcih, 
izzvala tisto enoplastno reakcijo, 
kakršno vzbudi dober humor. Pin-
terjev protest zoper beden, potrošni
ški vsakdan povprečnega človeka ni 
prišel do izraza. Saj morda pa tega 
sam Harold Pinter od svojih del ne 
pričakuje? 

Med Pinterjeva odlomka je kar 
nekako preveč sodil dialog iz teksta 
Dan gospoda Iksa našega avtorja 
Pavla Lužana. Vsekakor duhovit 
dialog, poln miselnih preskokov, 
tako da se nazadnje izkaže, da dialog 
v resnici sploh ni dialog, temveč sta 
to dva monologa, usmerjena drug 
mimo drugega, kajti eden drugemu 
ne pripovedujeta ničesar. Zakaj je 
tako, pove že naslov — gospod Iks. 
Nekdo, ki je in ni, kajti nima identi
tete. Eksistenca zgolj je, biva, ven
dar brez vsebine, zato dialoga v res
nici biti ne more. Je le privid, ki ne 
olepŠuje, temveč celo poudarja brez-
izhodnost takega stanja. 

A. P. Čehova poznamo, redkeje 
pa imamo priložnost videti kakšno 
njegovo delo na odrskih deskah. In 
vendar je Čehov po umetniški do
gnanosti eden najpopolnejših tvor
cev ne le ruske, temveč svetovne 
literature. Njegova najbolj vidna 
lastnost je globoka melanholija. Me
lanholija je opredelila tudi značaj 
njegovega smeha, ki je kvečjemu na
gajiv, kadar ni poln bolečine, toda 
vedno je dobrohoten. Bolečine ne 
prizadene nikdar, čeprav cesto izvira 
iz nje. Čehov nikjer ne išče vzrokov 
za stanje, v katerem životari rusko 
ljudstvo; opisuje ga, kakršno vidi, 
resno in sočutno, zdaj ironično in 
posmehljivo, toda vedno z rahlim 
čustvom, z obzirnostjo, z ljubečim, 
melanholičnim smehljajem. Vse to 
govori, mimo izrečenih besed, tudi iz 
govora Ivana IvanoviČa Njuhina, 
edinega junaka šale enodejanke O 
škodljivosti tobaka. Tragikomična 
Njuhinova pojava in njegov zme
deni govor, vse to izraza globoko 
avtorjevo hrepenenje po drugačnih 
časih, drugačnem svetu, v katerih bo 
človek »izumil« sredstvo za boljše, 
srečnejše življenje. 

Končal pa se je kolaž z izborom 
songov iz Brechtove Beraške 
opere, ki ji je glasbo prispeval Kurt 
Weill. BeraŠka opera se bavi z malo
meščanskimi predsodki, ne le vsebin
sko, temveč tudi z načinom, kako jih 
prikazuje. V bistvu je kot nekakšen 
referat, kaj o življenju želi gledalec 
videti v teatru. Vendar pa ta gleda
lec istočasno vidi tudi nekaj tistega, 
česar ne želi videti, ko vidi sebe ne le 
kot subjekt, temveč kot objekt in je 
prav zaradi tega vsaj v principu spo
soben teatru dodeliti neko novo 
funkcijo. Seveda prav pri izvajanju 
Beraške opere igralec dobiva dvojno 
funkcijo. Nič več ni le posrednik in 
oblikovalec besedila, temveč tudi 
pesmi — songa. Tako mora igralec 
pevca igrati, kajti ni dovolj, da samo 
poje. Song igralca dvakratno zaposli 
in od njega zahteva tisto najbistve
nejše — posluh. 

Toliko o izboru tekstov, ki pred
stavlja, naj ponovim še enkrat, zani
mivo, osvežujočo novost v jeseni
škem gledališču. Sedaj pa k izvedbi. 
Tatjana Koširjeva, Igor Škrlj, Leon 
Leskovšek in Bojan MaroševiČ, 
hkrati režiser in najbolj zaposlen 
igralec, so nam pripravili lep večer. 
Odrska igra — to je resno delo, delo, 
ki terja mnogo, če ne celo vse, od 
igralca. Zato je resnično velikih 
igralcev malo, kajti le malo jih lahko 
da — vse. In vendar. Kvartet iz 
dramskega kolaža zasluži priznanje, 
čeprav bo morda razvajen gledalec, 
željan primerjav, pripomnil, da je na 
odru videl že boljše izvedbe. To vse
kakor drži, vendar tukaj ne gre za 
primerjave, temveč za ustvarjalni 
napor konkretnega igralca v kon
kretnem teatru. Edino, kar bi očital, 
je premalo posvečene skrbi lepi, vča
sih bi rekli gledališki, izgovorjavi. 
Naj bo tudi dialekt, naj bo psovka, 
naj bo beseda še tako ekspresivna, 
vendar mora biti izgovorjena razum
ljivo, jasno. Na tem izpitu je sem ter 
tja zaškripalo. 

In Še o igri. Pinterjev prodajalec 
časopisov iz londonskega predmestja 
(na jeseniškem odru je prodajal 
Teleks, Start in Jano, kar je vse-, 
kakor duhovit poseg v sam tekst) je 

POSLANICA OB PRAZNOVANJU 
30-LETNICE ZVEZE SVOBOD 

S prireditvami, ki se ta čas vrstijo po Sloveniji in med 
Slovenci zunaj nje, praznujemo kulturni delavci — ljubitelji, 
združeni v današnji Zvezi kulturnih organizacij Slovenije ali 
povezani z njo, tridesetletnico svoje enotne organiziranosti. 
Želimo si, da bi z nami praznovali tudi vsi, ki so deležni sadov 
našega delovanja ali ki to delovanje spremljajo z naklonje
nostjo. Ob svojem jubileju se s spoštovanjem spominjamo 
vseh tistih, ki so se v letih revolucije in v nhdoLju pred njo 
zgrinjali pod zastavo naprednega kulturnega gibanja, ker so 
tudi v najtežjih okoliščinah in v usodnih trenutkih verjeli 
v osvobodilno moč in poslanstvo kulture. 

Z zadovoljstvom, čeprav brez cenenega samozadovolj-
stva, ugotavljamo, da naš prispevek v skupno zakladnico 
slovenske kulture v zadnjih treh desetletjih ni bil majhen; da 
naš delež v skupnih prizadevanjih za demokratizacijo kulture 
ni bil nepomemben; da smo znali sebi in družbi o pravem času 
zastavljati bistvena vprašanja o poteh slovenske kulture, 
znali pa smo za svoj del tudi odgovarjati za ta vprašanja; da 
smo vsebino in organizacijo svojega delovanja znali in hoteli 
prilagajati potrebam Časa in družbenega razvoja, da pa ta 
razvoj nosi tudi pečat naših prizadevanj in naših iskanj; in 
da smo se v svojem snovanju in delovanju zavedali narav
nega zavezništva z vsemi drugimi, ki kulturo ustvarjajo ali 
posredujejo, in z vsemi, ki jim je kaj do kulture. 
Tudi za naprej se zavedamo svojih nalog in svojih odgovor
nosti, ko gre za hotenja slehernega člana naše skupnosti, da 
bi bogatil svoje osebno in družbeno življenje, za kulturo člo
vekovega delovnega in življenjskega okolja, za uveljavljanje 
novih samoupravnih razmerij in samoupravljalskih navad, 
za utrjevanje enotnosti slovenskega kulturnega prostora. 
Zavedamo se, da smo v teh prizadevanjih le ena od orga
niziranih moči v socialistični zvezi delovnih ljudi, a zave
damo se tudi, da je naš delež v skupnih prizadevanjih nepo
grešljiv in da ga nihče ne bo opravil namesto nas. 

Ko se organizacijsko, strokovno in idejno pripravljamo 
na uresničevanje prihodnjih nalog, vemo, da našega 
delovanja ne gre vrednotiti le po velikih, enkratnih dejanjih. 
Ljubiteljsko kulturno delo je sestavljeno iz tisočerih dejanj, 
kaj različnih po obliki, vsebini, obsegu in rabi. Prav zato pa 
more in mora najti svoje mesto v slehernem družbenem 
okolju in v slehernem družbenem dogajanju. V tem je njegova 
dragocena posebnost, ki jo hočemo upoštevati in gojiti. V tem 
smislu med našimi ljubiteljskimi prizadevanji ni nepomemb
nih prizadevanj in med našimi ljubiteljskimi sodelavci ni 
nepomembnih sodelavcev. 

