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ODSOTNOST Z DELA JE PREVISOKA 
Na XI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije so govorili tudi 

o produktivnosti, zato se je lotimo tudi mi, samo z nekoliko drugega 
zornega kota — z vidika odsotnosti z dela. 

Večina avtorjev se nagiba k tezi, 
da je odsotnost bolj reakcija delav
cev na razmere v delovni organiza

ciji kot navada. Ravno tako menijo, 
da jo manj pogojujejo zunanji de
javniki, kot pa pogoji v delovnem 

NA JESENICAH DODO 
OSTAVILI PLAVŽE...? 

Pred nekaj tedni je šla ta novica po televiziji in najbrž tudi po 
radiu. Moj namen ni zagovarjati obstoj plavžev na Jesenicah za vsako 
ceno, ampak opozoriti na izrabo časa in prostora ter način, torej stra
tegije in taktike. Kot plavžar z določenimi izkušnjami si ne morem do
voliti brezkompromisnega vztrajanja, da plavžarstvo nadaljujemo 
samo zaradi določene zgodovine in podobno ali če hočemo tradicije. 

Plavžarstvo je v Jugoslaviji na 
takšnem nivoju, da so vse besede o 
tem le izguba časa. Če v tolikih letih 
po vojni ni našlo svojega mesta, dvo
mim, da ga bo v naslednjih letih. 
Kot najosnovnejši tehnološki posto
pek v črni metalurgiji je plavžarstvo 
edino, ki se ni moglo spremeniti v 
tehnologiji. Spremenile so se kapaci
tete in vključila matematika. Proces 
je ostal isti ob uporabi dodatnih 
goriv ali reducentov mazuta, plina 
in trdih goriv (v prahu). 

Tej tehnologiji izdelave surovega 
železa se ni našla še nobena nova, ki 
bi jo ogrožala, če to lahko tako ime
nujemo. 

Postavili so nov plavž v Zenici, ki 
še ne obratuje, v Smederevu, ki 
obratuje. V krajši bodočnosti predvi
devajo nov plavž v Skopju. Ob pri-
četku obratovanja nove koksarne v 

Bakru bi moral biti plavž v Sisku 
praktično že gotov, vendar je do se-

okolju. Raziskovalci te nezaželjene 
reakcije v industriji pogosto omenja
jo naslednje vzroke: 

— stil vodenja (delavci, ki so po
gosto izostajali z dela, so izjavili, da 
z neposrednim vodjem dela ne mo
rejo razpravljati o vseh problemih 
svojega dela, medtem ko je druga 
skupina, ki ni imela izostankov, me
nila, da se z vodjem lahko o vsem 
pogovori), 

— neustrezna usposobljenost (za 
ta dejavnik govori naslednji poskus: 
skupino 70 delavcev so usposobili za 
delo, ki ga je potem opravljala, 
drugo skupino, ravno tako 70 delav
cev, izenačenih po ostalih kriterijih; 
ki bi utegnili vplivati na odsotnost, 
pa so »poslali« direktno na delo. De
lavci prve skupine so imeli v prvem 
mesecu povprečno 2,5 dneva iz-
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PLANIRANJE V ORGANIZACIJAH 
ZDRUŽENEGA DELA 

V 

V pogojih socialističnega samoupravljanja je cilj, naloga in vloga 
planiranja v tem, da delavci s planiranjem na vseh ravneh — v samo
upravnih organizacijah in skupnostih ter v družbenopolitičnih skup
nostih — opravljajo ekonomsko in družbeno kontrolo nad celotno 
družbeno reprodukcijo, da usklajujejo odnose v razvoju gospodarstva 
in družbe, da usmerjajo družbenoekonomske, socialne in druge samo
upravne odnose in interese delovnih ljudi. 

V sredini srednjeročnega obdobja, 
za katero smo prvič planirali na pod
lagi zakona o temeljih sistema druž-

PLINIFIKACIJA SLOVENSKIH ŽELEZARN 
Uvedba zemeljskega plina v naših železarnah pomeni 

pridobitev novega važnega vira energije za proizvodnjo in predela
vo jekla. Potem ko so bile sklenjene pogodbe z dobavitelji zemelj
skega plina v Sovjetski zvezi in se je pričela gradnja primarnega 
omrežja po naši republiki, so tudi železarne Jesenice, Ravne in 
Štore že leta 1975 pristopile k načrtovanju in delovnim pripravam 
za ureditev notranjega omrežja ter prilagoditev gorilnega sistema 
na zemeljski plin in možnost kombinirane uporabe plinskih — 
energetskih medijev. 

Z željo, da bi bile priprave za 
izvedbo plinifikacije pravočasno 
opravljene, je bila maja 1975 for-

SOLIDARNOSTNA 
AKCIJA DELAVCEV 

TOZD ŽIČARNA 
V našem vsakdanu je 

stalno in vedno bolj prisot
na izredna solidarnostna 
zavest delavcev in drugih 
delovnih ljudi ter občanov, 
tako da človek v nesreči 
nikdar ne ostane sam. To 
zavest so izpričali tudi de
lavci temeljne organizacije 
združenega dela Zičarna ob 
nesreči svojega sodelavca, 
ko mu je do tal pogorela 
stanovanjska hiša. 

Pobudo za solidarnostno 
akcijo je dal odbor osnovne 
organizacije sindikata, ki 
so jo za tem obravnavali na 
sestankih vseh samouprav
nih delovnih skupin. Na teh 
sestankih se je od ,307 de
lavcev 210 delavcev odloČi
lo za denarno pomoč od 30 
do 300,00 din, kar skupno 
znese 25.680 din ali popreč
no 122 din na enega delav
ca. Dva delavca pa sta se 
odločila za pomoč v obliki 
opreme, oziroma obleke. 
Denar je zbran v blagajni 
osnovne organizacije sindi
kata, oziroma žiro računu 
in ga bo prizadeti delavec 
koristil na osnovi naročil 
oziroma računov. 

Ta izredno humana soli
darnostna akcija delavcev 
TOZD Žicama je veliko de
janje, na katerega so lahko 
ponosni in iz katerega bodo 
črpali spodbudo tudi drugi 
delavci ob takih ali podob
nih primerih. 

mirana komisija, ki je usklajevala 
stanje priprav, angažiranje zunanjih 
sodelavcev ter med drugim tudi 
vprašanja unifikacije opreme. V 
železarni Ravne in železarni Štore 
je bila dosežena soglasnost o poeno-

benega planiranja in družbenem pla
nu Jugoslavije, gotovo ne moremo 
trditi, da so cilji in vloga planiranja 
uresničeni. Delavcem z odnosi v si
stemu planiranja še ni zagotovljeno, 
da bi odločali o celotnem dohodku in 
nadzirali razpolaganje z dohodkom 
na vseh stopnjah in v vseh oblikah 
njegovega združevanja. Družbeni 
pravobranilci samoupravljanja v SR 
Sloveniji v svojem poročilu Skupšči
ni SR Slovenije, centralnemu komi
teju ZKS, SZDL in sindikatom ugo
tavljajo, da je takšno stanje v veliki 
meri posledica dejstva, da v organi
zacijah združenega dela zelo kasnijo 
pri 1 pripravljanju in sprejemanju 
planskih dokumentov, skladnih z za
konom o temeljih sistema družbene
ga planiranja in zakona o združe
nem delu. 

Od 90 velikih delovnih organizacij 
TOZD, ki jih družbeni pravobra-
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SKUPŠČINA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 
JESENICE 0 FINANČNI SITUACIJI 

V PRVEM TRUMESEČJU 
Delegati obeh zborov skupščine zdravstvenega varstva Jesenice 

so na drugi redni seji razpravljali o problemih, s katerimi se sreču
jemo vsak dan pri izvajanju politike zdravstvenega varstva. Tako je 
tekla beseda o gibanju finančnih sredstev v prvih treh mesecih, o fi
nančnem načrtu za leto 1978, o radiofotografiranju ter o programu 
dela izvršnega odbora in skupščine v letu 1978. O vseh teh problemih 
je razpravljal že izvršni odbor na dveh sejah. 

Glavni viri odhodkov so podeljeni 
v tri kategorije, in sicer: 

I. Zdravstveno varstvo je v treh 
mesecih porabilo 26,602.248 din ali 
29,7 rr glede na porabo v letu 1977. 

(Nadaljevanje na 7. strani) j 

V prvih treh mesecih je imela 
skupnost zdravstvenega varstva 
skupno vseh prihodkov 33,347.720 di
narjev, istočasno pa kar za 34,028.439 

. dinarjev vseh odhodkov, ali za 
680.T19 din več kakor prihodkov. 

ZELENA LUČ ZA CELUDNEVNU 
USNUVNO ŠULU NA JESENICAH 

V zadnji, to je 24. številki našega glasila je bila objavljena obsežna 
informacija o gradnji šolskega centra na Plavžu, s čimer bo dana 
možnost postopnega prehoda na celodnevno osnovno šolo tudi obema 
jeseniškima osnovnima šolama, to je osnovni šoli Prežihov Voranc, ki 
bo ostala v sedanji šolski stavbi in osnovni Šoli Tone Čufar, ki se bo 
postopoma preselila v novo šolo na Plavžu. 

Kako potekajo priprave za prehod osnovne šole Tone Čufar lliko Šmi-
. i _ J . i 1 * na celodnevno osnovno šolo, smo se 

pogovarjali s predsednikoma koordi
nacijskih odborov za celodnevno os
novno šolo pri krajevnih skupnostih 
Plavž in Sava Jožem Kusom in 
Maksom Dimnikom, ravnateljico 

dovo in njenim pomočnikom Tine-
tom Sodjem ter vršilcem dolžnosti 
ravnatelja osnovne šole Prežihov 
Voranc Jožem Bercetom. 

(Nadaljevanje na 7. strani) I 

Sodelavec — žerjavovodja 

Vsem nekdanjim borcem narodnoosvo
bodilne vojske in partizanskih odredov ob 

dnevu borca — 4. juliju 

iskreno čestitamo k njihovemu prazniku in jim 
želimo osebnega zadovoljstva, zdravja in sreče 
v življenju. 

Samoupravne in družbenoplitične 
organizacije ter poslovodni organi TOZD, 
DS in Železarne 

t 

******************************* 

V JUNIJU LE TRI TOZD 
PÜD DRUŽBENIM PLANOM 

Proizvodni rezultati za mesec junij kažejo, da bodo 
mesečne operativne programe skupne proizvodnje dosegle ali 
presegle naslednje temeljne organizacije združenega dela: 

Plavž, Livarna, Valjarna bluming-štekel, Valjarna debele 
pločevine, Hladna valjarna Jesenice, Žičarna, Profilarna, 
Vratni podboji, Jeklovlek, Elektrode in Žebljarna. 

Mesečnega operativnega programa skupne proizvodnje 
verjetno ne bodo dosegle temeljne organizacije združenega 
dela: 

Jeklarna, Valjarna žice in profilov in Hladna valjarna 
Bela. 

V TOZD Jeklarna bo martinarna verjetno dosegla z druž
benim planom predvideno proizvodnjo. Precej pa bo zaostala 
elektrojeklarna zaradi predora raztaljenega jekla na ASEA 
peči skozi dno. Zato je bilo osem dni obratovalnega zastoja. 

V TOZD Valjarna žice in profilov valjarna žice zaradi ok
vare na peči za ogrevanje blumov ni obratovala 45,35 ur. Va
ljarna profilov bo planirano proizvodnjo predvidoma pre
segla. 

V TOZD Hladna valjarna Bela so bile težave zaradi po
manjkanja delavcev, posebno v adjustaži. 

K 

OB DNEVU BORCA — OB DNEVU BORCA 

REVOLUCIONARNE TRADICIJE -
NEUSAHLJIV VIR BORBENE MORALE 

»Vse dosedanje izkušnje je potrebno marksistično osvetliti in 
ovrednotiti z jasnim ciljem, da se preteklost ne proučuje zaradi pre
teklosti, pridobitve in vrednote preteklosti zaradi pridobitev in vred
not, temveč da bi bolje pojmovali in uvideli našo sedanjost, da bi se 
bolje osvetlila pot v bodočnost.« (Tito) 

Negovanje revolucionarnih tradi- vplivi — reperkusujami vplivajo na 
cij in pridobitev predstavlja močan našo sedanjost in prihodnost. 
vrelec borbenih navdihov. Te pleme
nite vrline naše preteklosti morajo 
biti stalno prisotne v našem celovi
tem družbenopolitičnem, kulturnem 
in javnem življenju, umetniškem in 
znanstvenem ustvarjanju, še poseb
no pa pri vzgoji in izobraževanju 
naše mlade generacije. Pri soočanju 
vplivov borbenih in revolucionarnih 
tradicij na borbeno moralo moramo 
stalno izhajati iz naših temeljnih 
pridobitev, ker le-te z vsemi svojimi 
družbenopolitičnimi, ekonomskimi 
in drugimi notranjimi ter zunanjimi 

Pri soočanju s tem kompleksom 
vprašanj vsekakor oboroženi del 
naše revolucije v vseh svojih razsež
nostih predstavlja nov in izviren pri
spevek k razvoju marksistične misli 
in prakse, našega socialističnega sa
moupravljanja, politike neuvrščeno
sti in k izvirnosti koncepcije ljudske 
obrambe in družbene samozaščite. 
Vse to predstavlja najbolj zanesljivo 
jamstvo odpora proti vsakemu mo
rebitnemu napadalcu. Vrednost ne-
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in vmksa sta neločljivi od človeka kot družbe-
tudi znanost in na znanosti utemeljene stro-

sestavni in neločljivi del celotne 
Znanost in strokovne službe bi 

na vseh ravneh delegatskega sistema« 
za delo delavskih svetov, delegatskih 

organov, administracije, zveze komuni-
in drugih socialističnih sil nase 
Smeri razvoja političnega sistema 

samoupravljanja)« 
i mestu pa Edvard Kardelj v istem delu pravi: 

an» faktorjem socialistične družbe razumem ne 
. komunistov in druge družbenopolitične organi* 

kot so socialistična zveza delovnega ljudstva, sin-
sociaUsučne mladine itd., ampak tudi vse tiste 

raznovrstnega tipa, ki imajo svoj in-
vpHv v- družbenih odnosih in ki na različne načine 
na družbeno zavest in na reševanje družbenih pro-

Tu mislim tudi na državne organe, znanost, 
L službe in vse druge organizirane faktorje idejnega, 

strokovnega, materialnega, znanstvenega in kul-
•stvarjanja. In končno, čeprav ne na zadnjem mestu, 
s subjektivnim faktorjem socialistične družbe tudi 
socialistično zavest, iniciativo in akcijo najširših 

ljudstva kot izraz elementarnih družbenih hotenj 
i človeka in njegovih izkušenj. Skratka, s subjek

tivnim faktorjem socialistične družbe razumem vso sociali
stično in demokratično ustvarjalno silo družbe, ki se mora 
svobodno in v/ polni meri izraziti,« 

In nazadnje še tretjo misel, ki jo navaja Edvard Kardelj 
v tem svojem delu in ki se nanaša na naše današnje raz-

»Potemtakem si moramo prizadevati, da bodo 
komunistov in druge družbenopolitične organizacije 

kakor tudi strokovne službe, znanost in drugi faktorji orga
nizirane socialistične zavesti in ustvarjanja sestavni del de
legatskega sistema in da bodo vsi ti z vsemi delegacijami 
samoupravnih skupnosti in v ustreznih demokratičnih od
nosih solidarno odgovorni za sprejemanje odločitev v dele
gatskem sistemu . . .« 

Že ti uvodni citati iz študije Edvarda Krdelja dovolj 
razumljivo in konkretno označujejo široko odgovornost pri 
samoupravnem odločanju. In zategadelj je popolnoma ute
meljeno opozorilo odbora samoupravne delavske kontrole 
Železarne na zadnji seji tako strokovnim službam, kakor po
slovodnim organom in pristojnim samoupravnim organom na 
nepravilnosti, ki so se dogajale v temeljnih organizacijah 
združenega dela in delovnih skupnostih, oziroma delovni 
organizaciji kot celoti, v zvezi z izplačevanjem osebnih dohod
kov in zakonske neustreznosti nekaterih postavk v pravil
nikih o osnovah in merilih za delitev osebnih dohodkov in 
dela sklada skupne porabe. 