Z optimizmom gledamo na možnosti, ki jih našemu 
gibanju napoveduje že današnji dan in ki nam jih prinaša 
jutrišnji. Verjamemo, da bo naš delovni človek vse bolj jemal 
usodo svoje kulture v svoje roke. Verjamemo, da bo mogel in 
hotel vse bolj posegati po vrednotah umetnosti in kulture in 
da bo vse pogosteje stopal med umetniške tvorce in kulturne 
delavce. Verjamemo, da bo po tej poti vse bolj izginjalo tudi 
razlikovanje med poklicno in ljubiteljsko umetnostjo, ne 
v korist ali škodo te ali one, temveč v prid celovitosti in boga
stva slovenske kulture. V razcvetu vseh oblik kulturnih de
javnosti bo še naprej rastel delež ljubiteljskega delovanja, 
pomen njegovih dosežkov, ugled njegovih nosilcev in ugled 
njegove organizacije. 

Zato tudi praznujemo ta jubilej delovno in samozavestno 
hkrati, ne kot organizacija ob robu družbe, temveč kot zveza 
dejavnosti in hotenj, skupnih vsem delovnim ljudem in name
njenih slehernemu delovnemu človeku. 

Predsedstvo Zveze kulturnih 
organizacij Slovenije 

kadil cigareto tako, kot jo pač kadi 
Igor Skrlj, kadar je Igor Škrlj. 
Nikjer ni bilo tiste malomarnosti, ki 
jo pričakujemo od utrujenega in na
veličanega starega prodajalca časo
pisov. Bojan MaroševiČ je nekajkrat 
s prevelikim razkorakom med umir
jeno interpretacijo in afektiranim 
izbruhom čustev ustvarjal vmesno 
praznino, ki sicer ne moti, vendar 
pozornemu poslušalcu in gledalcu 
ustvarja občutek razklanosti same
ga teksta. Obe pripombi, ki sta prav
zaprav edini, gresta tudi na rovaŠ 
režije. Leon Leskovšek je našel svojo 
lastno izrazno možnost in jo s pri
dom izkoristil, Tatjana Koširjeva pa 
je dokazovala in dokazala, da leta 
tečejo le tistim, ki zdolgočaseni ne 
znajo početi ničesar drugega, kot 
misliti na to, kako se starajo. Na 

odru je delovala mladostno, a obe
nem izkušeno, to pa je vloga Polly 
od nje tudi zahtevala. 

Jože Bedič je pripravil scenarije 
Izrazitejša je bila scena le pri Brech-
tovi Beraški operi. Za izvirnost in 
vkomponiranost v tekstovni izbor 
vsekakor zasluži visoko oceno. 

Rekli smo, da se jeseniško gleda
lišče pomlaja. Saj to je — ne iščimo 
čarobnih formul, ker jih ni. Mladost 
in svežina sta tisto, kar ne priznava 
ovir in obojega je trenutno v jese
niškem gledališču dovolj. Vsaj na 
odru. Za kulise se ne vidi; a zdi se mi, 
da je življenje na odru še kako od
visno od tistega, kar se dogaja v za-
kulisju. Glede na pravkar uprizor
jeni dramski kolaž smo, vsaj mislim 
tako, lahko optimisti. 

Mitja Košir 



UP KULTURA POMENI BITKO H 
ZA OSVOBAJANJE ČLOVEKA IN DELA 
V ponedeljek, 7. novembra, je bila redna konferenca Zveze kultur

nih organizacij občine Jesenice. Predsednik Rudi Makra je delegatom 
predložil v razpravo in sprejem program in finančni načrt za leto 
1977, sedemmesečno poročilo o prireditvah zveze in njenih Članov, 
predlog ovrednotenega programa za leto 1.978 in spremembo naziva 
zveze. Seje se je udeležilo 62 % delegatov, navzoč pa je bil tudi glavni 
tajnik ZKO Slovenije Marjan Belina. 

pa vsebinske opredelitve, ki jo zahte-Ker je konferenca na pomladanski 
seji sprejela začasni program in fi
nančni načrt, zaradi sedemmesečne
ga začasnega financiranja interesnih 
skupnosti v vsej Sloveniji, so na tej 
seji sprejeli dokončni program in fi
nančni načrt, ki je po proračunu za 
deset odstotkov višji od začasnega. 

Iz sedemmesečnega poročila o 
delu in prireditvah zveze in njenih 
Članic ie razvidno, da je že po 
sedmih mesecih količinsko presežen 
lethi program dela. Zveza in 19 kul
turnih društev in organizacij ter 
skupin so v tem času imeli kar 270 
raznih prireditev. Največ je bilo v 
tem času klubskih prireditev, sledijo 
pa koncerti, razstave, dramske pri
reditve, proslave in akademije itd. 
Seveda pa je bilo v razpravi precej 
poudarka na sami vsebini in kvalite
ti prireditev. Ob tem je bilo poudar
jeno, da je še vedno preveč priredi
tev zaradi prireditev in da so mnoge 
med njimi tudi na zelo nizki kvali
tetni ravni Društva in organizacije 
bodo morale izhajati pri svoji pro
gramski usmerjenosti z vidika, komu 
je program namenjen in kaj hočemo' 
doseči z njim, oziroma koliko bomo z 
njim prispevali h kulturni rasti svo
jega okolja, oziroma družbe kot ce
lote. Razprava pa ni mogla niti 
mimo nekaterih, že kritično objek
tivnih težav, ki se kažejo predvsem v 
pomanjkanju strokovnega kadra, to 
je, zborovodij, režiserjev, koreogra-
fov, kulturnih animatorjev in po
dobno. 

Najbolj živahna razprava na seji 
pa je bila o ovrednotenem programu 
dela zveze in njenih članic v prihod
njem letu. Le-ta namreč zajema kar 
573 prireditev, za katere bi zveza po
trebovala 1.809.600,00 din, kar pa je 
seveda dosti nerealno, še posebno, 
ker je program prireditev bolj sešte
vek želja društev in organizacij, ne 

va samoupravna socialistična druž
ba. Čeprav je konferenca na seji 
aprila letos sprejela zelo jasno pro
gramsko opredelitev za delo društev 
in organizacij, se to zelo skromno 
odraža v njihovih predlogih letnih 
programov. Se vedno so namreč pro-

. grami nastajali znotraj društev in 
organizacij, nepovezano s svojim 
okoljem, to je, s krajevnimi skup
nostmi in organizacijami združene
ga dela. 

Na seji je bila tudi zavrnjena 
pavšalna kritika, da se za amatersko 
kulturo v občini namenja premalo 
sredstev, ker so se le-ta v zadnjih 
treh letih dvignila za 100%. Pa tudi 
sicer, so v veČini izvajalci kulturnih 
programov v občini amaterske sku
pine in organizacije, ki pa vse ne pre
jemajo sredstev prek ZKO. Zraven 
tega so posebej odobrena sredstva za 
najemnine v kulturnih domovih in 
za njihovo vzdrževanje. 

Razveseljivo pa je, da je bilo 
precej besed namenjenih prizadeva
njem za dvig kvalitete dela kultur
nih društev ih organizacij. To pa se 
seveda povezuje « strokovnimi kadri 
in s permanentnim usposabljanjem 
amaterskih delavcev v kulturi. 
Temu primerno pa se bo morala 
organizirati tudi občinska zveza in 
tudi kvalitetno in vsebinsko sprem
ljati delo kulturnih društev in orga
nizacij in ne samo količinsko. 

Po končani razpravi so zadolžili 
izvršni odbor zveze, da temeljito 
predela predlog programa kulturnih 
društev in organizacij ter ga poskuša 
tudi primerno kategorizirati in pri
praviti za javno razpravo. 

Ob sklepu seje so soglasno sprejeli 
predlog preimenovanja sedanje 
ZVEZE KULTURNO PROSVET
NIH ORGANIZACIJ OBČINE v 
ZVEZO KULTURNIH ORGANI
ZACIJ OBČINE. 

BESEDA 0 JEZIKU IN KULTURI 
Od 28. do 30. oktobra je bilo na 

Bledu letno zborovanje slavistič
nega društva Slovenije, v znamenju 
Titovih jubilejev in stoletnice rojst
va Otona Župančiča. Prvi dan so 
tekle razprave o slovenskem jeziku 
in o slovenski kulturi, sodelovali so 
vidni družbenopolitični, kulturni in 
znanstveni delavci. V soboto smo 
dobili natančno sliko o delovanju 
rojakov na Koroškem na kulturnem, 
znanstvenem in literarnem področ
ju, zadnji dan pa je bil namenjen 
izletu v Celovec in v Globasnico, 
kjer so se udeleženci srečali z direk
torjem slovenske gimnazije Pavle
tom Zablatnikom in se udeležili 
nekaterih kulturnih prireditev. 