ODGOVORNOST STROKOVNIH 
DELAVCEV IN SLUŽB PRI 

SAMOUPRAVNEM ODLOČANJU 
S posameznimi nepravilnostmi smo se srečevali tudi 

v skupščinskem delegatskem odločanju v občini, na primer, 
pri različni razlagi plačevanja davka na osebni dohodek, 
čeprav je kristalno jasno, da se za nazaj ne sme obračunavati, 
ali pri dveh različnih stopnjah prispevka za telesnokulturno 
skupnost Jesenice in podobno. Vendarle tu ne gre za na
števanje nepravilnosti, temveč predvsem na poudarek od
govornosti, ki jo prvenstveno nosijo strokovne službe kot 
predlagateljice in sestavlja I ke različnih predlogov. 

Večina delegatov ne more, niti nima možnosti spremljati 
v celoti razvoja naše zakonodaje, predpisov, sporazumov, 
družbenih dogovorov in podobno, temveč ta naloga prven
stveno pripada strokovnim službam, ki ne bi smele dovolje
vati, da se stvari, ki niso-v skladu z zakonom ali drugimi 
določili predlagajo delegatom v odločanje, če pa jih pred
lagajo drugi, so strokovne službe prve dolžne opozoriti de
legate na nepravilnosti ali celo nezakonitosti, ki jih vsebujejo 
posamezni predlogi. 

Najbolj direktno zakonsko odgovornost nosijo poslovod
ni organi, ki imajo v pogledu odgovornosti drugačen položaj 
kot delegati, pa vendarle v mnogih primerih zaradi značaja 
njihovega dela, kompleksnosti dela in odgovornosti nimajo 
možnosti tekoče spremljati vseh zakonskih predpisov in šte
vilnih zakonskih sprememb. Vendar to ni in ne more biti 
opravičilo, ker po zakonu o združenem delu za zakonitost 
dela in za izpolnjevanje z zakonom predpisanih obveznosti 
temeljne organizacije odgovarjajo tudi družbeni skupnosti, 
poleg tega da zapadejo pod določene zakonske sankcije. 
S to njihovo odgovornostjo pa ponovno lahko povezujemo 
odgovornost strokovnih služb ali posameznih stokovnjakov, 
ki pripravljajo posamezne predloge ali dokumente. V tem pa 
je poudarjena solidarnostna odgovornost, ki jo navaja Edvard 
Kardelj. 

Seveda pa tako solidarnostna odgovornost zahteva 
visoko družbeno zavest, marskistično kritičnost, trajno idej-
noplitično in družbenoekonomsko usposabljanje ter tekoče 
spremljanje vsega kar se dogaja na konkretnem strokovnem 
področju na katerem posameznik dela in zanj odgovarja. 
Danes je najbrž vsem nam jasno, da strokovne službe niso 
nekaj izven našega političnega sistema, izven delegatskega 
sistema in odločanje, temveč sestavni del vsega tega, 
sestavni del organizirane socialistične zavesti in ustvarjanja. 
Zato so tudi solidarnostno odgovorne za odločitve v delegat
skem sistemu. Seveda, če bi bilo že danes vsemu temu tako, 
potem bi mnogokrat lahko govorili o mnogo bolj 
kvalificiranih odločitvah delegatov in se ne bi srečevali s 
takimi nepravilnostmi kot smo jih nekaj navedli. 

Ob teh vprašanjih pa moramo še enkrat poudariti celo
vito odgovornost subjektivnega-faktorja socialistične družbe, 
kakor ga razglaga Edvard Kradelj in njegovega stalnega us
posabljanja. Doslej smo to mnogokrat le preveč podcenje
vali, vendar pa odgovornost, ki jo nalaga naš delegatski si
stem tega ne dovoljuje več. Kajti odgovornost ne izhaja samo 
iz zakonov in odlokov temveč iz celovitosti naše idejnopo-
litične opredelitve političnega sistema, za katerega smo se v 
veliki večini zavestno odločili in za katerega nam daje idejno-
politično usmeritev zveza komunistov. Kajti slabosti in 
napake ter odgovornost zaradi neznanja in nepoznavanja 
stvari bodo vsa . an manj opravičljive ob dejstvu, da imamo 
tako kot strokov, i iglavci, kakor kod delegati izredne mož
nosti kontinuiranega izobraževanja in usposabljanja skozi vse 

- življenje. Inertnosi in neodgovornost pa ne moreta biti 
opravičilo za ničesar. 

ODSOTNOST Z DELA JE PREVISOKA 
| (Nadaljevanje « 1. strani) 

ostankov z dela, druge pa povprečno 
5.1 dneva), 

— slabe možnosti napredovanja, 
— nezanimivo, ponavljajoče se in 

dolgočasno delo, slabi ekološki de
lovni pogoji, 

— če delavci menijo, da se osebni 
dohodek deli nepravično (s tega vi
dika je problematično, če se delavci 
veliko pogovarjajo o delitvi dohod
ka, ker ob tem, tako kot pri vsakem 
pripovedovanju od ust do ust. 
potvarjajo dejstva), 

— malo samostojnosti in odgo
vornosti pri delu, 

— nejasna opredelitev dela in 
nalog, 

— slaba pripadnost kolektivu, 
— neizpolnjevanje pričakovanja 

v zvezi z delom, 
— mladost delavcev, 
— stopnja družinske odgovorno

sti (najmanj solidni so že nekoliko 
starejši samski delavci). 

Odsotnost se kaže v različnih ob
likah: redni dopust, izredno plačani 

oziroma neplačani dopust, neopravi
čeni izostanki, zamujanje in bole
zenska odsotnost. Znano je, da so 
naštete oblike odsotnosti v medse
bojni zvezi. Najbolj se povezujeta 
zamujanje in neopravičeni izostan
ki. Ta zveza znaša 0,74 (maksimalni 
količnik je 1,00), pa tudi med bole
zensko odsotnostjo in zamujanjem 
smo našli pomembno povezanost 
0,32. V že nekoliko zastareli analizi, 
ki pa ima verjetno splošno veljav
nost, smo ugotovili, da slabše dose
gajo ' normo delavci, ki zamujajo, 
neopravičeno izostajanje, pogosto 
»jemljejo« letni dopust in delavci, ki 
so veliko bolezensko odsotni. 

V Železarni je odsotnost z dela, 
predvsem nekatere oblike, tako viso
ka, da že moti redno delo in je ena 
od glavnih ovir za slabše izpolnjeva
nje začrtanih nalog. Domnevamo, 
da je ravno zaradi tolikSne odsot
nosti prisoten večji pritisk na zapo
slovanje novih delavcev. 

Naslednja razpredelnica prikazuje 
odstotek odsotnosti po posameznih 
kategorijah za prve Štiri mesece 
letos: 

ukinjanju starih obratov ne bom 
smeli biti tako neodločni. 

Ce se povrnemo na začetek, kje, 
ugotavljamo, da je odsotnost zeU 
kompleksen problem z različni^ 
vzroki, in to teorijo povežemo z naft 
prakso, z našimi številkami, moram, 
zaključiti, da je najlaže dobro gospo 
dariti v tisti delovni organizacija 
kjer obstoja skladnost med vsenH 
tremi elementi proizvodnega procfl 
sa: delovnimi sredstvi, predmeti delM 
in živim delom. In za tako skladno?" 
se moramo boriti. 

J. T 

Kategorije, 
oblike odsot. 

Redni Izredno piač. 
dopust dopust 

Neopravič. 
izostanki 

bolezenska 
odsotnost 

ostalo Skupaj 

odstotek 7,17 0,22 0.33 8,45 0,04 16,21 

V pogledu izredno plačanih dopu
stov (v glavnem so bili odobreni za 
študij, kulturo in Šport) smo naredili 
korak naprej. Kljub temu, da nepre
stano širimo te dejavnosti, smo za 
letošnje leto znižali kvoto za 50 dni. 
Za leto 1977 je odbor za kadre in 
družbeni standard odobril 4.600 dni 
izredno plačanega dopusta, za letos 
4.550 dni, kar pomeni 0,69 £ vse od
sotnosti. Ker smo v prvi tretjini leta 
porabili skoraj tretjino kvote, pome
ni, da nam je tovrstni dopust že 
uspelo porazdeliti skozi vse leto. Od 
vseh naštetih oblik odsotnosti pa je 
ta edina svetla točka. 

Letnih dopustov še zmeraj ne 
zmoremo enakomerno porazdeliti po 
mesecih. V prvih štirih mesecih smo 
za skoraj 2 ri pod planom. Porabiti 
bi morali 9,12 rr kvote, porabili smo 
jo le 7,17 rr. Menimo, da bomo 
kmalu prisiljeni razmišljati o kolek
tivnih letnih dopustih po posamez
nih oddelkih, obratih, temeljnih 
organizacijah in delovnih skupno
stih, saj bi z njimi lahko odpravili 
precejšen del kadrovske rezerve, ki 
zdaj znaša 12,5 rr, pa tudi druge 
motnje bi s tem odpravili. 

Neopravičeni izostanki, v prvih 
štirih mesecih smo jih naredili 2.171, 
tudi kažejo naš odnos do dela. Vsak 
tretji delavec je imel neopravičeni 
izostanek in več delovnih ur smo 
izgubili z neopravičenim izostaja
njem, kot smo jih porabili za študij, 
kulturo in Šport skupaj. 

Omenili smo že, da obstaja med 
neopravičeni izostanki in bolezensko 
odsotnostjo pomembna statistična 
povezanost. To v grobem potrjujejo 
tudi letošnji podatki. Pomembno sta 
se namreč povečali obe kategoriji 
odsotnosti: neopravičeni izostanki 
in bolezenska odsotnost. Slednja je 
dosegla v obdobju zadnjih devetnaj
stih let celo rekord. V letih 1960 do 
1977 se je namreč gibala med 4,95 9f 
in 7,18 T , njeno povprečje pa je bilo 
6,29 r+. V prvih štirih mesecih letoš
njega leta pa znaša 8,45 rr. 

Bomo zaradi visokega odstotka 
odsotnosti z dela sklepali nova de
lovna razmerja? Ne priporočamo to
vrstne reakcije. To bi namreč pome
nilo popravljanje napake z napako, 
oziroma korigiranje reakcije z ne
ustrezno reakcijo. Zmanjšati mo
ramo odsotnost, s povečevanjem za
poslovanja pa bi jo le še povečali. Če 
bi namreč hoteli povečati število za
poslenih, bi morali kršiti družbeni 
dogovor o minimalnih standardih 
pri zaposlovanju (stanovanje, pre
hrana, rekreacija itd.), ki jih 
moramo omogočiti novim delavcem. 
Še bolj bi bili vezani na »uvoz«, 
vemo pa, da delavci iz drugih 
republik 4,76-krat pogosteje fluktui-
rajo kot domaČi delavci. (Verjetno 
prav zaradi tega, ker jim ne omogo
čamo dovolj dobrih delovnih in živ
ljenjskih pogojev). No, fluktuacija 
in odsotnost sta sestri. Obe sta po
gojeni z nezadovoljstvom delavcev 
pri delu in z delom. 

Prav tako bi morali znižati krite
rije pri sklepanju delovnih razmerij, 
ker je v SFR Jugoslaviji kar precej 
visoka stopnja rasti zaposlenosti — 
4,4 r f . Precejšnje možnosti za zapo
slitev v domačem kraju povzročajo 
to, da priteka k nam že večkrat »pre-
sejan« kader. Vsi letošnji sprejemni 
dnevi to potrjujejo. Proti zniževanju 
kriterijev, predvsem šolske izobraz
be, pa govori srednjeročni program 
razvoja Železarne, v katerem pred
videvamo veliko povečanje kadrov s 
poklicno šolo in zmanjšanje kadrov 
ozkih profilov (profila I, s 13,9 rr na 
7,2 rr in profila II, s 17,2 rt na 
13,5 rr ). Ker poznamo demografsko 
statistiko svojega kraja, ta ni 
ugodna, bomo prestrukturiranje ka
drov lahko dosegli le z intenzivnim 
izobraževanjem ob delu. Za to pa so 
potrebne vsaj minimalne sposobno
sti za učenje. 

Da ta varianta — sklepanje novih 

delovnih razmerij z »uvoženimi de
lavci« ni ustrezna, kaže tudi poda
tek, da v sedanjih pogojih ne uspemo 
zadovoljiti planiranih kadrovskih 
potreb. 31. maja letos nam je glede 
na plan manjkalo 192 delavcev. 

Morda je treba iskati rešitev v po
večanem zaposlovanju žena naših 
delavcev. Zadnja leta je prav s te 
strani čutiti večji pritisk. Vedeti 
moramo, da bo treba graditi nove 
obrate za delavce tega kraja, ker 
moramo premagati lastno brezposel
nost. To pa istočasno pomeni, da pri 

Konstrukcija novega 
vleka 

dela je ki' 

*************** 
V PETIH TOZD USPEL PONOVNI REFERENDUM 

V dne 16., 20., 21. in 22. junija so v temeljnih organizacijah zdru
ženega dela: Valjarna bluming-štekel, Valjarna žice in profilov, 
Hladna valjarna Bela, Remontne delovanice in Vzdrževanje ponovili 
referendum za sprejem pravilnikov o merilih in osnovah za delitev 
osebnih dohodkov in dela sklada skupne porabe. Kakor je znano, 
delavci navedenih temeljnih organizacij združenega dela pravilnikov 
na prvem referendumu, ki je bil 14. aprila niso sprejeli in je bilo 
potrebno postopek ponoviti. Seveda so v tem času potekale intenzi\ ne 
razprave o tistih delih pravilnikov, ki so jih delavci zavračali in bile 
izvršene ustrezne korekture in dopolnitve. 

Na zadnjih referendumih so delavci na referendumih glaso ali 
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PLINIFIKACIJA SLOVENSKIH ŽELEZARN 
1 I (Nadaljevanje a i . strani) 

tenju opreme in dela so pravočasno 
stekla, v železarni Jesenice pa so se 
zaradi obsega in vpeljanega sistema 
stvari bolj zapletle. 

V članku o plinifikaciji v Zelezar-
ju z dne 22. junija avtor Podrekar 
ugotavlja, da železarna Jesenice pri 
plinifikaciji in notranji ureditvi 
sistema za uporabo zemeljskega 
plina zaostaja. Pri tem ne omenja 
subjektivnih vzrokov, temveč iz
ključno le objektivne ovire, med ka
terimi naj bi bil tudi delavski svet 
SOZD SZ, ki je z zapoznelostjo 
obravnaval in odobril projekt plini
fikacije železarne Jesenice. Za objek
tivno presojo stanja so potrebne 
dodatne informacije. 

Poznano je, da bo zemeljski plin 
zaradi smeri, iz katere prihaja in po 
kateri se tudi vrši montaža primar
nega voda, prej dostopen železarni 
Store in železarni Ravne, zato je 
bilo potrebno tam z delom bolj pohi
teti. Obe ti dve železarni sta se 
odločili za enak sistem reducirno-
mesalnih postaj in gorilcev ter sode
lovanja z isto inozemsko firmo 
Combusto. Učinek je tak, da bo 
železarna Ravne 4. julija že izvršila 

preklop na nove naprave in vode, kar 
pomeni, da se po prihodu takoj 
lahko vključi na -uporabo zemeljske
ga plina. Podobno je tudi v železarni 
Store, kjer bodo tudi vsa dela pra
vočasno do konca julija izvršena. 
Sistem uporabe zemeljskega plina 
pa bo v obeh dveh železarnah enak. 