Razprav o jeziku v kulturi, ki so 
trajale v petek, 28. oktobra, ves dan, 
so se udeležili Beno Zupančič, 
France Jamnik, Ciril Kosmač, Veko-
slav Kremenšek, Br&co MušiČ, Ante 
Novak, Andrej Rijavec, Nace Šumi, 
Jože Toporišič, med drugimi tudi 
prerano umrli Mitja Gorjup. 

Analizirali so jezik v politični rabi, 
inflacijo besed v literaturi ' (in 
politiki; Žal pa smo bili prikrajšani 
za živo besedo Franca Šetinca, a 
smo njegov prispevek dobili v gra
divu in ga slišali), jezik v gledališču, 
v tisku, preko radia in televizije, 
v gospodarski zbornici... Skratka 
dobili smo celotno sliko o jeziku in 
o kulturi ali — kot se je izrazil 
duhovito eden od udeležencev — o 
zlorabi jezika. 

Drugi dan, namenjen problema
tiki slovenskega jezika, in kulture na 
Koroškem, je bil izredno delaven. 
Prvo razpravo je vodil Pavle Apav-
nik, sodelovali pa so še Janko Zerzer, 
Erich PruČ in Feliks Bister. Beseda 
je tekla o slovenščini kot uradnem 
jeziku na Koroškem, o kulturni de

javnosti tamkajšnjih rojakov, o 
Mladju in o govornih položajih. 

Druga razprava je predstavila 
delo osrednjih slovenskih organi
zacij na Koroškem. Sodelovali so 
Matevž Grilc, Filip Warasch, Franci 
Zwitter in Feliks Wiser, vodil pa je 
razpravo Boris Paternu. 

Spoznali smo še delo slovenskega 
znanstvenega inštituta preko besed 
Avguština Malleja in Teodorja Do-
meja, o raziskavi koroške proble
matike v Avstriji in zunaj nje pa so 
poročali predstavniki ljubljanskega 
inštituta za narodnostna vprašanja. 

P opoldanski del sta zaklj učila 
Erich Prunč (Problemi informiranja 
in ozaveščanja na Koroškem. S pre
cizno statistično obdelavo prikazan 
krmiljen tok informacij, ki je bil 
v dvorani deležen premajhne pozor
nosti.) in Matjaž Kmecl s sijajnim 
prikazom deleža Koroške v slovenski 
literaturi. 

Zvečer je bil literarni večer ko
roških ustvarjalcev, ki jih bralci 
Železarja vsaj nekaj poznajo preko 
Listov, naslednjega dne pa, kot že 
rečeno, so udeleženci zborovanja 
spoznali Koroško in njene ljudi od 
blizu. 

Nova znanja, ki so jih udeleženci 
pridobili na zborovanju, niso ko
ristna le za slaviste, ampak za vse, ki 
pri delu prihajajo v stik z govorjeno 
in pisano besedo, za vse, ki 
oblikujejo sporočila in jih spreje
majo. To pa zahtevata od nas tako 
delo v proizvodnji kot samouprav
ljanju. Zato upravičeno pričakuje
mo, da bomo o tem še slišali. Pa ne 
samo slišali, ampak tudi kaj ukre
nili, da izboljšamo svojo jezikovno 
kulturo, da ne bo le-ta zgolj skrb 
lektorjev in učiteljev, marveč nas 
vseh. - MVM 

VABILO NA PREDAVANJE 
Planinsko društvo in DPD Svoboda Javornik — Koroška Bela organizirata 

v petek, 11. novembra, ob 18. uri v delavskem domu na Javorniku predavanje 
z naslovom: 

SLIKOVITOSTI MAROKA. 

Predavatelj Stane Tavčar iz Kranja bo • 300 barvnimi diapozitivi prikazal 
zanimivosti te afriške dežele, katero je prevozil po dolgem in počez. Ustavil ae je 
v Rabatu, obiskal bleščečo Casablanco in poslušal orientalsko glasbo. Ste le 
kdaj sUsali za ozke ulice starega Fesa, kjer teče življenje Ae vedno tako kot 
v IS. stoletju, ali za pravljičarje In krotilce kac v Marrakechu, največjem mestu 
južnega Maroka? Pot ga je peljala preko Visokega Atlasa, skozi slikovite gorske 
soteske do praga neskončne Sahare. Maroko je pravljičen svet, ki si ga zami
slimo le v pravljicah iz 1000 in ene noči. 

-•• Tistim, ki so poslušali njegovo predavanje Slovenija v sliki In pesmi, je ie 
poznana kvaliteta njegovih predavanj, ostali pa se boste o tem prepričati, če 
boste prišli na predavanje. 

Vstopnina je 10,00 din, za šoloobvezno mladino pa je vstop brezplačen. 

DAN PROSVETNIH 
DELAVCEV 

Prijetno sem bila prese
nečena, ko sem dobila va
bilo sindikalne organizacije 
prosvetnih delavcev občine 
Jesenice ob letošnjem dne
vu prosvetnih delavcev. 
Prvič so se spomnili upoko
jenih prosvetnih delavcev. 

Imela sem prijeten obču
tek, ko mi je pionir čestital 
in mi pripel rdeč na gelj. To 
je bil resnični dokaz, da ni
smo pozabljeni. 

To srečanje je potekalo v 
prijetnem in veselem vzduš
ju, saj nobena od upokoje
nih ni pomislila na trenu
tek na dolgo in težko živ
ljenjsko pot, ki jo je preho
dila, in se je počutila kot 
nekdaj mlado med mladimi. 

Hvala v imenu vseh za to 
prijetno srečanje in izka
zano pozornost. 

* Jelica Rejc 

SPOMINSKI 
VEČER 

TONETU 
ČUFARJU 

V ponedeljek, 14. novem
bra, na obletnico rojstva 
delavskega pisatelja, ko-
munista-revolucionarja in 
ob 30-letnici njegove tra
gične smrti bo ob 18.,uri v 
dvorani amaterskega gle
dališča Tone Čufar na Je
senicah. 

ČUFARJEV SPOMINSKI 
VEČER 

V kulturnem programu 
bodo sodelovali učenci os
novne Šole Tone Čufar in 
člani amaterskega gleda
lišča Tone Čufar Jesenice. 

Vabijo: osnovna šola Tone 
Čufar, amatersko gledališče 
Tone Čufar in DPD Svobo
da Tone Čufar Jesenice 

PriASEA električni peči 

PREDSEDSTVO OK SZDL O TELESNI KULTURI 
Na ponedeljkovi seji predsedstva občin

ske konference SZDL Jesenice je bila prva 
točka dnevnega reda analiza javna raz
prave o teles nokulturni dejavnosti v jese
niški občini. Ker se odgovorni v jeseniški 
občini zavedajo, da mora telesna kultura 
postati sestavni del na&ega družbenega 
življenja in preiti v navade vseh ljudi in 
mladine, ter izhajajoč iz portoroških skle
pov je samoupravna interesna telesnokul-
turna skupnost Jesenice sestavila prehod-

SKRBIMO ZA OKOLJE 

18 ŽELEZ AR 

V ponedeljek, 31. oktobra, smo 
imeli dijaki gimnazije in ekonomske 

- šole na programu športni dan. Skle
nili smo, da bomo izvedli očiščevalno 
akcijo. Naš razred — druga pedago
ška gimnazija — je imel namen ure
diti grob padlega partizana Rudolfa 
Kiršnerja na obronku Mežaklje in 
čiščenje desnega brega Save od 
Zvagnovega mostu do Hrušice. 

Zbrali smo se pri bencinski črpalki 
na Plavžu, potem pa smo Čez Žvag-
nov most zavili na pot, ki nas je pri
peljala do groba padlega partizana. 
Odstranili smo odpadlo listje, v vazo 
namestili novo cvetje, prižgali sveč
ko in se padlemu borcu poklonili 
z minuto molka, ki je veljal vsem, ki 
so žrtvovali svoja življenja za našo 
svobodo. 

Nato smo se razdelili v tri skupi
ne, kajti prostor, ki smo ga namera
vali očistiti, se razteza precej na Ši
roko. Polivinila, konzervnih škatel, 
starih štedilnikov in hladilnikov je 
bilo zelo veliko. V vreče, ki smo jih 
prinesli s seboj, smo pobirali le poli-
vinil, konzervne Škatle in drugo 
manjšo navlako. Šli smo mimo opu-
stošenih ognjišč. Okoli razmetanih 
kamnov, na pol požganih drv je le
žalo vse polno odpadkov, ki ne segni-
jejo tudi po več let. Nedeljski izlet
niki nedvomno uživajo ob ognju in 
ražnjičih, vendar ne pomislijo, da bi 
se morda tudi kdo drug ustavil na 
istem mestu, ko ne bi pustili prosto-, 
ra za seboj onesnaženega. Narava 
nam nudi veliko lepega, predvsem pa 
zdravje, kaj ji mi dajemo za povra
čilo? Kdaj se bomo zavedli, da s ta
kim odnosom škodimo sebi? Okolje 
je vse bolj onesnaženo. Nerabne 
stvari vozimo proč od svojega doma, 
za Savo ali kam drugam, namesto da 
bi staro železo, papir in podobno 
odpeljali na Dinos. Kajti nobena 
odpadna stvar ni neuporabna, pač 
pa se jo da predelati. 

Nedeljski izletniki se bodo čutih 
užaljene, vendar resnica je, da na 
povratku vse, kar je neužitnega, pu
ščajo v bližnjem grmovju ali pa mor
da kar ob poti. Ste že kdaj pomislili, 
kam nas vodi vse to? Verjetno že, 
vendar kdo bi iskal vzroke pri sebi? „• 

Žalostno in hkrati osupljivo je, da 
nam je cestni delavec na Hrušici na 
vprašanje, kje je kak kontejner, ozi
roma kam naj odložimo smeti, od
vrnil, da je tam za hišo njihovo sme
tišče, naj kar tja odložimo, saj tudi 
on smeti odvaža tja. Našli smo pro
stor, kakršnih smo med potjo videli 
več. Dekleta, ki so Šla nekaj korakov ' 
za nami, pa je celo vprašal, zakaj 

nismo smeti vrgli kar v Savo?!! 
To se dogaja pri nas, med »kultur

nimi ljudmi«. Vendar dokler ne 
bomo vsi osveščeni, dokler se prav 
vsi ne bomo zavedli posledic onesna
ževanja jn_ ne bomo - vsi s skupnimi 

močmi premagali zaostale miselno
sti, bo narava klicala za nami: 

»Poglejte, kakšno ste me pustili!« 
Danica Zimic, 2. d 
PDG Jesenice 

STRELSKO 
TEKMOVANJE IN 

SREČANJE 
Z GRANIČARJI 

V praznovanje letošnjih Titovih in par
tijskih jubilejev se je vključila tudi lovska 
družina Dovje. Člani so konec oktobra v 
okviru teh jubilejev in hkrati ob prazno
vanju 70-letnice lovske zveze Slovenije in 
30-letnice lovske zveze Gorenjske uspešno 
izvedli strelsko tekmovanje z malokalibr-
sko puško, ki je bilo združeno tudi s sreča
njem z graničarji. 

Ob nekdanji karavli nad Dovjem so se v 
tej športni disciplini pomerili člani lovskih 
družin iz jeseniške občine, strelci, člani 
ZRVS, vojaki in predstavniki družbeno
političnih organizacij krajevne skupnosti 
Dovje — Mojstrana. 

Čeprav je tekmovanje ves č as motil 
močan dež, BO bili rezultati zadovoljivi. Na 
zaključku je zbrane najprej pozdravil sta
rešina lovske družine Dovje Maks Rabič, 
ki je predvsem poudaril pomembnost taks
nih tekmovanj in srečanj s pripadniki 
JLA, na katerih se utrjuje medsebojno so
delovanje, in kar ie naivažneise: krepi se 
obrambna pripravljenost vseh odgovornih 
dejavnikov v krajevni skupnosti. Zavedati 
se je namreč treba, da so tudi lovci pomem
ben člen v verigi' obrambnih priprav in 
čuvaja nase domovine. Maks Rabič je 
zatem podelil pokal in diplome najboljšim 
ekipam. Ob zaključku sta spregovorila se 
Marjan Lotrič In komandir karavle Mirko 
Smilič, ki je dejal, da je sodelovanje a kra
jevno skupnostjo zelo uspešno. Omenimo 
naj že, da je pokal za najboljšo ekipo 
prispeval sindikat železarne Jesenice, kar 
je nedvomno lep primer medsebojnega so
delovanja s krajevno skupnostjo in pripad
niki JLA. 

REZULTATI: 1. strelska družina Janez 
Mrak Dovje — Mojstrana 95 krogov, 2. 
lovska družina Dovje (I. ekipa) 90, g. ZRVS 
Dovje - Mojstrana 90,4. LD Dovje (II. eki
pa) 85, 6. LD Dovje 011. ekipa) 84, 8. 
kara vi a Planina pod Golico 75, 7. ZRVS 
Dovje - Mojstrana III. ekipa 72, 8. KO 
ZZB Dovje — Mojstrana 88, 9. teritorialna. 
obramba 88, 10. lovska družina Kranjska 
gora 81 itd. J. R. 

ni načrt nove organiziranosti telesno kul
turne dejavnosti v jeseniški občini do leta 
1980. Te dokumente, ki naj bi bili izhodišče 
za boljše, kvalitetnejše in organiziranejse 
delo na tem področju, so dali v javno 
razpravo organizacijam združenega dela, 
krajevnim skupnostim in telesnokultur-
nitn organizacijam. 

Ugotovili so, da material se ni dovolj pre
učen, in so predlagali, da bi podaljšali rok 
javne razprave, V različnih okoljih so pre
hodni načrt tudi različno sprejeli. Podprta 
je bila težnja, da bi se telesna kultura bolj 
približala krajanu v krajevnih skupnostih, 
kar je v materialu večkrat poudarjeno, 
kakor tudi že nekatere pomembne težnje, 
ki bi imele za razvoj telesne kulture v ob
čini daljnosežne pozitivne posledice. Tako, 
na primer, bo potrebno izgraditi nove 
športne objekte, številne stare pa je treba 
obnoviti, nadalje je pomembna skrb za 
vzgojo trenerjev, oziroma strokovnega 
kadra, ki bo vodil telesnokutlurno dejav
nost. Precej poudarka je dano športni re
kreaciji, v želji, da bi se čimveč delovnih 
ljudi in občanov vključevalo v to dejav
nost. 

V dosedanjih razpravah je prehodni 
načrt dobil pozitivno oceno, vendar pa so 
se na včerajšnji seji predsedstva SZDL 
odprli že nekateri drugi problemi. Pred
vsem gre za večji poudarek v omenjenih 
materialih, našemu samoupravnemu tre-

. Ulitku, to je, delegatskega sistema, ki naj 
bi v športnih organizacijah zaživel, in ne, 
da bi postalo vse skupaj napisano le na 
papirju. 

Z vsemi silami se je treba zavzeti in 
vplivati, da bi tudi v športu samoupravni 
odnosi zaživeli do sleherne celice, enote do 
najvišjih organov. Zato je odgovornost v 
tem smislu na vseh, ki delajo v športnih 
organizacijah, da bi Ae bolj uresničevali 
zdrav odnos do družbe, pravilno vzgojeni 
športniki pa bi lahko prevzeli tudi druge 
obveznosti v naši družbi. 

V prehodnem načrtu je poudarjeno, da je 
ena najpomembnejših izhodišč za nadalj
nji uspešni razvoj telesnokulturne dejav
nosti v jeseniški občini s tokovno delo. 
Strokovna telesa so že ustanovljena in 
kaže, da bodo kmalu tudi delovno zaživela. 
Na seji so poudarili tudi pomembnost ob
stoja šolskih športnih društev, dogovorili 
pa so se, da bo potrebno izdelati nov kon
cept prehodnega načrta In vanj zajeti vse 
pripombe, ki jih je navrgla dosedanja 
javna razprava. Nov predlog bodo morali 
pripraviti do 30. novembra letos. D. 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

Strelsko tekmovanje lovske družine Dovje 



Kaj bomo gledali v kinu RAZPIS PROSTEGA DELOVNEGA MESTA 
Krajevna skupnost Žirovnica 

razpisuje po sklepu seje sveta krajevne skupnosti Žirovnica 

prosto delovno mesto 

TAJNIKA -CE 

- POGOJI: 
srednja ekonomska izobrazba s štiriletno prakso ali nižja izobrazba 
z desetletno prakso na podobnem delovnem mestu, z znanjem fi
nančnih del in st jepisja. 

Kandidat mora imeti moralno-politične kvalifikacije. Prošnji pri
ložite dokumente o strokovnosti in opis svoje zaposlitve. 
Osebni dohodek po samoupravnem sporazumu o osnovah in merilih 
za razporejanje dohodka v krajevnih skupnostih SR Slovenije. 
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta 

Nastop službe je 1. februar 1978. 

BIRO ZA URBANIZEM IN STANOVANJSKO POSLOVANJE 
JESENICE, n. sol. o., Cesta maršala Tita 18, 
Delovna skupnost strokovnih služb, ponovno 

O B J A V L J A 

prosta dela in naloge za delavca 
PLANER - A N A L I T I K . 

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje 
pogoje: 
1. da imajo visoko ali višjo izobrazbo ekonomske ali komercialne 

smeri, 
2. da imajo najmanj dve leti delovnih izkušenj iz svoje stroke. 