Železarna Jesenice pa je pri pri
pravah kasnila in šele 2. marca 1978 
na republiši sekretariat za medna
rodno sodelovanje vložila dokončen 
predlog za dodelitev devizne kvote 
opreme za plinifikacijo. Ker je ta 
projekt previdel finančno konstruk
cijo s sovlaganjem v okviru SOZD 
Slovenske železarne in skupnosti za 

jeklo v skupni višini 30 milijonov din 
ali 33,3 % naložbe, je bil potreben 
daljši postopek odobravanja. 

Železarna Jesenice je letos aprila 
SOZD predložila v obravnavo in
vesticijski program, strokovna komi
sija je 5. maja program potrdila. J 
poslovni odbor skupnosti za jeklo jei 
sofinanciranje odobril 8. maja; 
Interna banka SŽ na zboru 31. maja,, 
delavski svet SOZD SŽ pa ga potrdi! 
14. junija. Delavski svet se na žalost 
ne more sestajati za vsak projekt po
sebej, kar pa v konkretnem primeru: 

ni pomembno vplivalo na podalj-1 
sanje priprav za začetek gradnje. I 

Iz te informacije se vidi, da admi-j 
nistrativni postopek in sistem zdru
ževanja, odobravanja in nalaganja 
sredstev v SOZD SŽ niso bili ovira 
pri pripravah za preureditev plini
fikacije železarne Jesenice na upo
rabo zemeljskega plina. 

Prepričani smo, da tudi železarna 
Jesenice zamujeno lahko nadoknadi, 
pravočasno izvrši gradbena in mon
tažna dela in pripravljena čaka na 
dan, ko bo zemeljski plin pritekel na 
Jesenice. 

Gregor Klančnik 

OBVESTILO 
DELAVCEM 

— BRALCEM 
Zaradi praznika — dneva 

borca, oziroma prostega 
dneva v torek, je uredni
štvu nemogoče pripraviti 
naslednjo številko prihod
nji teden. Zaradi tega bo 
naslednja številka Železar-
ja izšla šele 13. julija. 

Uredništvo Železarja 



PLANIRANJE V . . . 
[(Nadaljevanje s 1;struni} 
nilci samoupravljanja bolj sistema
tično spremljajo, jih 20. marca 1978 
51 % ni imelo samoupravnega spora
zuma o temeljih plana delovne orga
nizacije, v osnutku ali zasnovi je 
imelo te sporazume 10 % delovnih 
organizacij, 39 % pa sporazumov o 
temeljih planov Se ni začelo priprav
ljati. Od 47 doslej organiziranih 
SOZD jih samoupravnih sporazu
mov o temeljih planov ni imelo 22 
ali 47 %. Še slabše je stanje v nad 700 
TOZD, ki so združene v teh 90 de
lovnih organizacijah, saj jih kar 60 % 
nima sprejetih planov, ki bi bili 
usklajeni z zakonom o združenem 
delu. Podatki o sprejetih planih se 
razlikujejo in kažejo na bistveno 
slabše stanje od podatkov zbranih 
od delovnih organizacij z nekaterimi 
anketami. Zato kaže pojasniti, da so 
podatki o planih, s katerimi razpola
gajo družbeni pravobranilci samo
upravljanja, zbrani tako, da so bili 
individualni poslovodni organi dolž
ni poleg odgovorov na vprašalnik 
predložiti pravobranilcem tudi sa
moupravne akte (sprejete in v 
osnutkih). Očitno je, da odgovorni 
delavci v OZD z odgovori na različne 
ankete ne prikazujejo dejanskega 
stanja. Kjer bodo pravobranilci to 
ugotovili, bodo zoper odgovorne de
lavce terjali disciplinske postopke. 

Že ti podatki kažejo, da družbe
noekonomski položaj delavcev še ni 
tak, da bi lahko vedno vplivali na 
usmeritev in uresničevanje razvojne 
politike in gospodarjenja. Ta ugoto
vitev bi se potrdila še bolj, če bi 
podrobneje analizirali vsebino samo
upravnih sporazumov o osnovah 
planov delovnih organizacij, SOZD 
in drugih skupnosti ter postopke nji
hovega sprejemanja. Družbeni pra
vobranilci samoupravljanja si doslej 
niso mogli ustvariti celovitega pre
gleda nad vsebino planskih aktov 
organizacij združenega dela. Iz vpo
gleda v del le-teh pa nedvomno iz
haja: 

— Da ni uresničeno načelo sočas
nega in kontinuiranega planiranja, 
kar pomeni, da vsi nosilci planiranja 
- niti znotraj SOZD in delovnih 
organizacij — niso sprejeli samo
upravnih sporazumov o temeljih 
planov, niti svojih planov ne 
pripravljajo sočasno ob potrebnem 
usklajevanju. Samoupravnih spora
zumov o osnovah skupnih planov in 
skupnih planov med trgovskimi in 
proizvodnimi organizacijami (ki na 
podlagi zakona obvezno združujejo 
delo in sredstva) je doslej po zakoni
tem postopku in z ustrezno vsebino 
sklenjenih le malo; 

— Ni letnih analiz uresničevanja 
plana, na osnovi katerih bi sprejeli 
ukrepe za izvajanje plana v nasled
njem letu, oziroma skladno z 
načelom kontinuiranega planiranja 

objektivnih primerih pristopili k 
spremembi in dopolnitvi planskih 
dokumentov; 

— Vse organizacije združenega 
dela ne sprejemajo planov, kot jih 
določa zakon o temeljih planiranja, 
tj. srednjeročni plan kot temeljni 
plan in dolgoročni plan in zlasti 
TOZD sprejemajo namesto teh letne 
piane proizvodnje, prodaje itd.; 

— Postopki sprejemanja samo
upravnih sporazumov o osnovah 
planov pogosto niso v skladu z dolo
čili Členov 28 in 34 zakona o temeljih 
sistema planiranja. Pri tem je veliko 
nejasnosti v zvezi s tem, kaj so ele
menti za sklepanje samoupravnih 
sporazumov o osnovah planov de
lovnih organizacij, SOZD itd. (ki jih 
po zakonu sprejemajo delavci TOZD 
z osebnim izjavljanjem) in kaj je 
vsebina samoupravnih sporazumov 
o osnovah plana delovnih organi
zacij, SOZD itd. (ki jih sklepajo 
delavski sveti TOZD). Delovnih pro
gramov pripravljanja planov -v smi
slu 32. Člena zakona največkrat ni, 
zato je tudi delo v zvezi s priprav
ljanjem in sprejemanjem planov 
neorganizirano in neodgovorno; 

— V planih TOZD praviloma niso 
določene medsebojne pravice, obvez
nosti in odgovornosti delavcev, ki se 
nanašajo na združevanje dela in 
sredstev v TOZD, na pridobivanje 
dohodka in njegovo razporejanje,- na 
zagotavljanje sredstev za uresniče
vanje sprejetih nalog, na obveznosti 
do drugih organizacij in skupnosti in 
na druge elemente določene v 77. 
členu zakona o temeljih sistema pla
niranja. Plani TOZD so praviloma 
projekcije količinske proizvodnje in 
realizacije, brez ukrepov in progra- • 
mov uvajanja nove tehnike in teh
nologije, organizacije in delitve dela, 
izrabe delovnega časa, produktivno
sti dela, učinkovitosti poslovanja, 
združevanje dela in dohodka kot po
gojev za doseganje planirane proiz
vodnje. V planih TOZD praviloma 
tudi ni določil o obveznostih TOZD 
do drugih, širših organizacij združe
nega dela, v katerih je TOZD zdru
žena ali jo povezujejo skupni inte
resi in cilji. 

Posebno problematična pa je ne
skladnost med samoupravnimi 
splošnimi akti, ki jo ugotavljamo, ko 
akte med seboj primerjamo. Tako v 
Številnih samoupravnih sporazumih 
o združevanju TOZD v delovno or
ganizacijo, določajo, da bodo osnove. 

in merila (četudi naj bi bil to pose
ben sporazum) za udeležbo v skup-, 
nem prihodku določali v planih. V 
planin, pa naj bo srednjeročnih ali 
letnih, teh osnov in meril ni. Tu in 
tam v takih primerih določijo od
stotno udeležbo TOZD v skupnem 
prihodku. Pri tem ni mogoče ugoto
viti, od kod »planirani« odstotki, 
verjetno so to izkustvena razmerja, 
ki zagotavljajo vsem TOZD prime
ren dohodek neodvisno od uspešno
sti gospodarjenja. 

Plani delovnih organizacij in 
SOZD pa so praviloma zbirniki koli
činskih planov TOZD, povezanih v 
delovno organizacijo in SOZD. Le 
malo pa je takih planov delovnih or
ganizacij in SOZD, ki bi vsebovali 
npr. elemente delitve dela med zdru
ženimi TOZD, ukrepe za povečanje 
produktivnosti skupnega dela, za 
urejanje odnosov v skupnem prihod
ku, obseg in način združevanja do
hodka in osnove za delitev skupaj 
ustvarjenega dohodka, način finan
ciranja tistih TOZD, ki iz objektiv
nih razlogov dosegajo nižji dohodek 
ipd. 

Vzrokov za stanje na področju 
planiranja je gotovo več. Odgovorni 
delavci v organizacijah združenega 
dela navajajo kot pomemben razlog, 
da še nimamo republiškega zakona o 
planiranju, da je zakon o temeljih 
sistema planiranja pomanjkljiv, si
stem pa kompliciran, da ni dovolj 

zunanje strokovne pomoči, da meto
dologija planiranja ni dodelana ipd. 
Seveda pa ne kaže prezreti dejstva, 
da gre za odločno premajhno zavze
tost in odgovornost, predvsem pa 
slabo seznanjenost odgovornih stro
kovnih delavcev in služb z bistvom 
družbenega planiranja v pogojih so
cialističnega samoupravljanja. 

Po 620. členu zakona o združenem 
delu se šteje, da je organizacija 
združenega dela oškodovala družbe
ne interese, če v zakonitem roku ne 
sprejme plana. To pa je med drugimi 
tudi lahko razlog, da skupščina 
družbenopolitične skupnosti nastopi 
zoper organizacijo združenega dela z 
začasnimi ukrepi družbenega var
stva, ki jih določa 622. člen zakona o 
združenem delu. 

Družbeni pravobranilci samo
upravljanja dajejo organizacijam 
združenega dela pobude, da takoj 
prično s pripravo planskih dokumen
tov in da v realnem roku plane 
sprejmejo. Zoper organizacije zdru
ženega dela, ki bi pobude zavrnile, 
ali pa plana v določenem roku ne bi 
sprejele, bodo družbeni pravobranil
ci samoupravljanja na podlagi 623. 
člena zakona o združenem delu 
predlagali začasne ukrepe družbene
ga varstva, zoper odgovorne delavce 
pa uvedli postopke. 

Silva Baumna 
(Gospodarski" vestn i k 
štev. 23 — 15. junija) 

BODO USTAVILI PLAVŽE...? 
| (Nadafjevanje s 1. strani) 
daj še na papirju. Problemu plavžar-
stva je dosedaj pri nas posvečeno 
premalo pozornosti, čeprav vemo, da 
daje osnovni polprodukt za vso je
klarsko industrijo. 

V svetu so nam znani primeri, da 
so se ukinjali mnogi plavži manjših 
kapacitet in da so jih nadomestili z 
novimi — večjimi kapacitetami. 

Vendar to na območjih, kjer je 
koncentrirana industrija in ni bilo 
vprašanja prevoza. Tu mislim teko
čega v torpedo-ponvicah ali trdega. 
Radius je majhen, mogoče od 100 
do 300 km. Aktivne torpedo ponvice 
zahtevajo svoj način transportira-
nja z vsem zavarovanjem. 

Število plavžev v svetu z majhnim 
premerom se bistveno zmanjšuje, 
nadomeščajo pa jih novi, z večjimi 
kapacitetami. 

Takšnih ali podobnih kombinacij 
iz transportnega vidika železarna 
Jesenice ne more reševati na običa
jen način, zaradi prevelikih oddalje
nosti in predpisov {v primeru tekoče
ga grodlja). Pri nas pride v poštev 
samo nabava trdega grodlja tako iz 
Siska kot iz Smedereva, oziroma 
Zenice. Skopje najbrž izpade iz 
kombinacije. 

Znano nam je, da Japonska, Za
hodna in Vzhodna Evropa nimajo 
doma zadostnih količin rude za pro
izvodnjo surovega železa. Odstotek 
domače rude se giblje nekje v mejah 
od 20 do 30 ca celotne porabljene ko
ličine. Seveda različno po deželah. 
Tu moram izvzeti skandinavske de
žele, od katerih pa tudi Švedska 
svoje rude ne izkorišča, ampak je in
vestirala v razvoj in dobavo rude iz 
nerazvitih dežel. 

Morda bi se mi lahko kaj naučili 
od njih in to s pridom uporabili v 
našem železarstvu. Še vedno sem 
prepričan, da je nujno za poplemeni-
tenje vsipa za plavže, da uvažamo 
železovo rudo. Pri znani politiki do 
nerazvitih dežel, najbrž to ne bi , 
smelo biti tako težko. V zadnjem 
Času, po združitvi rudnikov Ljubija 
in metalurškega kombinata Zenica, 
naletimo vedno pogosteje na težave 
z dobavo domačih rud, ker Zenica 
nastopa kot proizvajalec in uporab
nik rude iz »svojih« rudišč. 

Kljub vsem tehničnim prepričeva
njem in dokazovanjem popuščamo 
neki »imaginarni« politiki in dobi
vamo rudo v odnosu, ki je za nas ne
sprejemljiv. 

Tu gre v bistvu za komponento 
rudnega vsipa — rudo Tomašica. Ta 
ruda je v svetu nepoznana iz eno
stavnega razloga — ker je neuporab-
ljiva! Kvaliteta in granulacija ne do
puščata normalne uporabe in ne
ugodno vplivata na sintranje. 

Če se dotaknem še rudnikov žele
zove rude v Ljubiji in Varešu, mo
ram potrditi samo ugotovitev, da sta 
ta dva rudnika na takšni stopnji 
opremljenosti, ki ustrezata najmanj 
razvitim deželam na svetu. Mini
malno število drobilnic in sit..Inve
sticije v to smer bi bile minimalne ob 
istočasnem zmanjšanju porabe kok
sa v plavžih. Šele v zadnjem času so 
začeli razmišljati o modernizaciji 
rudnikov. Istočasno moramo pove
dati, da ima rudnik Ljubija izenače-
valno napravo za rudo, ki pa do da
nes še ni obratovala. 

Izjave o ukinitvi plavžev na Jese
nicah morajo imeti neko osnovo. Po
udarjanje ekonomičnosti ali onesna
ževanja okolice mora imeti tudi svoj 
dokaz. V primeru seveda, da ne do
kazujemo odvisnosti od dobave 
grodlja. 

Znano je, da je cena grodlja naj
večja tajnost vsake železarne. Mi 
razmetavamo s temi izjavami kot 
sodelavci nekega humorističnega li
sta. Zato trdim, jda, cene,: s katerimi 

nastopajo določene delovne organi
zacije v državi kot zunanja podjetja, 
niso prave in se prilagajajo trgu,.ozi-
roma povpraševanju. Res, trenutno 
dobivamo grodelj po ceni, ki je nižja 
od našega grodlja za jeklarno. Ven
dar je to relativno. Ko bodo te orga
nizacije imele jeklarne, ne bodo več 
proizvajale grodlja, ampak jeklo in 
tako naprej. 