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi moral
no politične pogoje, skladno z družbenim dogovorom o kadrovski 
politiki v občini Jesenice. Izbrani kandidat nastopi delo takoj ali 
po dogovoru. 
Prijave z osebnimi podatki in dokazili o strokovnosti naj kandidati 
pošljejo na zgornji naslov v roku 15 dni po izidu te objave. 

PROGRAM DRSANJA 
IN DRSALNIH PRIREDITEV 

REKREACIJSKO DRSANJE: 
— petek, 11. novembra, od 20. do 22. ure za železarno Jesenice, 
— sobota, 12. novembra, odpade zaradi hokejskih prireditev, 
— nedelja, 13. novembra, od 9.30 do 11. ure, od 14. do 16. ure, od 17. do 19. 

ure in od 20. do 22. ure. 

H O K E J S K E PRIREDITVE: 
— sobota, 12. novembra, ob 15. uri za slovensko-hrvaško prvenstvo HK 

Triglav Kranj — H K Tivoli Ljubljana; vstopnine ni, ob 18. uri za državno 
prvenstvo HK Jesenice : HK Olimpija Ljubljana, 

vstopnina: odrasli 20 din, 
upokojenci 15 din, 
vojaki in šolska mladina 10 din. 

GORENJSKA LIGA: 
— četrtek, 10. novembra, ob 19.15 do 20.15 HK Triglav Kranj, 
— petek, 11. novembra, ob 22.15 do 23.15 H K Ljubno, 
— sobota, 12. novembra, od 21. do 22. ure H K Pristava Jesenice, 
— nedelja, 13. novembra, od 8. do 9.15 HK Blejska Dobrava, od 11.15 do 

12.15 HK Podmežaklja Jesenice, 
— ponedeljek, 14. novembra, od 22. do 23. ure HK Kokrica Kranj, 
— torek, 15. novembra, od 22. do 23.30 HK Tržič, 
— sreda, 16. novembra, od 21.15 do 22.15 H K Triglav Kranj. 

Iz pisarne ŠD Jesenice 

Zbor delovne skupnosti delavske univerze Jesenice 
razpisuje prosto delovno mesto 

STROKOVNEGA DELAVCA 
ZA DRUŽBENOPOLITIČNO IZOBRAŽEVANJE. 

Kandidati za zasedbo razpisanega delovnega mesta morajo izpolnje
vati naslednje pogoje: 
a) imeti morajo visoko ali višjo šolo ekonomske, sociološke, pravne, 

politološke ali filozofske smeri, 
b) biti morajo moralnopolitično neoporečni. 

Za zasedbo delovnega mesta morajo kandidati predložiti dokazila 
o šolski izobrazbi in da niso v kazenskem postopku. 
Pismene ponudbe sprejemamo 15 dni od dneva objave na naslov: 
VIZ — TOZD Delavska univerza Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1. 

POSTANI ČLAN HD JESENICE 
Vabimo vse ljubitelje hokeja, posebno Še vse navijače in prijatelje H K Jese

nice in H K Kranjska gora, da postanejo stalni člani H O K E J S K E G A DRUŠTVA 
JESENICE in ČLANI DRUŠTVA P R I J A T E L J E V H K JESENICE in H K K R A N J 
SKA GORA. 

S tem boste lahko mnogo pripomogli k nadaljnjemu razvoju hokejskega 
športa v jeseniški občini, na Gorenjskem in v Sloveniji. 

Vsakemu posamezniku z vpisom v članstvo pripadajo pravice, k i jih ima kot 
član hokejskega društva Jesenice. 

Pr i vpisu v članstvo HD Jesenice je treba takoj vplačati članarino za tekoče 
leto, ki znaša: 

— za odrasle Člane 20 din, 
— za dijake in Študente od 15. do 19. leta starosti 10 din, 
— za dijake do 15. leta starosti 5 din, 
— za člansko izkaznico (ob vpisu) 5 din. 
P r i vpisu v Članstvo društva prijateljev H K Jesenice in H K Kranjska gora 

pa je treba takoj plačati članarino za tekoče leto, k i znaša: 
— za odrasle člane 50 din, 
— za mladino do 19. leta, študente, vojake, upokojence 25 din. 
Člani HD in H K Jesenice morajo vsako leto redno poravnati članarino, 

sicer so zaradi nerednega plačevanja izpisani iz članstva. 
Vsak član društva prijateljev H K Jesenice in H K Kranjska gora bo ob 

prvem plačilu članarine prejel: 
— Člansko izkaznico, 
— značko H K Jesenice in 
— bon, s katerim bo lahko dvignil brezplačno vstopnico za katerokoli 

tekmo H K Jesenice na Jesenicah (bon bo prejel pri vsakokratnem plačilu člana
rine za tekoče leto). 

č l a n društva P H K J bo brezplačno prejemal na dom informativni list »JE-
SE-NI-CE«, v katerem bodo informacije o klubu in igralcih, komentarji, mnenia. 
pisma in odgovori Članov in Še veliko drugih zanimivosti s področja hokej
skega, pa tudi drugih športov. 

V članstvo hokejskega društva Jesenice in društva prijateljev H K Jesenice 
in H K Kranjska gora se lahko vpišete: vsakih 14 dni ob sredah, s pričetkom 
26. oktobra, od 16. do 18. ure v sejni sobi H D Jesenice v športnem parku v Pod-
meiaklji do 1. aprila 1978. 

Vpis In plačilo članarine pa sta možna tudi pol ure pred tekmo v navedenem 
prostoru. Članarino lahko poravnate tudi s poštno nakaznico, in sicer na na
slov: H O K E J S K O DRUŠTVO JESENICE - za poverjenika članarine (telefon: 
HD Jesenice 81-579, poverjenik S trajna r, LB Jesenice 81-647). 

Postanite član hokejskega društva Jesenice! 
p V Pos^anjtečlan društva prijateljev H K Jesenice in H K Kranjska gor«! s * v 

ZAHVALA 

Predsedstvu izvršnega odbora 
društva invalidov Jesenice se iskre
no zahvaljujem za darilo in obiske 
v času zdravljenja v jeseniški bolniš
nici. 

Ekrem Kovač 
Jesenice, Bokalova 3 

ZAHVALA 

Osnovni organizaciji sindikata 
TOZD Plavž se zahvaljujem za de
narno pomoč. 

Marta Oblak 

ZAHVALA 
Iskreno se zahvaljujem sindikalni 

organizaciji TOZD Strpjne delavni
ce za denarno pomoč za nakup ozim
nice. 

Naila Bunič 
ZAHVALA 

Osnovni organizaciji društva inva
lidov terena Plavž se iskreno zahva
ljujem za denarno pomoč, ki mi je 
bila zelo dobrodošla. 

Angela Robič 

ZAHVALA 
Osnovni organizaciji sindikata DS 

za ekonomiko, tehnično kontrolo, 
razvoj in novogradnje se iskreno za
hvaljujem za denarno pomoč, ki mi 
je bila zelo dobrodošla. 

Hilda Primožič 

ZAHVALA 
Sodelavcem TOZD Družbena pre

hrana se iskreno zahvaljujem za da
rovani venec ob smrti očeta. 

Zofka Tolar 

ZAHVALA 
Osnovni organizaciji sindikata 

TOZD Elektrode se najlepše zahva-
- ljujem za denarno pomoč v času bo

lezni. 
Tatjana Možina 

Kino RADIO 
12. novembra ital. barvni film NE, 

ANGELI PA NISMO, režija Frank 
Kramer, v gl. vlogi Paul Smith, ob 
15. uri 

12. in 13. novembra franc. barvni 
film PUSTOLOVŠČINE ŠTIRIH 
MUŠKETIRJEV I. del, režija 
Andre Hunebelle, v gl. vlogi Jose-
phine Chaplin, ob 17. in 19. uri. 

14. in 15. novembra ital. barvni 
film RIM MESTO NASILJA, režija 
Franco Martineiii, v gl. vlogi Mauri-
zio Merli, ob 17. in 19. uri. 

16. novembra ital. barvni film 
TIHI MAŠČEVALEC, režija Guido 
Celano, v gl. vlogi Edmond Purdon, 
ob 17. in 19. uri. 

17. novembra ni predstav! 
18. novembra amer. barvni film 

LJUBIMCI GOSPE FANNY, režija 
Herbert Ross, v gl. vlogi Barbara 
Streisand, ob 17. in 19. uri. 

19. in 20. novembra angl. barvni 
film GOLDFINGER, režija Guy 
Hamilton, v gl. vlogi Sean Connery, 
ob 17. in 19. uri. 

Kino PLAVŽ 
12. in 13. novembra ital. barvni 

film RIM MESTO NASILJA, ob 18. 
in 20. uri. 