Z eventuelno ukinitvijo plavžev 
prihajamo v določeno odvisnost, ki 
pa ima lahko enkrat porazne posle
dice za jeseniško železarno. V razgo
vorih s tujimi strokovnjaki je bilo 
vedno slišati izjave, da so naši plavži 
majhni, toda zadovoljni moramo 
biti, da jih imamo. Kombinacije v 
tehnološkem postopku železarne 
takšnih kapacitet kot je naša, v pri
merjavi s podobnimi na svetu, 
zahtevajo plavže. Posebno kar zade
va kvaliteto. 

Ekološko vprašanje je na plavžih 
rešeno in tako aglomeracijo kot 
plavže lahko štejemo med ene najči-

' stejših v Evropi. Zmotno je mnenje 
nekaterih ljudi, da prah in smrad na 
Jesenicah povzročajo plavži. 

Kdor redno zasleduje delo plav-
žarjev, lahko v zadnjih letih ugotovi 
nenehen napredek v produktivnosti, 
.varnosti in izboljšanju delovnih po
gojev. 

Ob izjavah o ustavitvi plavžev se 
pojavlja več vprašanj, ki bi pa mora
la biti že rešena pred dajanjem takih 
izjav. Le-ta so: 

1. Cene koksa in rude nihajo mi
nimalno. 

2. Cene grodlja in starega železa 
močno. 

3. Zakaj nam ni uspelo na Jeseni
cah dosedaj dodajati tekočega grod
lja v elektropeči. 

4. Kaj smo dosegli pri naših doba
viteljih rude ali kaj smo poizkušali. 

5. Kako zagovarjati dejstvo, da 
bodo rudniki Jesenicam prekinili do-
bavljanje rude v količini nekaj 
100.000 ton. 

6. Odpade vsa dobava koksa od 
100 do 130.000 ton. 

7. Odpade dobava "granulirane 
žlindre Cementarni Anhovo (od 60 
do 70.000 ton letno) in v obratni 
smeri apnenec okoli 40.000 ton letno. 

8. Naši energetiki nadomestijo 
60 ^ goriva za centrale s plavžnim 
plinom. 

9. Podajamo se na pot popolne 
odvisnosti od dobavitelja grodlja. 

In na vse zadnje, kar je velike važ
nosti, imamo tu okoli 250 delavcev, 
katere bo treba preusmeriti na dru
go delo. 

Izjava, da bomo plavže ukinili, 
zveni tako kot, da bo s tem rešeno 
železarstvo na Jesenicah. Morda bi 
bilo tudi dobro pregledati in izraču
nati vpliv »nerentabilnih« plavžev 
na izgubo v določenih TOZD Žele
zarne. 

Ponovno poudarjam, da mora
jo biti argumenti za ustavitev 
plavžev in izjave usklajene pred-
no gredo v javnost. Mislim in 
prepričan sem, da se bomo v zad
nji najtežji odločitvi, kakšno je
klarno bomo imeli na Jesenicah, 
odloČili ali bomo enkrat ukinili 
Železarno in ne samo plavže, kot 
je to predvideno v tem časovnem 
obdobju. 
Do ukinitve plavžev bo preteklo še 

nekaj let, ravno tako do zgradnje 
nove jeklarne. Kakšne bodo zahteve, 
kakšen bo razvoj vsega tega meta
lurškega dogajanja tako tehnološke
ga kot ekonomskega danes nihče ne 
ve. Lahko pa trdim eno, če je odlo
čitev o ukinitvi plavžev ekonomsko 
in tehnološko utemeljena, da bo tudi 
TOZD Plavž s svojo privolitvijo 
podprla napore za dvig kvalitete, 
produkcije in ekonomike ter boljšo 
bodočnost jeseniških železarjev. 

. - • Lado Šketa 

OBVESTILA KOLEKTIVU - OBVESTILA KOLSK 

( DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI!! } 
D A T U M : 

P O N E D E L J E K -

T O R E K - 4. 7 . 

S R E D A - 5. 7 . 

Č E T R T E K - G . 7 . 

P E T E K - 7 . 7 . 

S O B O T A - 8 . 7 . 

N E D E L J A - 9 . 7 . 

DNEVNI: 
SITAR ANTON 
ZUPAN ALOJZ 
ARNEŽ FRANC 
ISKRA BRANE 
KAVČIČ EDO 
VEHAR JANEZ 
BERNIK FRANC 

NOČNI; 
BURJA ANTON, st;i 
KRAPEŽ BERTI 
KAVČIČ IVAN 
ZUPAN MIRKO 
RAVNIHAR PETER 
MENCINGER STANE 
SLIVNIK ALOJZ 

Telefon dežurnega za vzdrževanje v Železarni je: 358 
vezni telefon je: 410 

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni od 14.00 do 18.00 ure 
nočni pa od 18.00 do (¡.00 ure 

Na proste sobote, nedelje in praznike dela: 
dnevni dežurni od 6.00 do 18.00 ure 
nočni pa od 18.00 do b\00 ure 

Predaja poslov se izvede 
stavbi T O Z D Vzdrževanje. 

sobi tajništva vzdrževanja št. 5 v upravni 

C SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 3 
V dneh od 3. do 8. julija bodo delale naslednje obratne ambulante: 
dopoldan: III. obratna ambulanta - dr. med. Želimir Cesarec. 
Popoldan: I. in II. obratna ambulanta — dr. med BranimirČeh. 
V sobpto, 8. julija, samo dopoldan I. obratna ambulanta - dr med 

BranimirČeh. 
Zobna ambulanta: 
dopoldan: II — zobna ambulanta - dr. stom. Alojz Smolej, 
dopoldan: L zobna ambulanta v. den. Viktor Stražišar 
V soboto, 8. julija, samo dopoldan II. zobna ambulanta - dr. stom. Aloiz 

Smolej. 

V dneh od 10. do 15. julija bodo delale naslednje obratne ambulante: 
dopoldan: I. obratna ambulanta — dr. med. Branimir Čeh in II. obratna 

ambulanta — dr. med. Želimir Cesarec, 
popoldan: III. obratna ambulanta — dr. med. Želimir Cesarec. 
V soboto, 15. julija, samo dopoldan III. obratna ambulanta — dr. med. 

Želimir Cesarec. 

V zobni ambulanti: 
dopoldan: I. zobna ambulanta — v. den. Viktor Stražišar, 
popoldan: II. zobna ambulanta — dr. stom. Alojz Smolej. 
V soboto, 15. julija, samo dopoldan I. zobna ambulanta — v. den. Viktor 

Stražišar. 

Ordinacijski čas dopoldan od 6.30 do 13., 
boto samo dopoldan od 6.30 do 13. ure. 

popoldan od 13. do 19.30. V so-

RAZPIS REŠITVE TEHNIČNEGA 
PROBLEMA: UBLAŽITEV ROPOTA 

NA LINIJI REZANJA V VALJARNI BELA 
Za teoretično tehnično rešitev navedenega problema so 

razpisane tri nagrade v višini: 
I. nagrada 4.000,00 din 

II. nagrada 2.500,00 din 
III. nagrada 1.000,00 din 
Najboljša rešitev, ki jo bo izbrala posebna komisija pri 

odboru za gospodarstvo TOZD Valjarna bluming — stekel, bo 
realizirana. Po realizaciji pa bo tehnična izboljšava nagraje
na na osnovi samoupravnega sporazuma o inovacijah Sloven
skih železarn. 

Novatorji, ki se bodo lotili reševanja tega tehničnega 
problema, dobijo vsa potrebna navodila pri vodstvu TOZD 
Valjarna bluming — stekel. 

Odbor za gospodarstvo TOZD 
Valjarna bluming — stekel 

JUBILANTI 50-LETNIKI 
V juliju bodo praznovali petdeset let življenja naslednji 

sodelavci: Franc PINTAR, remontne delavnice — 4. julija, 
Franc LIČEF, žičarna - 5. julija, Ciril GABERŠČEK, strojne 
delavnice — 5. julija, Martin LAKNER, varnostna služba — 6. 
julija, Anica VERGELJ, žičarna - 12. julija, Franc ŽELEZ-
NIK, jeklarna — 12. julija, Anica OBID, valjarna debele plo
čevine — 12. julija, Jakob PESJAK, valjarna žice in profilov 
— 19. julija, Franc HLASTAN, jeklarna — 19. julija, Sonja 
ŠIFRER, FRS - 20. julija, Jakob MEDJA, OTK - 24. julija, 
Anica TALER, družbena prehrana 26. julija, Viktor DOV-
2AN, strojne delavnice — 28. julija, Janez ROBIČ, jeklarna — 
31. julija, Ludvik Treven, žičarna — 31. julija, Marjan 
PAJSER, plavž - 31. julija in Pero DANILOVlC, livarna -
14. julija. 

Vsem sodelavcem iskreno Čestitamo k njihovemu 
življenjskemu jubileju! 



SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
1 16. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 

PRI DS ŽELEZARNE 
Predsednik odbora za gospodarstvo Vitomir Gričar je za 16. sejo, 

kije bila 15.junija, predložil naslednji dnevni red: poslovanje resta
vracije Železarne V prvih štirih mesecih leta 1978, problematika TOZ1) 
Vratni podboji, problematika TOZD Valjarna bluming-štekel, TOZD 
Hladna valjarna Bela in TOZD Valjarna žice in profilov, ugotovitev 
centra za proučevanje samoupravljanja in informiranje, prodajne 
cene na mali prodaji, osebni dohodek za mesec maj 1978 in razno. 

O poslovanju v restavraciji Žele
zarne v prvih štirih mesecih letos je 
poročala vodja TOZD Družbena 
prehrana Stanka Vulelija. Uvodoma 
je' povedala, da je restavracija v tem 
obdobju poslovala z izgubo v višini 
261.579,40 din. 

Zaradi negativnega finančnega 
rezultata odbor priporoča odborom 
za gospodarstvo v temeljnih orga
nizacijah, da sprejmejo sklep, po ka
terem vsaka temeljna organizacija 
združuje 3.000,00 din na mesec za 
pokrivanje dela stroškov vzdrževa
nja prostorov, s tem da ostane re
stavracija Železarne na razpolago 
predvsem delavcem Železarne za se
stanke in druge aktivnosti. 

Po razpravi o problematiki TOZD 
Vratni podboji, v kateri so sodelo
vali podpredsednik poslovodnega od
bora Ivan Arzenšek, vodja prodaj
nega sektorja Jernej Hočevar, sode
lavec prodajnega sektorja Zdravko 
Smolej in predstavniki iz temeljne 
organizacije, so navzoči v zvezi z os
vajanjem tržišča za vratne podboje 
sprejeli naslednje ukrepe: 

— Osnuje se strokovna grupa iz 
sodelavcev prodajnega oddelka in 
temeljne organizacije Vratni podbo
ji z nalogo, da izdela program aktiv
nosti za povečanje plasmaja vratnih 
podbojev in da redno zasleduje iz
vrševanje tega programa. Odločbo o 
tem izda poslovodni odbor. 

— V okviru fonda za reklame naj 
se za povečanja aktivnosti pri ani-
miranju vratnih podbojev v letoš
njem letu v te namene opredeli 
okrog milijon din z možnostjo pre
koračitve planiranega fonda za 1978. 
leto. 

— Za kreditiranje dvomesečne 
prodaje v okviru predvidene potroš
nje preskrbi finančno računovodski 
sektor potrebno višino obratnih 
sredstev (približno 6 milij. din). 

— Za večjo komunikativnost in 
sprotno reševanje problematike na 
terenu se predlaga nabava novega 
osebnega avtomobila, s katerim naj 
upravlja po potrebi in skladno s 
sprejetim pravilnikom odgovorni 
delavec prodajnega sektorja ali te
meljna organizacija z dodatki, ki ve
ljajo za redne šoferje osebnih vozil. 

— Na zahtevo kupcev je potreb
no rešiti problem kvalitetne korozij
ske zaščite, za kar odgovarja vod
stvo raziskovalnega oddelka in 
temeljna organizacija vratni podbo
ji-

— Do 31. julija je treba ponovno 
izdelati tržno analizo vratnih pod
bojev, ki naj bo osnova za operativni 
program do konca leta 1978. Vsako 
leto pa je pred sprejemom družbe
nega plana treba izdelati tržno ana

lizo na osnovi metodologije izdelave 
tržnih analiz za takšne proizvode. 

— Za boljšo oskrbo kupcev, po
sebno pa glede dobavnih rokov, od
bor za gospodarstvo pri delavskem 
svetu Železarne zadolžuje operativ
no pripravo dela, da uredi vse po
trebno, da bodo predhodni obrati 
pravočasno dobavljali potreben vlo
žek. 

Vodje temeljnih organizacij Va
ljarna bluming-štekel. Hladna va
ljarna Bela in Valjarna žice in pro
filov so navzočim posredovali pro
blematiko v teh treh temeljnih orga
nizacijah. V razpravi je sodeloval 
tudi vodja temeljne organizacije 
Vzdrževanje, ki je spregovoril o 
vzdrževalnih storitvah v teh treh te
meljnih organizacijah in celotni 
Železarni. 

Na osnovi kritične razprave je od
bor za gospodarstvo naročil poslo
vodnemu odboru, da do prihodnje 
seje odbora na podlagi zapisnika te 
seje, oziroma ugotovitev, pripravi 
skupaj z vodji teh treh temeljnih or
ganizacij in vodjem vzdrževanja 
predlog ukrepov za boljše delo vseh 

treh temeljnih organizacij in s tem 
celotne Železarne. 

V nadaljevanju seje je Milan 
Polak seznanil navzoče o ugotovit
vah centra za proučevanje samo
upravljanja in informiranje, da 
nekatere temeljne organizacije pra
vočasno ali pa sploh ne obravnavajo 
v samoupravnih organih predlogov, 
ki jih posreduje center v obravnavo 
na podlagi sklepov odbora za gospo
darstvo. Zato so na seji sklenili, da 
naj center za proučevanje samo
upravljanja in informiranje vse pri
zadete temeljne organizacije ponov
no opozori, da to storijo čimprej, saj 
je dolžnost temeljnih organizacij, da 
upoštevajo roke obravnave. 

Na predlog prodajnega sektorja je 
odbor razpravljal o novih cenah na 
mali prodaji Železarne in naročil po
slovodnemu odboru, da ustrezna 
strokovna služba pripravi do nasled
nje seje poslovnik o delu male pro
daje, oziroma o prodajnih cenah 
proizvodov Železarne v kvaliteti se
kunda, terca in drugo. 

Odbor za gospodarstvo je sprejel 
informacijo o osebnem dohodku za 
mesec maj 1978, ki jo je podal vodja 
SEO Martin Šketa in nanjo ni imel 
pripomb. 

Sejo odbora so navzoči sklenili s 
tem, da so predlagali konferenci os
novnih organizacij sindikata Žele
zarne, da do naslednje seje pripravi 
predlog za novega člana odbora za 
gospodarstvo, ker je enemu članu 
prenehal mandat zaradi imenovanja 
za vodjo sektorja. DM 

11. SEJA ODBORA ZA SPLOŠNE ZADEVE 
PRI DS ŽELEZARNE 

V ponedeljek, 19. junija, je predsednik odbora za splošne zadeve 
Anton Dežman sklical 11. sejo, za katero je predlagal naslednji dnevni 
red: pregled sklepov zadnje seje; odobritev službenih potovanj v tuji
no; obravnavanje predloga pravilnika o organizaciji in delu poklic
ne gasilske in reševalne čete v železarni Jesenice in tekoče zadeve. 

Najprej so obravnavali poročilo o 
pregledu sklepov zadnje seje, ki ga je 
podal vodja splošnega sektorja Du
šan Stare in ugotovili, da so bili vsi 
sklepi izvršeni. 