14. in 15. novembra franc. barvni 
film PUSTOLOVŠČINE ŠTIRIH 
MUŠKETIRJEV I. del, ob 18. in 
20. uri. 

16. novembra ni predstav. 
17. novembra angl. franc. barvni 

film MARSEILLSKA POGODBA, 
ob 18. in 20. uri. 

18. novembra ital. barvni film 
TIHI MAŠČEVALEC, ob 18. in 
20. uri. 

19. in 20. novembra franc. barvni 
film PUSTOLOVŠČINE ŠTIRIH 
MUŠKETIRJEV II. del, ob 18. in 
20. uri. 

Kino K R A N J S K A GORA 
12. novembra italij. barvni film 

NE, ANGELI PA NISMO, ob 
20. uri. 

13. novembra franc. barvni film 
RAZSODBA, ob 20. ur i 

16. novembra italij. barvni film 
R I M MESTO NASILJA, ob 20. uri. 

19. novembra franc. barvni film 
PUTOLOVŠČINE ŠRIRIH M U 
ŠKETIRJEV I. del, ob 20. uri. 

20. novembra angl.-franc. barvni 
film MARSEILLSKA POGODBA, 
ob 20. uri. 

Kino DOVJE-MOJSTRANA 
12. novembra amer. barvni film 

PIRATI V METROJU, ob 19. uri. 
13. novembra ital. barvni film NE, 

ANGELI PA NISMO, ob 19. uri. 
19. novembra ital. barvni film 

R I M MESTO NASILJA, ob 19. uri. 
20. novembra franc. barvni film 

PUSTOLOVŠČINE ŠTIRIH M U 
ŠKETIRJEV I. del, ob 19. uri. 

ČETRTEK, 10. novembra, 
ob 19.30 VEČER Z VELIKI 
MI MOJSTRI PERESA -
dramski kolaž. Režija: Bo
jan MaroSevič, scena: Jože 
Bedič. 

P E T E K , 11. novembra, ob 
19.30 VEČER Z VELIKIMI 
MOJSTRI P E R E S A - d r a m 
ski kolaž. 

SOBOTA, 12. novembra, 
ob 19.30 Arthur Miller: SA-
L E M S K E ČAROVNICE -
gostovanje Slovenskega 
ljudskega gledališča iz Ce-
lja. 

PONEDELJEK, 14. no
vembra, ob 18. uri ČUFAR-
J E V VEČER. 

Vstopnice lahko rezervi
rate po telefonu na števil
ko 81-260 ali j ih dobite pri 
blagajni gledališča dve uri 
pred predstavami. 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi dragega očeta, ta
sta, deda in pradeda 

F R A N C A TOLARJA 
se zahvaljujemo planinskemu dru

štvu Dovje Mojstrana, medobčin
skemu odboru Gorenjske, planinski 
zvezi Slovenije, turističnemu dru
štvu Dovje Mojstrana, družbenopo
litičnim organizacijam Dovje Moj
strana, govornikoma za poslovilne 
besede, pevcem in godbi na pihala za 
žalostinke ter sosedom za pomoč. 

Hvala tudi vsem prijateljem in 
znancem za darovano cvetje in izre
čeno sožalje in vsem, ki so ga v 
takem Številu pospremili na njegovi 
zadnji poti. 

ŽALUJOČI SVOJCI 

Z A H V A L A 

Ob prerani izgubi brata 

NIKA K E M P E R L A 
se iskreno zahvaljujem vsem so

rodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izraženo sožalje, soču
stvovanje in tolažbo v tem težkem 
trenutku. 

Zahvaljujem se vsem za podarjene 
vence in cvetje ter denarna sredstva, 
ki ste jih po želji pokojnika prispeva
li namesto vencev v humanitarne 
namene. 

Najlepša hvala tudi vsem tistim, 
ki tu niso omenjeni, pa so kakorkoli 
pomagali in sočustvovali z nami in 
pokojnika spremili na njegovi zadnji 
poti. 

Žalujoči brat Peter 

Z A H V A L A 

Ob prezgodnji smrti 

MARIJE AŽMAN, 
rojene Loncnar, 

se toplo zahvaljujemo vsem, ki so 
sočustvovali z nami in izrekli soža
lje, poklonili cvetje in jo spremili na 
njeni zadnji poti. 

Posebna zahvala velja osebju in
ternega oddelka splošne bolnišnice 
Jesenice za nudenje nesebične po
moči pri zdravljenju in lajšanju bo
lečin v zadnjih dneh njenega življe
nja. 

Hvala tudi pevcem za žalostinke. 
ŽALUJOČI SORODNIKI 

Z A H V A L A 

Ob izgubi našega dragega očeta 

FRANCA ČOPA 
se iskreno zahvaljujemo dr. Sajev-

cu, dr. Mencingerju, dr. Vidaliju in 
strežnemu osebju internega oddelka 
jeseniške bolnišnice za vse, kar ste 
storili zanj. 

Sorodnikom, znancem, prijate
ljem, sosedom Zg. Plavža in članom 
organizacije ZVVI prav lepa hvala 
za vence in cvetje, hvala tudi godbi, 
pevcem, govorniku ter vsem, ki ste 
nam ustno ali pisno izrazili sožalje. 

Vsem, ki ste ga spremili na zadnji 
poti, iskrena hvala. 

ŽALUJOČE hčerke Micka, 
Francka, Slavka in ostalo so
rodstvo 

Z A H V A L A 

Ob tragični in prerani izgubi 
naše drage žene in mame 

F R A N C K E M L A K A R 
se najlepše zahvaljujemo svojcem 

in vsem, ki so nam v težkih urah nu
dili pomoč, sodelavcem priprave dela 
TOZD Remontne delavnice Železar
ne in kolektivu Vezenine Bled za iz
kazano pozornost in sočustvovanje. 

ŽALUJOČI: mož Jože, hčer
ka Zora in ostalo sorodstvo 

Z A H V A L A 

Ob boleči izgubi dragega in 
ljubljenega moža 

FRANCA P R E V C A 
se iskreno zahvaljujem vsem so

rodnikom, soborcem, sosedom, prija
teljem in znancem za izraženo soža
lje, sočustvovanje in tolažbo v tem 
težkem trenutku. Zahvaljujem se 
vsem za podarjene vence in cvetje 
ter denarna sredstva, ki ste jih po 
želji pokojnika prispevali namesto 
vencev za onkološki institut. 

Posebno se zahvaljujem družbe
nopolitičnim organizacijam občine 
Radovljica in Jesenice, gamizonu 
vojaške enote v Radovljici, skupšči
ni občine Radovljica, organizaciji 
ZB NOV v krajevni skupnosti Ra
dovljica, zlasti pa republiškemu od
boru ZZB NOV Ljubljana - sekciji 
za španske borce. Zahvaljujem se 
tudi pevcem in godbi. Posebno za
hvalo sem dolžna tudi dr. Zdravku 
Černetu, ki je pokojniku v zadnjih 
dneh nesebično pomagal in mu 
lajšal bolečine. 

Najlepša hvala tudi vsem tistim, 
ki tu niso omenjeni, pa so kakorkoli 
pomagali ali sočustvovali z nami in 
pokojnika spremili na njegovi zadnji 
poti. 

ŽALUJOČA žena Anica 

Dopisujte v Že le zarja 

DEŽURNA TRGOVINA 

V soboto, 12. novembra, 
bo na Jesenicah od 15. do 
19. ure odprta 

ZARJA - KASTA 4 NA 
PLAVŽU. 

'A- -t. .v. 
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Košarka 

KMALU START DRUGE SELEKCIJE 
GORENJSKE V SLOVENSKI SUPER LIGI 

Kot smo že poročali, se konec meseca 
pričnejo tekmovanja tudi v enotni super 
slovenski košarkarski ligi za ženske. V ligi 

_ bo nastopala tudi druga selekcija Go
renjske, katero bodo sestavljale igralke, k i 
ne nastopajo v zvezni l igi . Tudi ta selekcija 
bo delala po enakem principu kot prva 
selekcija. Torej bo v njej šest igralk z 
Jesenic in šest iz Žirov. Tudi tekme in 
treningi bodo po istem principu. 

Tako nam je uspešno sodelovanje pri
neslo uspeh v zvezni ligi in na mladinskem 
prvenstvu, tako računamo na dobre rezul
tate tudi v slovenski l igi . 

Glavna bojazen, da bodo mlajše igralke 
imele manj tekem, pa bo s tem tekmo
vanjem povsem odpadla. Tekmovale bodo 
namreč v zelo močni konkurenci pa bo to 
dobra priložnost za vse, da se naučijo še 
več košarkarskih veščin in pridobijo 
rutino za nadaljnje nastopanje v kvalitet
nejših izborih. 