Službena potovanja v inozemstvo 
so odobrili naslednjim sodelavcem: 
Mihu Stojanu, vodju TOZD Elek
trod^ v Zurich v Švico; Valentinu 
Erjavšku iz prodajnega sektorja v 
Katowice na Poljsko; Mirku Zupa
nu iz FRS v Moskvo v Sovjetsko 
zvezo in podpredsedniku poslovod
nega odbora Ivanu Arzenšku in vod
ju nabavnega sektorja Janezu Bi-
dovcu k firmi Metalimpex na Mad
žarsko. 

Obravnavali so predlog pravilnika 
o poklicni gasilski in reševalni četi 
železarne Jesenice, ki ga je obrazlo
žil poveljnik Franci Bahun. Navzoči 
na predlog niso imeli pripomb in so 
predlog pravilnika sprejeli. 

Aktiv ZB železarne Jesenice je ob
vestil odbor, da bo VI. srečanje nek
danjih borcev NOV SŽ na-planoti 
Šentanel blizu Raven na Koroškem 
26. avgusta letos. Organizator tega 
srečanja je železarna Ravne. Iz žele
zarne Jesenice bo odšlo na sreča

nje približno 400 oseb. Odbor je 
soglašal z višino predvidenih sred
stev za udeležbo iz naše železarne. 

Navzoči so bili seznanjeni z infor
macijami vodje splošnega sektorja o 
obisku tujih poslovnih gostov in 
opravljenih ekskurzijah v Železarni, 
o obisku skupin v tehničnem muzeju 
ter izdaji knjig in umetniških map v 
času od pretekle do današnje seje. 
Sprejeli so tudi poročilo o službenih 
potovanjih v mesecu maju ter poro
čilo o porabljenih sredstvih za re
prezentanco v obdobju od 1. 1. do .'JI. 
marca 1978. 

Člani odbora so soglašali s storit
vami v zvezi z dekoracijo pri uredit
vi prostora za X . balkansko prven
stvo v skokih v vodo, ki bo od 4. do (>. 
avgusta na Jesenicah. 

Seznanjeni so bili z obvestilom, da 
je železarna Jesenice ob akciji zbi
ranja papirja v humanitarne na
mene oddala Rdečemu križu Jese
nice 3710 kg odpadnega papirja. 

PREGLED SESTANKOV SDS 
Minuli teden smo prejeli 13 zapisnikov s sestankov samouprav

nih delovnih skupin. Vse deiovhe skupine, razen ene, ki je obrav
navala vprašanje gradnje kulturnega doma na Jesenicah, so obrav
navale ožje notranje probleme. Tako je na primer šest delovnih 
skupin iz hladne valjarne Bela obravnavalo vprašanje izgube tega 
TOZD v prvem četrtletju ter informacijo o proizvodnji in stroških v 
mesecih aprilu in maju. 

SDS livna jama 1- je razpravljala o posledicah slabe discipline 
in o sankcijah, ki bi morale slediti. Dogaja se namreč, da kdo pred
časno zapušča delo, oziroma da ga opravlja površno. Malomarno 
delo je dostikrat vzrok zastojev, vendar pa se taki prekrški ne obrav
navajo po hitrem postopku. 

SDS sendzimir 3 (Kramar) ugotavlja, da določene slabosti 
lahko odpravijo z boljšo delovno in tehnološko disciplino. Glede sla
bega izplena pri dinamo pločevini Člani SDS vprašujejo, če ni mo
goče poostriti kontrole pri stekel ogrodju, saj morajo na njihovi lini
ji za pripravo kolobarjev odrezati tudi po 3 tone materiala, da je 
trak v mejah dovoljenih toleranc. Menijo, da bi bilo potrebno usluge 
vzdrževalnih obratov poceniti. Poostriti bi kazalo kontrolo nad upo
rabo čistilnih in zaščitnih sredstev. 

Skupina postavlja tudi naslednja vprašanja: Kdaj se bo uredila 
ventilacija %a odsesavanje plinov iz sušilne peči na ČRNO liniji? Ali 
je možna nabava omare za shranitev orodja v regeneraciji? Zakaj se 
ne zveča grupa za delovni mesti pripravljalec kolobarja in snemalec 
kolobarja na CBL? Zakaj se ne povrnejo stroški za vožnjo na rela
ciji Jesenice —Gorje—Radovljica? Kdaj bodo na sendzimirju dobili 
sklopke za I. vmesne valje? Razen tega skupina sprašuje, zakaj ne bi 
imelo tudi vzdrževanje turnusa 4 + 1, kajti po njenem mnenju bi 
bilo na ta način moč občutno zmanjšati zastoje. t 

SDS lužilnica 1 sprašuje, kdaj bo montirano obešalo za pove
zovalni aparat ter kdaj bodo dobili v prvi izmeni manjkajočega sne
malca in drugega Iužilca. Na SSAP in SCAP liniji manjka delovna 
sila, zato skupina meni, da naj bi obratovala le ena linija. Delavci na 
SSAP liniji se pritožujejo, ker morajo delati po 12 ur, ko je na pro
gramu nerjavna pločevina. Obe liniji si tudi prizadevata, da bi varil
cem povečali grupo iz VI. na VII. 

SDS lužilnica 3 je pripravljala o vzrokih izgube v hladni va-
lajrni Bela (nizek izplen, previsoki stroški predelave, neprimerni vlo
žek, prevelika poraba potrošnega materiala), meni pa, da na večino 
vzrokov, razen na prihranek potrošnega materiala, ne more vplivati. 
Delavci se pritožujejo tudi na delo kantine, ker na nočni dnini nikoli 
ni toplega obroka. Omenjeno je bilo tudi, da žerjavovodje želijo ime
ti priključek za zrak za čiščenje žerjavov ter da bi si morali žerjavo
vodje SCAP in CBL linije med seboj pomagati, da ne bi prihajalo do 
nepotrebnih zastojev. 

SDS adjustaža I predlaga montiranje prezračevalcev nad dre-
sirnim ogrodjem ter naročilo večjega števila ročnih povezovalnih 
strojčkov. Skupina je zadolžila gospodarja, da se dogovori z vzdrže
vanjem za redno vzdrževanje transportnega voza. 

SDS adjustaža 2 v zvezi z izgubo meni, da bi morali temeljiteje 
raziskati vzroke. V primeru, da so vzrok slabega izplena slabe me
hanske lastnosti materiala, bi morale del rizika prevzeti tudi pred
hodne TOZD. Predlaga tudi ostrejšo kontrolo porabe potrošnega 
materiala, predvsem rokavic. Menijo, da TOZD Vzdrževanje ne bi 
smela slabo opravljenega dela zaračunavati po isti ceni kot dobro 
opravljeno (primer: oljnik na CTL liniji). Pritožuje se tudi nad de
lom kantine ter predlaga povečanje grupe za drugega rezalca. 

SDS adjustaža 3 med drugim opozarja na pomanjkanje delav
cev (drugi rezalec SSSL linije, strojni adjuster). 

SDS RTA 2 opozarja, da je zaradi povečanega obsega del zače
lo nekoliko zaostajali preventivno vzdrževanje. 

Center za proučevanje samoupravljanja 
in informiranje — Božidar Lakota 

Ob koncu seje so obravnavali vlo
ge posameznih organizacij in dru
štev in v zvezi s tem sprejeli ustrez
ne sklepe. 

DM 

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

SKLEPI ODBORA SAMOUPRAVNE 
DELAVSKE KONTROLE ŽELEZARNE 

Na seji odbora samoupravne delavske kontrole delovne 
organizacije Železarna, k i je bila 14. junija, so bili sprejeti 
naslednji sklepi: 

Samoupravna delavska kontrola ugotavlja, da obračun 
osebnega dohodka za mesec marec ni bil v skladu s takrat ve
ljavnim pravilnikom o delitvi osebnega dohodka v železarni 
Jesenice. Nepravilno je bil izračunan osebni dohodek po 
novem pravilniku, ki še ni bil sprejet. 
' Osebni dohodek tako za mesec marec ni bil v skladu z 

zakonom in samoupravnimi predpisi in s tem v zvezi tudi niso 
bili zakoniti sklepi delavskih svetov v tistih temeljnih 
organizacijah, kjer referendum o sprejemu pravilnika o 
osnovah in merilih za delitev osebnega dohodka in dela 
sklada skupne porabe ni uspel. 

i ii. 
Samoupravna. delavska kontrola ugotavlja, da sklep 

delavskega sveta Železarne o povečanju osebnega dohodka 
za osem odstotkov ni v skladu s pristojnostmi tega samo
upravnega organa, ker je povečanje osebnega dohodka do
hodka v izključni pristojnosti delavskih svetov temeljnih 
organizacij. 

III. 
Razprava kaže, da ocenjevanje delovnega prispevka na 

način, po katerem se ocenjuje osebna lastnost in disciplina 
delavca ni sprejemljiva in tudi ni v skladu z zakonom. S tem 
so kršeni veljavni predpisi o delitvi osebnega dohodka. 

IV. 
Samoupravna delavska kontrola opozarja odgovorne 

strokovne delavce, poslovodne organe in pristojne sa
moupravne organe na nepravilnosti, ki so se pojavile v Žele
zarni pri izplačilu osebnega dohodka za marec, ter v zvezi s 
tem naroča, da takih nepravilnosti ne sme biti več. V 
nasprotnem primeru, pa bo morala samoupravna delavska 
kontrola proti vsakemu nezakonitemu postopku izvesti 
samoupravne in politične sankcije. 

TOZD Remontne delavnice 

1 9. SEJA ODBORA ZA DELOVNA RAZMERJA 
Predsednik odbora za delovna razmerja TOZD Remontne delav

nice Janez Hočevar je 22. junija sklieal 19. redno sejo odbora, na kate
ri so pri ugotavljanju izvajanja sklepov zadnje seje ugotovili, da so bili 
vsi sklepi realizirani, razen enega, k i je v reševanju. 

Pri obravnavi kadrovske proble- delka Javornik, na predlog^bčinske 

il ZELEZAR i 

matike je odbor obravnaval proble
matiko instalaterjev za vzdrževanje 
konti liva. Na objavo, ki jo je dala 
TOZD Vzdrževanje, se je prijavil 
samo en kandidat, zato so se odloči
li, da se instalaterje, ki bodo prišli iz 
šole, prvenstveno zaposli na delih za 
vzdrževanje konti liva. V kolikor to 
ne bo doseženo, pa bo potrebno 
vzdrževati ta objekt z instalaterji iz 
delavnice TOZD Remontne delav
nice. 

Nadalje je odbor potrdil šestim 
delavcem pridobitev lastnosti delav
ca TOZD Remontne delavnice in 
jim odredil dela in naloge, desetim 
delavcem spremenil zadolžitve za 
dela in naloge, odločil dela in naloge 
sedmim upokojencem, pri čemer je 
zahteval, da le-ti delajo samo na na
logah in opravilih, za katere je bila 
sklenjena pogodba. 

Nato je odbor potrdil prijavlje
nega kandidata na objavljena dela 
in naloge I. ključavničarja tehtnic, 
vendar nfora za dokončno izvedbo 
imenovanja dobiti tudi soglasje od
bora za delovna razmerja TOZD 
Strojne delavnice, kjer je prijavljeni 
kandidat zaposlen. 

Odbor je tudi ugotovil, da se na 
objavljena prosta dela in naloge 
II. elektromehanika klimatskih na
prav v obratu RTA ni prijavil nihče. 

Odbor je v nadaljevanju seje dal 
soglasje dvema prosilcema za prido
bitev lastnosti delavca ŽJ ter dvema 
delavcema za prekinitev lastnosti 
delavca TOZD Remontne delavnice, 
eni delavki pa za prestop v delovno 
skupnost. 

Na vlogo komiteja občinske kon
ference ZKS — kadrovske komisije 
je odbor odobril vpis na srednjo poli
tično šolo pri CK ZKS v Ljubljani 
Francu Tušarju iz montažnega od-

Jkonference ZSMS, vodstva TOZD in 
družbenopolitičnih organizacij 
TOZD Remontne delavnice pa je 

odobril trem delavcem udeležbo \ 
mladinskih brigadah, in sicer Janezu 
Kržišniku za Kozjansko, Zvonku 
Kovačiču za Valjevo in Radivoji; 
Radiču za.Šamac —Sarajevo. 

Ob koncu je odbor še potrdil po
trebe po počitniškem delu in potrebe 
po rednih kadrih za TOZD Remont
ne delavnice. Izredno je pomanjka
nje elektrikarjev za elektro žerjavni 
oddelek, ključavničarjev za montaž
na dela in pa delavcev za vse vrste 
del gradbenih strok. NZ 

TOZD Plavž 

14. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Delavski svet TOZD Plavž je pod vodstvom predsednika Janka 

Guzelja imel 23. junija 14. redno sejo. Pri pregledu sklepov so ugoto
vili, da so bili vsi izvršeni. 

Obravnavali so in soglasno spre
jeli predlog samoupravnega spora
zuma o reguliranju medsebojnih od
nosov v proizvodnji, potrošnji, pro
metu in merilih za samoupravno 
urejanje cen železove rude in kon
centrata železove rude za čas 1978 
- 1980. 

Po obravnavi predloga o spre
membah prodajnih cen za nerjavno 
pločevino so sprejeli naslednja dva 
sklepa: 

1. Sektorju prodaje se odobri upo
raba uvajalnega popusta za avste-
nitno vroče in hladno valjano ploče
vino do 20^, odvisno od tržnih raz
mer. 

2. Uvajalni popust velja do prekli
ca, ki ga bo predlagal poslovni 
odbor. 

Samoupravne sporazume za želez
niški in luški promet je delavski svet 
sprejel že na prejšnjih sejah; predla
gali so da zastopajo interese TOZD 
in Železarne v teh organih kot dele
gati, in sicer na nivoju SRS Maks 
Klinar. na nivoju regije pa Franc 
Kalan TOZD Transport, Franc 
Ambrožič TOZD Jeklarna in Peter 
Pod lesnik DS za komercialne in fi
nančne zadeve. 

Obravnavali so predlog sprememb 
pravilnika o osnovah in merilih za 

delitev osebnih dohodkov in dela 
sklada skupne porabe. Pri izračunu 
deleža OD na račun ocene delovnega 
prispevka so delegati soglašali s 
predlogom za določitev točk po I. 
varianti. Predlog so predhodno 
obravnavale tudi družbenopolitične 
organizacije v TOZD Plavž in zavze
le enako stališče. 

Sklep DS je bil, da je delavec 
upravičen do vrednostnega bona za 
malico za vsak opravljeni 8-urni de
lovni dan. Če je samovoljno pred
časno zapustil delo, mu ta bon ne 
pripada, če je delo zapustil iz upra
vičenih razlogov (bolan, pozivi obla
sti itd.), mu ta bon pripada. 

Če delavec opravi vsaj štiri ali več 
nadur, ima pravico do vrednostnega 
bona. Če opravi manj kot štiri 
nadure, do bona ni upravičen. 

Na seji so poudarili, da mora za
radi visoke proizvodnje grodlja, pre
majhne kapacitete ponvic in slabega 
odvzema tekočega grodlja v marti-
narni steči veliko grodlja na livno 
polje. Delo plavžarjev je zato zelo 
otežkočeno in veliko bolj nevarno. 
DS TOZD Plavž je zadolžil vodjo 
proizvodnje, da skupno s sektorjem 
za nagrajevanje pripravi primerno 
obliko dodatnega nagrajevanja za te 
delavce. AB 



NOVICE IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 
PROFILARNA 

Deveta seja izvršnega odbora os
novne organizacije sindikata je bila 

~7. junija. Razpravljali so o prazno
vanju dneva civilne zaščite in so
glašajo s tem, da je treba še bolj po
udariti pomen civilne zaščite. 

V razpravi je bil predlog bodoče 
organiziranosti sindikata v občini 
Jesenice. Pripomb k novi organizira
nosti, kakor tudi k bodočemu 
sestavu občinskega sindikalnega sve
ta, niso imeli. V nadaljevanju seje so 
bili seznanjeni s prospektom za ure
ditev jedilnice na Javorniku. Opre
ma naj bo razporejena tako. da je
dilnica ne bo prenatrpana. 

Vodja TOZD tov. Gasar je izvršni 
odbor osnovne organizacije seznanil 
s težavami zaradi pomanjkanja 
vložka in razdrobljenosti asor t ime li
ta. TOZD Profilama ima dovolj na
ročil do septembra in bi ob zadost
nem vložku in oh številu kadra lah
ko delala še bolje. 

Ob pregledu-bolezenske odsotnosti 
i dela ugotavljajo, da je previsoka. 
Izvršni odbor osnovne organizacije 
sindikata meni, da je treba delavce, 
ki so zaradi bolezni dalj časa odsotni 
z dela, bolj pogosto nadzorovati in 
ukrepati, v kolikor bo ugotovljena 
neupravičena odsotnost z dela. Na 
seji so posredovali tudi -ustrezno 
mnenje o delavcih, ki neupravičeno 
izostajajo z dela. 

VZDRŽEVANJE 
Šesta redna seja izvršnega odbora 

osnovne organizacije sindikata je 
bila v četrtek, 8. junija. Predsednik 
osnovne organizacije sindikata tov. 
Pogačnik je povedal, da je bila takoj 
po neuspelem referendumu na iz
redni seji D.S TOZD Vzdrževanje 
anienovana- komisija z nalogo, da 
zbere pripombe, jih analizira in 
predloži delavskemu svetu TOZD 
Vzdrževanje v obravnavo. Na seji 
delavskega sveta so pripombe obrav
navali in se strinjali s predlogom, da 
jih vnesejo- v pravilnik, ki ga bodo 
razdelili članom kolektiva. Poleg 
pravilnika bodo delavci v TOZD 
Vzdrževanje prejeli tudi informacijo 
o sprejemanju popravkov. 

Vodja TOZD Franc Brelih Je na
vzoče seznanil z vsebino sestanka 
pristojnih iz TOZD, kjer je referen
dum ni uspel. Sestanka se je udeležil 
tudi družbeni pravobranilec samo
upravljanja v jeseniški občini. 

Tov. Pretnar sprašuje, zakaj pred 
ponovnim razpisom referenduma ni 

. bilo /bora delavcev. Na vprašanje je 
odgovoril predsednik osnovne orga
nizacije sindikata, in sicer da je bila 
k misija mnenja, da lo ni potrebno, 
ker so bile pripombe obravnavane že 
ti i sestankih SDS in tudi upošteva
ne. 

1/vršni odbor osnovne organizaci
je sindikata je razpravljal o pred
kongresnih aktivnostih sindikatov. 
V letošnjem letu bo v Mariboru de-
veti kongres slovenskih sindikatov. 
Zato bo treba opraviti dodatne na
loge. Sklican je bil sestanek vseh 
predsednikov izvršnih odborov os
novnih organizacij sindikata, na ka
terem so se dogovoriti za bolj do
sledno uveljavljanje zakona o zdru
ženem delu ter za izpolnjevanje 
planskih nalog v posameznih TOZD. 
V predkongresnem obdobju bo treba 
poživiti inventivno dejavnost, ker v 
zadnjih letih na tem področju ne na
predujemo. Sindikalna organizacija 
je odgovorna, da bo pri odborih za 
gospodarstvo v TOZD imenovana 
posebna komisija za to področje. 

V predkongresnem obdobju bosta 
h dve konferenci organizirani z na 
menom, da bi uskladili nov statut 
sindikata. V Železarni organizacijski 
sestav ne bo spremenjen, določeni 
spremembe pa bodo uveljavljene v 
občinskem sindikalnem svetu, ki bo 
štel 45 članov. Tam bo tudi Mi član
ski izvršni odbor in lit) članska kon
ferenca občinskega sveta ZSS. Pr
votno je bilo rečeno, da naj bi imeli 

i le en odbor pri občinskem sindikal
nem svetu, vendar so pozneje bili 
seznanjeni s predlogom predsednika 
Zveze sindikat o\ Slovenije Vinka 
Hafnerja, da bi ustanovili naslednje 
odbore: odbor kovinarjev, odbor 
gradbenikov, odbor za promet in 
zveze, odbor za gostinstvo in turi
zem ter odbor za področje trgovine. 
>̂  takšno obliko organizacije sindi
kata v občini se st rilTJajo. vendar 
menijo, da je v predlaganem sestavu 
občinskega sindikalnega sveta pre
malo članov .sindikata Železarne. 

Ob koncu seje so sprejeli več skle
pov. Disciplinski komisiji hudo po* 
sredovali ustrezno mnenje glede di
sciplinskih prekrškov i / TOZD vzdr
ževanje. 

Namesto Janka (Vlesnika so v iz-
\ išni odbor osnovne organizacije 
sindikata kooptirali Ivana Šuštersi-
('a, ki prevzema tudi funkcijo člana 
odbora /a delovna razmerja ter re
ferenta za izlete na področju vzdrže
vanja HVŽ. Namesto Branka Jerši-
•ia so za novega predsednika komi
sije za šport in rekreacijo imenovali 
Metoda Ličofa iz vzdrževanja Jek-
larne, V TOZD Vzdrževanje že ne
kaj časa niso sodelavcem, odsotnim 

zaradi bolezni /. dela, dodeljevali de
narne pomoči. Sekretariat izvršnega 
odbora bo zbral potrebne podatke in 
določil višino denarne pomoči, o če
mer bo izvršni odbor osnovne orga
nizacije sindikata razpravljal na pri
hodnji seji. 

HLADNA VALJARNA 
JESENICE 

Na 22. seji izvršnega odbora os
novne organizacije sindikata so raz
pravljali o brezplačnem letovanju 
sodelavcev v počitniških domovih. 
Skladno s predlogom sindikalnih 
skupin so za brezplačno letovanje 
predlagali sodelavki* Marijo Zgaga i/, 
odpreme in Jaka Piberčnika iz lužil-
nice. 

DRUŽBENA PREHRANA 
Četrta seja izvršnega odbora os

novne organizacije sindikata je bila 
v sredo, 1.4. junija. Predsednica os
novne organizacije sindikata 'Finca 
Kernc je analizirala sklepe sprejete 
na prejšnji seji. Sklepi so bili izpol
njeni, razen sklepa, ki se nanaša na 
razpravo o izletih. V nadaljevanju 
seje je bila prebrana pritožba sode
lavca Jožeta Mravleta, ki zahteva 
denarno pomoč, ker je že peti mesec 
odsoten zaradi bolezni. Dogovorili 
so se, da bodo sinu Joža Mravleta 
krili stroške letovanja v Novigradu, 
v višini, kolikor znaša denarna po
moč, ki jo dodeljujejo članom sindi
kata, ki jo potrebujejo in ni nujno, 
da so v bolniškem staležu. Denarno 
pomoč so dodelili tudi Danici Ko-
pavnik in Jožu Kalanj. ki sta tudi 
dalj časa odsotna zaradi bolezni. 

V septembru naj bi izvedli izlet v 
počitniški dom Crikvenica, v kolikor 
bodo samoupravne delavske skupine 
soglašale s predlagano varianto za 
izvedbo izleta. Sindikalnim skupi
nam bodo predlagali možne variante 
in sicer: dvodnevni izlet v Crikveni-
co. izlet na relaciji Vršič —Trenta— 
bolnica Franja in ižlttfft Plitvice — 
Petrova gora —Kozara. V septembru 
naj bi organizirali dva izleta. 

V TOZD Družbena prehrana je 3« 
sodelavcev, ki prejemajo manj kot 
3.000 din osebnih dohodkov. Pred
sednica je izvršni odbor seznanila z 
poslovanjem v prvem tromesečju. o 
čemer pa so razpravljali tudi na se

stankih SDS. Vodja TOZD Stanka 
Vulelija je poudarila, da so rezultati 
poslovanja - boljši, toda pozitivni 
uspeh bo dosežen le ob prizadevanju 
vseh zaposlenih. 

V zadnji točki dnevnega reda so 
razpravljali o bodoči organiziranosti 
sindikata v jeseniški občini ter o 
predlogu sestave predsedstva občin
skega sindikalnega sveta Jesenice. 
Izvršnemu odboru je bila posredo
vana tudi informacija o deseti seji 
delavskega sveta železarne Jesenice. 

Bogdan Langus je poročal, da so 
organizirali tekmovanje v kegljanju 
na asfaltU.-Tako udeležba na tekmo
vanju kx>t rezultati so skromni, ven
dar važno je sodelovati. Izvršni od
bor je sprejel sklep o odkupu določe
nega števila vstopnic za letno kopa
lišče. 

LIVARNA 
Čet rta seja izvršnega odbora os

novne organizacije sindikata je bila 
v sredo, 21. junija. Vodja TOZD 
Jože Osvald je poročal o finančnem 
poslovanju za obdobje januar— 
april. Zaradi prepozno prodanih je
klenih odlitkov kupcem, ki niso pra
vočasno poravnali računov, obdobja 
niso pozitivno zaključili. Ugotovili 
so, da bo finančni plan realiziran s 
30. junijem, količinski plan pa do 
konca leta; To bo doseženo le z iz
boljšano tehnološko in delovno di
sciplino. V kolikoi- se nameravajo 
preusmerit?; na zunanjo prodajo, 
bodo morali biti izdelki še bolj kva
litetni. Voiija-TOZD je v nadaljeva
nju seje predlagal, naj bi s pro
stovoljnim -delom zbrali odpadno 
bronovrno in-jo prodali prek nabav
nega oddelftaV"denar pa namenili sin
dikalni organizaciji.-V ta namen so 
imenovali komisijo petih članov. 

Na seji so se dogovorili o dvodnev
nem izletu na Plitvice in otok Rab, 
in sicer 2^'4n 27. avgusta. Prijave 
bodo zbirajrod 15. julija do 1. avgu
sta. Prispevek' za člane kolektiv« je 
300 din, svojci pa naj bi plačali polno 
ceno 680 din. Prijave bosta spreje
mala Anton Križaj ter Milena Men
cinger. Na mesto Jožeta Poljanca so 
v izvršni odbor sindikata kooptirali 
Miroslava Arnuša. Denarno pomoč 
so dodelili trem sodelavcem, ki so 
dalj časa odsotni zaradi bolezni. 

Kisikarna Sava 

USPEH UDELEŽENCEV SOZD SŽ NA 
REPUBLIŠKEM PRVENSTVU KOVINARJEV 

Letošnje tekmovanje kovinarjev za prvenstvo Slovenije 
je sklenjeno. Slovenske železarne so na svojo udeležbo in do
sežene uspehe lahko ponosne. Skupina nadih 40 tekmovalcev 
je med 237 udeleženci dosegla eno prvo, tri druga in tri tretja 
mesta. 

Pohvaliti moramo vse livarje, strugarje, orodjarje, rez-
karje in varilce železarn Jesenice, Ravne in Štore za znanje, 
sposobnost in hrabrost, ki so jih dokazali z vključitvijo v tek
movanje, posebno priznanje pa zaslužijo izbranci za republi
ško prvenstvo. 

Isreno čestitam zastopnicam Slovenskih železarn, ki so 
se na tekmovanju v najplemenitejši tekmovalni zvrsti — 
delovni sposobnosti prebili v sam republiški vrh. Ponosni 
smo na rezkalca Boštjana Lutra iz železarne Ravne, ki je 

' postal republiški prvak; na livarja Ferda Krauzla iz železarne 
Ravne, varilca Ivana Maleka ter Franca Pétemela iz železar
ne Jesenice za osvojena druga mesta in na stugarja Jožeta 
Kotnika iz železarne Ravne ter varilca Jerneja Markeža in 
Jožeta Gračnerja iz železarne Jesenice za osvojena tretja 
mesta, kakor tudi na uspešen nastop ostalih tekmovalcev. 
S svojimi rezultati ste manifestirali ugled slovenskega žele
zarstva. 

Pred nami je sedaj prvenstvo kovinarjev Jugoslavije. 
Tovarišem Lutru, Krauzlu, Maleku, Peternelu, Kotniku, 

Markežu in Gračnerju, ki ste si priborili čast vključitve v ta 
najvišji krog tekmovanja, želimo veliko sreče in uspehov. 

Tekmovalni duh pri delu spodbuja pridobivanje znanja, 
sposobnosti in delovne vneme, zato ga moramo v vseh se
stavinah naše sestavljene organizacije združenega dela po-
speševati. Prihodnja leta se mora povečati število udeležen
cev, v tekmovanje pa se morajo vključiti vse naše proizvodne 
delovne organizacije. Tekmovalni uspehi v eltini zvrsti — 
delu so najboljše spričevalo resnične sposobnosti, zato 
morajo svoje učinke imeti tudi na delovno napredovanje. 

Gregor Klančnik 

Pripravljenost je vedno 
boljšo kakor 

golo pričakovanje... • 

VIZUALNE OPAZOVALNICE CZ 
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D E L O V I Z U A L N E O P A Z O V A L N E P O S T A J E 

Delo VOP bomo obravnavali s stališča opazovanja zračnega 
prostora in terena, pri čemer se ne bomo ustavljali pri specifičnih 
nalogah, ki jih imajo VOP pri ABK-kontroli ozemlja ter pri min
skem opazovanju in javljanju na morju in na rekah. Ta vprašanja 
naj bi obravnavali posebej, pri čemer ne bi smeli prezreti tega, da sta 
glavni namen in naloga VOP opazovanja zračnega prostora in 
javljanje, oziroma da mora biti način dela VOP določen z zahte
vami, ki izvirajo iz te naloge. 

Zračni prostor in zemljišče je treba opazovati in o tem javljati 
nepretrgoma od trenutka zasedbe VOP, pa do odhoda iz nje. Če se 
VOP premešča z enega položaja na drugega, je treba opazovati tudi 
med premikom. 

V eni izmeni se načeloma določi en sam opazovalec. Če pa je 
radarsko opazovanje izrazito otežkočeno (na hribovsko-planinskem 
zemljišču in v razmerah močnega elektronskega oviranja) in če so 
pogoji za letenje na majhnih višinah ugodni (dobra optična vidlji
vost), naj bi v eni izmeni določili opazovalca in njegovega pomoč
nika, tako da opazovalec opazuje najverjetnejšo smer naleta sovraž
nikovega letalstva, pomočnik pa drugi del odseka (cone) opazo
vanja. 

ZAHVALA DELAVCEM TOZD PLAVŽ 
Delavci TOZD Plavž so od svojega nekdanjega sodelavca 

Vinka B E G U Š A , po tem ko so mu poslali spominsko — jubi
lejno značko plavžev in knjižico z zgodovino plavžev, prejeli 
naslednjo zahvalo: 

»Po vrnitvi z dopusta sem bil prijetno presenečen, ker 
sem prejel knjižico in značko ter se vam za izkazano pozor
nost in trud iskreno zahvaljujem. 

Sam sem namreč osebno sodeloval pri gradnji obeh plav
žev, kakor tudi pri »tajanju« prvega plavža in zamrznjenih 
martinovk v letu 1945. 

Čeprav sem že četrt stoletj. 'trgan od Jesenic, še vedno 
spremljam razvoj Železarne v v s t u njenih dogajanjih in sem 
vesel ter hkrati ponosen na vse, kar jeseniški železarji dose
gate. Čutim, da sem Še vedno eden vas. Še prav posebno zado
voljstvo in ponos pa me navdajata, ker sinovi naših plavžar-
jev, martinarjev, valjavcev, kovačev vodijo in upravljajo to
varno. Kaj to pomeni, razumemo le tisti, ki smo pod tujo 
upravo kot hlapci služili svoj trdi vsakdanji kruh. 