Do konca sezone bodo tako košarkarice 
nastopale v zvezni in slovenski ligi. Poleg 
tega pa dekleta čaka še kadetsko prven
stvo Slovenije (nastopila bo zopet selekcija 
Gorenjske) kakor tudi nastopi v repre
zentanci Slovenije. B. r. 

JESENIČANKE 
KANDIDATKE 

ZA SLOVENSKO 
KADETSKO 

REPREZENTANCO 
V preteklem tednu je prišlo na Jesenice 

obvestilo, da so za turnir republik na 
Širšem spisku, za sestav slovenske repre
zentance tudi kadetinje Jesenic, i n sicer: 
Asmina Crnovič, Tadeja Potočnik in Tanja 
Vavpotič. To je ponovno priznanje jese
niški košarki, saj imamo .sedaj na Jese
nicah Že kar pet kandidatinj za republiško 
reprezentanco. Poleg navedenih kadetinj 
sta v mladinski reprezentanci tudi Vrdoja-
kova in Malackova. Želimo, da bi dekleta 
dostojno zastopala jeseniški šport v slo
venski reprezentanci. 

V PRVI ZVEZNI LIGI 
PO PRIČAKOVANJU 

V prvi zvezni košarkarski ligi za ženske 
je bilo doslej ""'Igranih pet kol. Selekcija 
Gorenjske je dosegla pričakovane rezul
tate, čeprav bi z malo športne sreče lahko 
dosegla Še. več. V petih tekmah so naša 
dekleta osvojila štiri točke. Po prikazani 
igri pa sodijo v sredino prvenstvene 
razpredelnice. 

Ne smemo pozabiti, da so dekleta kar na 
dveh tekmah morala plačati davek neizku
šenosti. Proti Sibeniku in ljubljanskemu 
Brestu so izgubile v zadnji minuti, oziroma 
v podaljšku. Splitska Jugoplastika je 
izredno izkušena ekipa in v dvorani na 
Gripah točke težko osvajajo tudi ekipe z 
vrha lestvice. Zato je bil poraz dobra Šola 
za košarkarice Gorenjske. Točke so osvo
jile proti ekipi Rade Končar in ljubljanski 
Jezici, kar je dobra garancija za prodor v 
sredino lestvice. Igralke Jezice so namreč 
izkušena ekipa in zmaga z desetimi toč
kami prednosti (72:62) je lep uspeh 
Gorenjske, A 

Jeseniške ljubitelje košarke verjetno 
najbolj zanima, kako nastopajo jeseniške 
igralke v reprezentanci. Malackova in 
Vrdoljakova igrata zelo dobro, posebno 
prva dokazuje, da je upravičeno uvrščena 
v državno reprezentanco. Ostale štiri 
igralke pa ne igrajo veliko, saj so fizično 
nekoliko slabše in se v konkurenci z 
visokimi nasprotnicami ne morejo enako
vredno boriti. Vsekakor pa upravičujejo 
svojo uvrstitev v prvo selekcijo Gorenjske. 

Uvrstitev selekcije Gorenjske na Šesto 
mesto po petih kolih je povsem realna. V 
nadaljevanju prvenstva pa še to soboto 
gostujejo v Zadru, potem pa v sedmem kolu 
ponovno na Jesenicah. gostuje vrsta 
nekdanjih državnih prvakinj, lanskih vice 
šampionk— I ndustromontaža iz Zagreba. 
Vsaka točka s teh dveh srečanj bi veliko 
pomenila. B. r. 

MLADINKE 
REPUBLIŠKE 
PRVAKINJE 

Na letošnjem slovenskem prvenstvu v 
košarki so mladinke pokazale sadove enot
nega dela v ženski košarki na Gorenjskem. 
Selekcija Gorenjske je prepričljivo osvo
ji la naslov republiških prvakinj, s tem pa 
so si priborile sodelovanje na mladinskem 
državnem prvenstvu. 

Jeseniška dekleta so skupno s košarka-
ricami iz Žirov najprej premagala v polfi-
nalu ekipo Maribora z rezultatom 53:42 
(29:20). V finalu prvenstva pa so se srečale 
s selekcijo Ljubljane in jo po boljši igri 
premagale z rezultatom 64:56 (32:29). Po 
končanem turnirju je bila košarkarica 
Jesenice Zora Malacko proglašena za 
najboljšo igralko turnirja, kar je Še en 
dokaz, da je Malackova trenutno najper
spektivnejša igralka v Sloveniji. 

V selekciji Gorenjske so z Jesenic nasto
pale poleg Malacko ve še Vrdoljakova, Les-
kovarjeva, Srpakova in Crnovičeva. 

KK MOJSTRANA : KKŽELEZAR 104:85 
(46:43) 

V prijateljski košarkarski tekmi sta se 
v ponedeljek, 7. novembra, v telovadnici 
OS 16. december v Mojstrani pomerili ekipi 
K K Mojstrana in K K Zelezar. 

Domača ekipa je tekmo pričakovala z 
rahlo bojaznijo, saj so vedeli, da ekipo Že
lez a rja sestavljajo izkušeni igralci, k i so še 
pred kratkim igrali za K K Jesenice. Prve 
piinnte tekme so njihovo bojazen upravi
čile. Gostje so p o vedli in tako je kazalo, da 
se mladi Mojstrančani ne bodo mogli 
enakovredni meriti z nasprotnikom. Ven
dar pa so kmalu pokazali, da tudi oni nekaj 
vedo o košarki. Z organizirano obrambo in 
odličnimi skoki pod obema košema so 
kmalu izenačili. Tedaj pa se je pričel boj za 
malo žogo. Domači ekipi je največ težav 
povzročal Pir ih , k i je odlično zadeval iz 
vseh položajev. Do konca prvega polčasa 
sta se ekipi menjavali v vodstvu. Tako seje 

prvi polčas končal z majhno prednostjo 
Mojstrane. 

V drugem polčasu so igralci Železarja 
hoteli z agresivno igro v obrambi in z me
njavami prevzeti pobudo na igrišču. Ven
dar pa j im to ni uspelo. Ekipa Mojstrane je 
odlično zaigrala v obrambi, hkrati pa je 
z dobro izvedenimi in uspešnimi proti
napadi povečevala razliko v svojo korist. 
Tako se je tekma končala z zmago Moj
strane z rezultatom 104:85. Potrebno je po
vedati, da sta ekipi prikazali odlično igro, 
k i je bila vredna ogleda. 

Dobro sta sodila Omerza in Smodiš. 
V ekipi Mojstrane so igrali: Tkalec 6, 

F. Zima 19, Lakota 12, Skumavc 16, Če-
bulj 4, Legat 28, Otorič, LeŠnjak 10, B rezan 
6, Kotnik 2. 

Za Zelezar so bili uspešni: P. Pi r ih 32, 
Kejžar 2, Mihelič 19, Toler 2, Mišic 4, 
Babic 8 in M . MiŠič 18. T. 

t I 

TOZD HLADNA 
VALJARNA 

JESENICE PRVAK 
V BALINANJU 

Konec preteklega meseca se je za
ključilo prvenstvo železarne Jesenice 
v balinanju za leto 1977. Tudi tokrat je 
bilo za to športno panogo dosti zani
manja, saj je na prvenstvu sodelovalo 
sedemnajst ekip iz posameznih te
meljnih organizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti. 

Prvenstvo je potekalo na balinišču v 
Bazi, kjer je bilo vsak popoldan tekmo
vanje med posameznimi ekipami, ki so 
se trdo borile za vstop v finalni del. Za 
organizacijo je poskrbela komisija za 
rekreacijo pri izvršnem odboru sindi
kata Železarne, za izvedbo pa člani 
balinarskega kluba Jesenice pod vod
stvom Stanka Pulca. 

REZULTATI: 1. TOZD Hladna val
jarna Jesenice, 2. TOZD Valjarna žice 
in profilov, 3. TOZD Vzdrževanje, 4. 
TOZD Strojne delavnice, 5. TOZD 
Valjarna bluming-Stekel, 6. TOZD 
Jeklovlek, 7. TOZD Zebljarna, 8. DS 
SEO - T K R - - Novogradnje, 9. TOZD 
Zičarna 10. TOZD Hladna valjarna 
Bela. J. R. 

NEODLOČENO Z DRAVOGRADOM . . . 

V četrtem kolu prve slovenske šahovske 
lige so Jeseničani gostovali v Dravogradu, 
kjer so igrali z istoimensko ekipo neod
ločeno 5:5. Tudi v tem kolu so Jeseničani 
nastopili nekompletni, saj zaradi bolezni 
ni nastopila Pongračeva, manjkala pa sta 
tudi standardna člana prve ekipe Krajnik 
in Tratnjek. Po daljši krizi so tokrat člani 
zaigrali bolje in osvojili nekaj dragocenih 
točk. Za jeseniško ekipo so zmagali: 
Pavlin, Krničar, Strle, neodločeno pa so 
igrali: Zorko, Ciuha, Marušičeva in Rod-
man, izgubila pa staMajtan in Železnik, 
medtem ko je bila partija na drugi ženski 
deski predana. 