Želim, da boste tudi v bodoče dosegali in presegali 
dosežke preteklih let ter še enkrat hvala!« 

• \ 
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MLADI O SEBI SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH] 
PROGRAMSKA IN VOLILNA SEJA 

OK ZSMS JESENICE 
V petek, 2:i. junija, je bila v 

prostorih restavracije Kazina pro
gramska in volilna seja občinske 
konference ZSMS Jesenice. Poleg 
delegatov osnovnih organizacij 
ZSMS iz krajevnih skupnosti, orga
nizacij združenega dela, šol, speciali
ziranih organizacij in društev so se 
seje udeležili tudi sekretar občinske 
konference ZKS France Kobentar. 
predsednik občinske konference 
SZDL Zdravko Črv, predsednik 
občinskega sindikalnega sveta Teo
dor Kreuzer in sekretar občinske 
konference ZSMS Valjavo. 

Za sejo so mladi delegati že pred
hodno prejeli zelo obsežno poročilo 
o delu jeseniške mladinske organiza
cije v obdobju med IX. m X . kon
gresom ZSMS. Uvodne besede ozi
roma povzetek poročila je na seji 
podal predsednik OK Z S M S Jese
nice Franjo Kragolnik. Poudaril je, 
da je programska in volilna seja skli
cana v obdobju velike politične 
aktivnosti na vseh področjih, pred
vsem pa ob uspešnem zaključku dela 
XI . kongresa Zveze komunistov 
Jugoslavije. Iz poročila je moč raz
brati, da je za to obdobje občinske 
konference ZSMS značilno, da je vse 
napore usmerila v razreševanje te
meljnih nalog, ki so bile izpostav
ljene na kongresih zveze komunistov 
in na IX. kongresu ZSMS. 

Celotno poročilo je v vseh 
pogledih dovolj kritično in objektiv
no ter predstavlja zaokroženo celoto 
aktivnosti mladih med obema kon
gresoma. Po uvodnih besedah pred
sednika OK ZSMS je Slavko Mežek 
podal predlog novega akcijskega 
programa občinske konference za 
naslednje mandatno obdobje. Pou
daril je predvsem naloge, v katere se 
bodo morali z vso resnostjo vključiti 
vsi mladi, organizirani v zvezi socia
listične mladine. Program dela bo 
moč uresničiti le ob spoznanju in 
prizadevanjih, da še naprej krepimo 
vlogo in akcijsko enotnost članstva 
in osnovnih organizacij ZSMS v 
vseh sredinah, kjer mladi živijo in 
delajo. Le z močnimi in akcijsko utr
jenimi osnovnimi organizacijami 
ZSMS bo moč ustvariti pogoje, da 
bo mlada generacija enakopravno in 
odgovorno sodelovala pri razreše
vanju temeljnih vprašanj razvoja 
naše družbe. 

Podanemu poročilu in predlogu 
novega akcijskega programa je 
sledila zelo pestra razprava, v kateri 
so delegati še konkretneje osvetlili 
določene probleme, ki so bili v poro-

V 00 ZSMS DS 
ZA KOMERCIALNE 

IN FINANČNE ZADEVE 
PRIČELI Z DELOM 

Mladinska organizacija ZSMS v 
delovni skupnosti za komercialne in 
finančne zadeve je pred kratkim 
imela sestanek, katerega je vodila 
nova predsednica Vesna Otoničar. V 
uvodu je podala poročilo o doseda
njem delu in prebrala program dela, 
izvolili pa smo tudi novo vodstvo po
sameznih komisij. 

Člani osnovne organizacije naj bi 
delo sprejeli bolj resno in se sestan
kov udeleževali v polnem številu, saj 
bomo lahko samo s tem dokazali, da 
smo sposobni organizirati in uresni
čiti program dela na vseh družbeno
političnih področjih. 

Sprejete naloge niso enostavne, 
vendar upamo, da bomo z medseboj
no pomočjo in skupnim delovanjem 
mladih tudi te ovire premagali. 

Z K 

OBISK MLADIH 
IZ KRUŠIKA 

NA JESENICAH 
Pretekli petek in soboto, 23. in 

24. junija, so se na obisku na Jese
nicah mudili mladinci iz kolektiva 
tovarne Krušik iz pobratene občine 
Valjevo. V petek dopoldan so si 
najprej ogledali več obratov v Žele
zarni in tehnični muzej, v popol
danskem času pa še okolico Jesenic. 
V soboto dopoldan so mladi iz 
Kruhka prisostvovali razgovoru v 
Kazini, ki ga je pripravil koordi
nacijski svet ZSMS Železarne. Uvo
doma je predsednik poslovodnega 
odbora Železarne Peter Kune pred
stavil železarski kolektiv, predsednik 
izvršnega odbora 00 sindikata 
Štefan Sčerbič pa je mlade goste iz 
Valjeva seznanil z delom družb 
političnih organizacij. Ob koncu so 
se dogovorili, da bodo mladi železar-
ji vrnili obisk, in sicer v septembru, 
ko v Valjevu praznujejo občinski 
praznik. V soboto popoldan so se 
mladi iz Krušika srečali še v prija
teljski nogometni Hekmi z jeseniški-
mifnogometaši. 

čilu nakazani le polovično. Razprav
ljale! Mitja Žagar, Miro Kočevar, 
Ana Pagon, Franc Kobentar, Simo
na Rihtaršič, Zdravko Stare, Teodor 
Kreuzer, Milojka Cvetkovič, Muja-
ga Haskič in Nevenka Juvan so s 
svojimi besedami brez dvoma dali 
pomemben prispevek za nadaljnjo 
usmeritev dela in aktivnosti jese
niške mladinske organizacije. 

Novi sekretar OK ZKS Jesenice 
Franc Kobentar je še posebno 
poudaril, da so mladi danes že zelo 
prisotni v razvoju naše samouprav
ne družbe, vendar jih doseženi 
uspehi ne smejo uspavati. Posebno v 
temeljnih organizacijah in krajevnih 
skupnostih mora priti do izraza 
skupno delo vseh subjektivnih 
socialističnih sil. V prihodnje bo pri 
tem potrebna še večja odgovornost 
članov ZSMS, še posebno pa mladih 
komunistov. Posebno pomembne 
naloge čakajo mlade v jesenskem 
obdobju, ko bodo na vrsti volitve 
novih organov v krajevnih skupno
stih. Ob koncu pa je sekretar OK 
ZKS Franc Kobentar še poudaril, da 
morajo mladi v svoje delo vključiti 
tudi sprejete smernice VIII. kongre
sa ZKS in XI . kongresa ZKJ . 

Iz razprave pa moramo še posebno 
poudariti besede Simone Rihtaršič 
in Mira Kočevarja. Delegatka iz 
centra srednjih šol Jesenice je zbra
nim spregovorila o samoupravi dija
kov, delegat iz Iskre — TOZD 
Blejska Dobrava pa je zelo obsežno 
in konkretno predstavil delo mladih 
v tej temeljni organizaciji. Ostali 

razpravljalci so za tem spregovorili 
še o delu klubov OZN, o problemih 
jeseniških študentov in o delu 
mladih v posameznih sredinah. 

Po sprejetju poročila in novega 
akcijskega programa so delegati 
izvolili nove organe občinske kon
ference ZSMS. V H>-člansko pred
sedstvo so bili izvoljeni: Miro Koče
var, Ivo Železnikar, Branko Pagon, 
Slavko Mežek, Breda Ambrožič, 
Milojka Cvetkovič, Rina Klinar, 
Anton Komic, Ana Pagon, Tihomir 
Kostič, Zvone Zimic, Pavla Klinar, 
Mujaga Haskič, Ilija Marjanac, 
Rado Cvetkovič in Radiša Kajadi-
novič. Za novega predsednika so iz
volili Slavka Mežka, za sekretarja 
pa ponovno Branka Pagona. Ra
zen tega so na seji izvolili še. osem 
delegatov za X . kongres ZSMS, ki bo 
jeseni v Novi Gorici. Na posameznih 
področjih bodo mlade Jeseničane 
zastopali: Slavko Mežek, Miro 
Kočevar, Ana Pagon (družbenoeko
nomski odnosi), Branko Pagon, Ivo 
Železnikar (krajevne skupnosti), 
Bojan Erjavšek, Breda Ambrožič 
(vzgoja in izobraževanje) ter Pavla 
Klinar (družbene organizacije in 
društva). 

Ob zaključku petkove programske 
in volilne seje OK ZSMS Jesenice so 
podelili še letošnja priznanja meseca 
mladosti mentorjem ZSMS in 
prizadevnim mladim družbenopo
litičnim delavcem. Med mentorji so 
priznanja prejeli Miha Žemva, Vera 
Smukavec, Ivan Tušar in Jožica 
Bakovnik, med mladimi družbeno
političnimi delavci pa Mujaga Has
kič, Miro Ražman, Janko Rabič, 
Olga Šimic in Rudi Mikula. 

J. Rabič 

RAZGOVOR NA TEMO: »RESOLUCIJA 
VIII. KONGRESA ZKS« 

Komisija za idejno politično delo 
pri osnovni organizaciji ZSMS Ja-
vornik — Koroška Bela je v sredo, 
14. junija, organizirala razgovor s 
tovarišico Albino Tušar članico CK 
ZKJ o resoluciji VIII. kongresa 
ZKS, kar bi moralo zanimati sleher
nega člana ZK v naši sredini. Vendar 
pa smo se o interesu za spoznavanje 
dokumentov kongresa slovenskih 
komunistov očitno zmotili. V upa
nju, da čim širšemu krogu članov 
ZK, ki živijo na območju KS Javor-
nik — Koroška Bela omogočimo, da 
se na tak način spozna z nalogami, 
ki so pred nami, je organizator raz
poslal vabila na razgovor širokemu 
krogu prebivalstva. Vabljenih je bilo 
280 članov ZK, predstavniki druž
benopolitičnih organizacij in dru
štev ter člani 00 ZSMS Javornik — 
Koroška Bela. Skupaj je bilo vablje
nih 330 krajanov. Toda močno nas 
je .razočarala udeležba, saj je razgo
voru prisostvovalo le 34 članov ZK 
in mladincev z Javornika in Koroške 
Bele. Svojo odsotnost je opravičilo 
le devet članov ZK in trije člani 00 
ZSMS - Javornik - Koroška Bela 
zaradi zaposlenosti. Kljub majhne

mu številu prisotnih pa je razprava 
dokaj dobro potekala. Prisotni so 
dali največ poudarka uresničevanju 
zakona o združenem delu, dohod
kovnim odnosom, povezovanju kra
jevnih skupnosti s TOZD in mla
dinski problematiki. 

Tovarišici Tušarjevi se moramo 
zahvaliti za njeno izvajanje, saj nam 
je celotno temo-podala preprosto in 
lahko razumljivo. Predvsem mi mla
di si želimo še več takšnih oblik 
izobraževanja in spoznavanja do
kumentov,, ki so pomembni za naše 
vsakdanje življenje in vključevanje 
v naš samoupravni sistem. 

Kaj pa starejši člani naše družbe 
in v določeni meri tudi člani ZK? Ali 
naj neuspel obisk na razgovoru o 
resoluciji VIII. kongresa ZKS pome
ni nezainteresiranost za tematiko, 
za katero smo prepričani, da marsi
komu še ni znana? Odgovor na to 
vprašanje bi radi slišali od samih 
članov ZK, predstavnikov DPO, pa 
tudi mladih, članov 00 ZSMS Ja
vornik — Koroška Bela, ki iz opravi
čenih ali neopravičenih razlogov 
niso bili prisotni na tem, pa tudi 
prejšnjih podobnih razgovorih! 

Branka Smole 

KAJ JE S PLESI V MLADINSKEM KLUBU 
NA JAVORNIKU? 

V četrtek, 22. junija, je bil v mla
dinskem klubu na Javorniku razgo
vor o problematiki javnega reda in 
miru na plesih v mladinskem klubu 
na Javorniku, katere prireja 00 
ZSMS Javornik — Koroška Bela 
vsako soboto. 

Že sami odgovorni mladinci smo 
spoznali, da se ob sobotah v kultur
nem domu in okolici nekateri mla
dinci neprimerno vedejo. Delali smo, 
kar je v naših močeh, vendar nismo 
uspevali, upamo pa, da bomo z raz
pravo prišli do ugodne rešitve prob
lema, je bilo rečeno v uvodu. 

Že takoj na začetku razprave je 
bilo poudarjeno, da ni namen 
razprave plese ukiniti, temveč najti 
primerno rešitev in sprejeti ustrezne 
sklepe. Ugotovljeno je bilo, da zaha
ja na te plese vedno širši krog mla
dih in to od Kranjske gore do Kra
nja. Iz tega lahko le sklepamo, da 
mladi na širšem območju nimajo pri
mernega prostora, oziroma priredi
tev za zabavo, zato se v tako veli
kem številu zatekajo v mladinski 
klub, kjer pa je vsekakor premajhen 
prostor. Kaj zdaj storiti? Naj zapre
mo tem mladim še to edino zaba
vo? Odločili smo se, da tega vsekakor 
ne storimo, vendar pa so zaradi 
številnih pripomb potrebuj ustrezni 
ukrepi. 

Predstavnik postaje milice Jeseni
ce nam je razložil nekaj členov iz 
odloka občinske skupščine o javnem 
redu in miru, iz katerih so bile raz
vidne naše in naloge milice v podob
nih situacijah. 

Odločili smo se. da bo na vsakem 
plesu reditelj, ki bo imel redarski 
trak. Poudarjeno pa je bilo, da redar 
in nihče iz osnovne organizacije ni 
odgovoren za dogajanja izven pro
stora mladinskega kluba. 

Vsi prisotni na razgovoru so bili 
mnenja, da Ho nereda pride naj
večkrat šele po 22. uri — po plesu in 

sicer v restavraciji ali pa zunaj nje. 
Navedeni so bili tudi primeri, ko so 
člani predsedstva 00 ZSMS Javor
nik — Koroška Bela prosili za inter
vencijo postajo milice in se ta ni od
zvala ali pa je prišla že prepozno. To 
je seveda povezano s pomanjkanjem 
delavcev na postaji milice. Naša na
loga je, da uredimo tako, da neredov 
ne bo, saj intervencija ne more biti 
edini ukrep. 

Ugotovljeno je tudi bilo, da so 
večkrat kršitelji miru in reda gostje 
restavracije, kljub temu je krivda na 
00 ZSMS. 

Pojavlja pa se tudi problem vinje
nosti mladih oseb. UJV bo opozorila 
hotelsko podjetje Gorenjke, da mla
doletnim osebam ne toči alkoholnih 
pijač, prav tako pa bo Gorenjko opo
zorila tudi KS Javornik — Koroška 
Bela in 00 ZSMS. V primeru, da se 
bo točenje alkoholnih pijač mlad^ 
letnim osebam nadaljevalo, bo UJV 
podjetje Gorenjke kaznovala. Če pa 
se stanje ne bo izboljšalo, se bodo 
plesi prekinili. 

Sprejeli smo sklep, da krajevna 
skupnost skliče posvet nekje med 
11. in 15. julijem, na katerega bodo 
vabljeni vsi prisotni na tem raz
govoru in predstavniki Gorenjke 
ter OK ZSMS Jesenice. 

Pomemben je tudi sklep, da 00 
ZSMS nikakor ni odgovorna za po
sameznike in kontrolo, kam vsak po
sameznik odide po končanem plesu. 
Predstavnik postaje mrliče je pouda
ril, da izkušnje kažejo, da kršitelji 
miru največkrat niso člani 00 
ZSMS Javornik — Koroška Bela, 
temveč mladinci, ki so prišli na ples 
od drugod. 

Sklenjeno je bilo, da bosta še 
dva plesa in sicer zadnji 1. julija. 
Potem pa bodo plesi šele jeseni oh 
pričetku novega šolskega leta. 