. . . IN PORAZ S K R A N J E M 

Na Jesenicah pa sta se srečali v petem 
kolu ekipi ŠD Jesenice in ŠD Kranj. Gostje 
so prišli na Jesenice v popolni postavi s 
štirimi mojstrskimi kandidati in so veljali 
za velike favorite. Po ogorčeni borbi, k i je 
trajala šest ur, so Kranjčani zmagali z 
rezultatom 6:4. Za domaČe moštvo so bili 
uspešni: Pongračeva, Železnik, še posebej 
pa sta se z lepima zmagama izkazala Strle 
in Pavlin. Pavlin, k i je igral v vseh petih 
kolih lige, je do sedaj nabral že 3,5 točke in 
ima lepe možnosti, da osvoji naslov moj
strskega kandidata. Zato mora iz preosta
lih štirih kol osvojiti še dve točki. 

V soboto in nedeljo, 12. in 13. novembra, 
Jeseničani gostujejo v Mariboru, kjer bodo 
odigrali srečanji 6. in 7. kola z ekipama 
Kovinarja in Branika. 

MESEČNI HITROPOTEZNI TURNIR ZA 
PIONDUE IN PIONHIKE 

Na mesečnim hitropoteznim turnirjem 
za pionirje in pionirke je nastopilo kar 16 
pionirjev in šest pionirk. 

P r i pionirkah je zmagala Klinarjeva iz 
osnovne šole Prežihov Voranc, k i je osvo
ji la štiri točke, druga je bila Jekličeva z 
istim številom točk, vendar je izgubila 
medsebojni dvoboj tretje mesto pa je osvo
ji la Kobentarjeva, k i je zbrala tri točke, 
obe iz iste šole. 

P r i pionirjih pa se je bila borba za vsako 
točko, saj je na koncu znašala razlika med 
prvim in petim samo 1,5 točke. Prvo mesto 
je osvojil Črnikič iz osnovne šole Prežihov 
Voranc, medtem ko sta si drugo in tretje 
mesto razdelila Kokošar iz osnovne šole 
Mojstrana in Horvat iz osnovne šole Preži
hov Voranc. Sledijo pa Bešič, Tučan in 
Bregant, vsi osnovna šola Prežihov Vo
ranc. M.Jan 

Namizni tenis 

REKREACIJSKO 
TEKMOVANJE 

Končno bo tudi v naši občini steklo 
tekmovanje v športno rekreacijskih' igrah 
v namiznem tenisu. Na razpis ZTKO Jese
nice se je prijavilo deset ekip iz delovnih 
organizacij in telesno kutlurnih organiza
cij. 

Tekmovanje se bo pričelo v petek, 11. 
novembra. Vseh deset ekip se bo med seboj 
srečalo po dvakrat. Za ekipe nastopa po 
šest tekmovalcev, med katerimi pa nihče 
ne sme biti član regijske selekcije. 

I. KOLO - 11. NOVEMBRA: 
NT K Jesenice : Zdravstveni dom ob 

18. uri, TVD Partizan Jesenice; Kovinar : 
Železničar ob 18,30, samski dom Kovinarja 
Jesenice; Remotne delavnice : M uro v a ob 
20. uri, TVD Partizan Jesenice; RTA : 
Plavž ob 20. uri, TVD Partizan Jesenice; 
Podmežaklja : ŠD Golica ob 18. uri, 
Planina pod Golico. R. F. 

Otvoritev prve plastične skakalnice-v občinj. 

m 

Ekipa TOZD Hladna valjarna Jesenice — prvak Železarne v balinanju za 
leto 1977, kije nastopala v postavi: Stanko Pulec, Boris Jeklič, Janez Oven 
Ciril Grabner in Dušan Prešern. 

URNIK REKREACIJE INTERESNIH 
SKUPIN 

Komisija za športno rekreacijo pri izvršnem odboru sindikata Železarne 
nam je posredovala razpored, po katerem lahko vadijo naši sodelavci v rekrea
cijskih interesnih skupinah. 

Razpored preko tedna je naslednji: 

K E G L J A N J E NA A S F A L T U NA ŠPORTNEM IGRIŠČU V PODMEŽAKLJI: 
v ponedeljek od 16. do 22. ure, v torek od 9. do 12. ure, v sredo od 15. do 17. in 

od 20. do 22. ure, v Četrtek od 9. do 12. ure, v petek od 9. do 12. in od 15. do 22. 
ure, v soboto pa od 9. do 12. in od 15. do 19. ure. 

DRSANJE V HALI V PODMEŽAKLJI: 
v petek od 20. do 22. ure. 

R E K R E A C I J S K A V A D B A ZA MOŠKE: 
v torek v telovadnici ŽIC od 20. do 22. ure in v telovadnici osnovne šole 

Mojstrana od 18.30 do 21.30; 
v sredo v prostorih TVD Partizan Žirovnica od 20. do 22. ure; 
v četrtek v telovadnici ŽIC od 20. do 22. ure in v prostorih TVD Partizan 

Javornik — Koroška Bela od 20. do 22. ure; 
v petek v telovadnici ŽIC interesne skupine od 17. do 17.55. 

R E K R E A C I J S K A V A D B A ZA ŽENSKE: 
v torek v prostorih TVD Partizan Jesenice od 20. do 21.30; 
v četrtek v prostorih TVD Partizan Jesenice od 20. do 21.30, v telovadnici 

ŽIC od 17.55, v prostorih TVD Partizan Žirovnica od 18. do 20. ure. 

KOŠARKA: 

v torek v telovadnici ŽIC od 17. do 17.55. 

TRIM KAMBINET: 
v torek v telovadnici ŽIC za ženske od 20. do 21. ure in za moške od 21. do 22. 

ure, v gasilskem domu pa od 18. do 22. ure; 
v četrtek v telovadnici ŽIC od 20. do 22. ure; 
v petek v gasilskem domu od 18. do 22. ure. 

TE1 

JESE 

Žele 
1- je 
S2-
tisk, 

JESENIŠKI SMUČARSKI TEKAČI 
PRED SEZONO 

Zima nam počasi trka na vrata in tako se 
bo kmalu začela tudi sezona za jeseniške 
tekače. Člani sekcije za teke pri občinski 
zvezi smučarskih organizacij J esenice 
pravijo, da so Čas od pretekle sezone dobro 
izkoristili za suhe treninge, k i so potekali 
v posameznih klubih. Na določen čas so 
se trenerji sestali in ocenili letne kondi-
cijske treninge ter izvajali tudi testiranja. 
Jeseniški tekači so lani v vseh kategorijah 
dosegli precej dobrih rezultatov, kar je bil 
dokaz, da je jeseniški tekaški šport spet v 
vzponu. 

Sedaj tekači v glavnem čakajo le Še na 
sneg, kjer bodo izpilili še zadnje zamahe in 
se kondicijsko utrdili. V letošnji sezoni pri 
sekciji največ računajo z naslednjimi 
tekači: Tonetom Djuričičem pri Članih, 
Mrakom in Dušanom Djuričičem pri 
starejših mladincih, Kustecom in Gracar-
jem pri starejših pionirjih, z Mir j ano in 
Branko Martinovič pri starejših pionir
kah. Boj ano Kobentar pri starejših mla
dinkah in Jano Mlakar pri mlajših pio
nirkah. Vsi navedeni tekači so člani selek
cije državne reprezentance, s še nekate
rimi drugimi tekači pa sestavljajo tudi-
občinsko tekaško reprezentanco. 

Najbolj trde poletne treninge so prav 
gotovo imeli Tone in Dušan DjuričiČ ter 
Branko Mrak, saj so naredili skupaj kar 
deset tisoč kilometrov. Pred nedavnim so 
se kot člani državne tekaške reprezen
tance udeležili še treninga na snegu, in 
sicer v avstrijskem kraju Dachstein. Poleg 
teh tekačev se je tega treninga udeležil 
tudi trener jeseniške tekaške reprezen
tance Alojz Kerštajn. 

Zapísimo še, da je eden najboljših 
tekačev med Člani v Jugoslaviji Tone 
Djuričič kandidat za svetovno prvenstvo v 
tekih, k i bo prihodnje leto v finskem mestu 
Lachtiju, Darko Mrak pa je kandidat za 
evropsko prvenstvo. J . R. 

Dušan in Tone Djuričič ter Darko 
Mrak, najboljši smučarji tekači v 
naši občini 

S prvenstva železarne v balinanju 