Branka Smole 

Delegati na volilni in programski seji OK ZSMS Jesenice (Foto J. Rab 

PROGRAMSKO-VOLILNA KONFERENCA 
OO ZSMS CENTRA SREDNJIH ŠOL 

V petek, 9. junija, je bila program-
sko-volilna konferenca osnovne or
ganizacije centra srednjih šol. 

Ob analizi delovanja 00 ZSMS 
centra srednjih šol je bilo ugotovlje
no, da vse naloge, ki so bile sprejete 
v programu dela 00 ZSMS na pro
gramski konferenci v oktobru, niso 
realizirane. 

Največ pozornosti je namenjenih 
oblikam samoupravljanja na šoli, 
med katerimi pa imajo najpomemb
nejšo vlogo oddelčne konference. Iz
vedene so bile v vseh redovalnih 
konferencah. S tem smo dosegli, da 
so dijaki dobili večjo možnost uve
ljavljanja svojih interesov in da je v 
primerjavi z lanskim letom storjen 
korak naprej. Vendar pa so oddelčne 
konference uspele v tistih razredih, 
kjer je večja idejno politična zrelost 
in zavest mladih. Težimo za tem, da 
bi v prihodnje dogradili vsebinsko 
stran oddelčnih konferenc. Oddelčne 
konference naj bi postale res raz
prave dijakov in ne le zgolj pregled 
ocen uspehov in neuspehov doseže
nih v konferenci. 

Formirane so bile vse komisije, ki 
so izdale svoje programe. Večji del 
nalog izdanih v teh programih pa ni 
realiziranih. V celoti lahko ocenimo, 
da so bile vse komisije v prvem delu 
mandatnega obdobja bolj delavne 
kot v drugem. Tako bi za prvi del 
mandatnega obdobja l?hko rekli, da 
je bila komisija za informiranje med 
najbolj aktivnimi, začela je izdajati 
informativni list Mladi informator, 
v katerem je poročala o delu 00 
ZSMS. V tem šolskem letu pa se ko
misija ne more pohvaliti s svojim 
delom, saj j i v prvem polletju ni 
uspelo izdati niti enega lista. fc>ele v 
drugem polletju je s pomočjo literar
nega krožka, ki deluje na .šoli, izdala 
glasilo. Glede same informiranosti 
na šoli pa lahko rečemo, da bi se mo
rali vsi zavedati načela, da informi
ranost ni samo pravica, temveč tudi 
dolžnost posameznega člana. Pred
vsem bi morali imeti tu pomembno 
vlogo predsedniki posameznih akti
vov. 

Tudi komisija za kulturo se ne 
more pohvaliti s svojim delom. V za
četku šolskega leta si je zadala vrsto 
nalog, vendar pa ni realizirala nobe
ne. Sklicala je več sestankov, na ka
tere pa se dijaki niso odzvali in so s 
tem pokazali nezainteresiranost za 
to področje. V lanskem letu so iz
vedli literarni večer, vendar pa letos 
kljub velikemu številu mladih ust
varjalcev na šoli ni bilo dovolj pri
spevkov, da bi literarni večer lahko 
ponovno izvedli. Kot kaže so mladi 
najbolj zainteresirani za šport, saj je 
bila komisija za šport tokrat najbolj 
delavna in uspešna; vseskozi so pri
pravljali tekmovanja in srečanja. 

Komisija za izobraževanje je v 
prvi polovici šolskega leta pripravila 
plesni tečaj, za katerega pa je zani
manje upadalo in ga je na koncu 
obiskovalo le malo dijakov. Komisi
ja je pripravila tudi predavanje o za
konu o združenem delu, ki se ga je 
udeležilo le 32 dijakov. To pa seveda 
niso bile vse ajtcijesnaše 00 ZSMS. 
Udeležili smo se pohoda »po poteh 
partizanske Jelovice«, »okrog okupi
rane Ljubljane«, obe leti so se dijaki 
naše 00 ZSMS s svojim bataljonom 
udeležili osrednje proslave na Pri
stavi ob dnevu mladosti; ob dnevu 
JLA smo obiskali vojake na Bohinj
ski Beli, izvedli protestni pohod sko
zi Jesenice, kot pomoč naši narod
nostni skupnosti na avstrijskem Ko
roškem in sodelovali na tekmovanju 
o znanju o desetih partijskih kon
gresih, ki je bilo na ŽIC. 

Lani v mesecu mladosti je naša 
00 ZSMS na povabilo mladincev iz 
Kočevja sodelovala na srečanju, po
svečenem jubilejem. V letošnjem 
letu smo jim želeli povabilo vrniti, a 
so zaradi drugih srečanj morali go
stovanje odpovedati. 

Zelo velika aktivnost se je pokaza
la, ko smo se pripravljali na organi
zacijo okrogle mize na temo »samo
upravljanje na šoli«, kjer je bilo iz
postavljenih nekaj pomembnih . 
vprašanj. 

Lahko rečemo, da smo uspeli mla
dinske ure vključiti v urnik z izme
njavo ra z red ne in mladi nske u re. 

Vendar pa jih izvajajo le v maloka-
terih razredih, čeprav lahko ugotav
ljamo, da so v nekaterih razredih na 
mladinskih urah razpravljali o do
kumentih 8. kongresa ZKS in zako
na o usmerjenem izobraževanju. 

Tudi na naši šoli oziroma centru 
imamo dijake — delegate v organih 
šole, vendar ugotavljamo, da nam 
delegatski sistem tudi v smeri -
predsedstvo osnovne organizacije in 
aktivi, ne deluje. 

Delegati v organih šole ne prina
šajo povratnih informacij in ne in
formirajo mladih. Tudi predsedniki 
aktivov ne prihajajo redno na seje 
predsedstva in tako ne morejo pre
našati stališč baze — dijakov ali jih 
informirati o pomembnih akcijah. 
Kot smo že ugotovili, imajo po
membno vlogo aktivi ZSMS. Ti nam 
omogočajo širšo razpravo o določe
nih zadevah in vprašanjih, kot no 
uveljavitev in interes mladih v naši 
samoupravni družbi, delegatski bi-
stem ter odnos delegat — baza itd. 

Iz razprave na poročilo lahko ugo
tovimo: 

— krožek OZN ni deloval. Sklica
no je bilo nekaj sestankov, vendar je 
bilo zaradi prevelike nezainteresira-
nosti dijakov delovanje krožka one
mogočeno. Ob tem se nam postav
lja vprašanje, zakaj takšna pa
sivnost. V posameznih razredih bi 
morali razpravljati o družbenopo
litičnem delu, da bi presegli pasi^ 
nost in izboljšali kvaliteto našega 
dela; 

— napačno je to, da ko ugotavlja
mo splošno neaktivnost, tega proble 
ma ne analiziramo. Potrebno je ak
tivno reševati probleme, potrebna je 
aktivnost vseh in konkretna pove
zava med osnovno organizacijo n 
svetom šole, nikogar pa ni, ki bi to 
zvezo vzpostavil; 

— vsebina se ne razširja v celotno 
bazo, sledi pa neizvrševanje spreje
tih nalog; 

— za uveljavljanje zakona o us
merjenem izobraževanju je potreb
na splošna aktivnost vseh mladin
cev; 

— premalo je povezave z organi
zacijami in društvi; 

— premalo mladincev je evidenti
ranih za delo v MDA — letos se je 
število celo zmanjšalo. V lanskem 
letu je bilo v brigadah 32 naših dija
kov, letos pa je evidentiranih le 16; 

— vprašljiva je iniciativnost; 
— list »Vizije« ni samo strogo li

teraren, temveč naj bi bila v njem 
objavljena tudi poročila o delu 0 0 
ZSMS, oziroma o delu posameznih 
komisij; 

— na konferencah 00 ZSMS cen
tra srednjih šol naj bi apelirali tudi 
glede učenja — potrebna je spodbu
da. 

Vsekakor je pred novim predsed
stvom, ki smo ga-ta dan potrdili, še 
vrsta neizvršenih nalog. Za predsed
nika OO ZSMS CSŠ smo izvolili 
Vlada Šaponja, dijaka drugega letni
ka in za sekretarja Radmilo Tučen, 
dijakinjo prvega letnika. Člani no
vega predsedstva pa so predsedniki 
aktivov ZSMS v posameznih razre
dih. Branka Smole 

V adjustaži raljarne bluming 



ZELENA LUČ ZA CELODNEVNO OSNOVNO ŠOLO NA JESENICAH 
(nadaljevanje s I . strani) 
Že v uvodu moramo poudariti, da 

v jeseniški občini zelo uspešno ures
ničujemo pogoje, da bodo osnovne 
Šole lahko celoviteje zagotavljale 
vsestranski razvoj učencev, omogo
čale boljše vzgojnoizobraževalne re
zultate in večje podružbljanje vzgo
je in izobraževanja. S tem mislimo 
na postopno prehajanje na celo
dnevno osnovno šolo, ki se je doslej 
le uveljavila kot oblika in metoda, 
ki zagotavlja uresničevanje teh 
ciljev. V tem času pa se je tudi med 
ljudmi že uveljavilo spoznanje o 
vzgojnoizobraževalnih prednostih 
celodnevne šole. Tako smo v občini 
imeli v šolskem letu, ki se ic čas 
sklepa že 22,14 % oddelkov v celo
dnevni šoli, oziroma 20,8 % vseh 
učencev v osnovnih šolah (republiški 
srednjeročni program do leta 1980 
postavlja za cilj najmanj 25% red
nih oddelkov osnovnih šol), in sicer v 
osnovnih šolah Žirovnica in Kranj
ska gora. Razen tega je bilo tudi 
6,6** učencev zajetih v podaljšano 
bivanje. Z dograditvijo prve faze 
osnovne šole na Plavžu pa bodo z 
novim šolskim letom 1978/79 prešli 
na celodnevno šolo prvi štirje razre
di osnovne šole Tone Čutar v novi 
oh na Plavžu in prvi trije razredi 

osnovne šole Prežihov Voranc, ki 
ostane v sedanji stavbi. Tako bomo 
v šolskem letu 1978/79 imeli v občini 
že 39,3 3 oddelkov oziroma 43,9 7 
učencev v celodnevni šoli! To je vse
kakor velika kakovostna pridobitev 
predvsem za jeseniško mestno pod
ročje, na katerem je največji odsto
tek zaposlenih žena — mater. 

Seveda pa tak prehod ni enosta
ven, tako z vzgoj n oi z obraz eval nega, 
organizacijskega, kadrovskega, ma
terialnega in drugih vidikov, kakor 
tudi z vidika določenih pomislekov 
nekaterih staršev. Vso to množico 
nalog pa že od lanskega decembra 
rešujejo tako pedagoška kolektiva 
obeh osnovnih šol, kakor tudi koor
dinacijska odbora pri krajevnih 
skupnostih Plavž in Sava. S tem 
tako lahko odpadejo dvomi in vpra
šanja o realnosti prehoda, kajti dej
stvo je, da bodo z novim šolskim 
letom, z dograditvijo prve faze nove 
osnovne šole na Plavžu, dani za to 
pogoji. Združeno delo je s spreje
mom dodatka k samoupravnemu 
sporazumu o temeljih plana izobra
ževalne skupnosti Jesenice 197H — 
1980 za leto 1978 tudi združilo 
ustrezna sredstva. Trenutno je naj
večja odgovornost na obeh pedago
ških kolektivih in obeh koordinacij
skih odborih, da kar najbolj ustrez-

SKUPŠČINA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA JESENICE... 

(Nadaljevanje s i . strani) 

II Za denarna nadomestila je bilo 
tem času porabljeno skupno 

J.819.719 din ali 27,6 ri glede na pora
bi, v letu 1977. 

Hi Ostali odhodki, ki zajemajo 
predvsem sredstva za službe, stroške 
denarnega prometa, samoupravo, so 
skupaj znašali 839.821 din ali 2I,3r* 
porabe v letu 1977. 

Za investicije v zdravstvu pa je 
nlo v prvih treh mesecih porabljeno 

1,766.579 ali 32.9,3 porabe v letu 
1977. 

Vsekakor so stroški zdravstvenega 
varstva, kakor tudi porabljena sred
stva za nadomestila osebnega do
hodka v času odsotnosti zaradi bo
lezni, v primerjavi z letom 1977 pre
visoki in bomo temu problemu mo
rali skupaj nameniti več pozornosti 
in to tako izvajalcev, kakor uporab
niki zdravstvenega varstva. 

Poseben problem, ki izstopa, pa je 
odsotnost z dela zaradi bolezni, ne
sreč pri delu in na poti na delo. 

del 
Odsotnost z dela do 30 dni, ki gre v breme organizacij združenega 

Jesenice Kranj Hadovlj ca Šk. Loka Tržič Regija 

nesreče 3.353 3.846 1.326 2.767 1.390 12.782 
pri delu 124>2 101,3 84,6 106,6 171 110,04 
poklicne 27 32 13 41 103 
oblezni 71,0 246,1 108,3 80,4 99,32 
bolezni 38.162 66.396 24.208 32.987 14.302 176.054 

125,9 119,9 94,0 127,2 120,2 118,0 
sk upaj 41.542 70.374 25.547 35.795 15.692 176.054 sk upaj 

124,7 118,7 94,0 125,3 123,4 117,5 

Odsotnost z dela nad 30 dni v breme skupnosti zdravstvenega 
varstva: -
nesreče 2.788 2.344 962 630 723 7.547 
pri delu 142,4 114,9 100 45,9 145,5 108,2 
poklicne 53 83 136 
bolezni 412,1 
bole 7 ni 21.445 32.736 16.008 14.384 5.624 90.197 

116,0 101,8 llt),9 94,8 95,0 103,8 
nega druž. 2.202 9.148 2.234 3.140 2.252 v 19.876 
članov 109,2 82,9 156,4 110,5 76,9 103,2 
izolacija, 127 619 207 138 167 1.233 
spremstvo 88,2 97,3 106.7 95,8 71,4 92,3 
skupaj 26.547 44.900 19.411 18.375 8.766 118.039 skupaj 

117,5 97,9 113,9 94,1 85,3 104,1 
skupno 68.089 115.274 44.978 54.180 24.458 306.979 
izgub, dni 122,3 109,7 101,7 122,6 106,4 111,2 

Iz razpredelnice je razvidno, da 
smo se v prvem tromesečju glede od
sotnosti zaradi bolezni ali v zvezi 
z boleznijo v vseh občinah, razen 
v Radovljici, ponašali zelo neresno, 
posebno v tistih odsotnostih, ki gre
do v breme organizacij združenega 
dela. Skoraj lahko rečemo, da imajo 
Jesenice v tem pogledu primat. V 
lanskem letu je bilo skupno izplača
nih nadomestil osebnega dohodka 
zaradi odsotnosti v regiji 172,831.927 
dinarjev, na Jesenicah pa 34,226.312 
dinarjev. Če bomo tako nadaljevali, 
kot smo začeli v prvih treh mesecih, 
bodo izplačila v letu 1978 dosegla še 
višje številke, za kar pa, moramo 
takoj povedati, nimamo kritja; to je 
za tisto odsotnost, ki se izplačuje iz 
sredstev zdravstvene skupnosti. 

Drugo važno vprašanje na seji je 
bilo sprejem finančnega načrta 
zdravstvene skupnosti za leto 1978. 

Za leto 1978 je programirano 
skupno 145,667.000 din dohodka ali 
W,9% več kot v letu 1977. Zaradi 
novo sprejete prispevne stopnje, ki 
yeljajo od 1. 7.1978, so prispevek iz 
dohodka organizacij združenega de
la v letu 1978 poveča kar za 61,8$, 
Prispevek iz osebnega dohodka pa le 
za 13,6%. Prispevek za zdravstveno 
varstvo upokojencev se v letu 1978 
poveča le za 8,6%, kar je precej 
'zpod povečanih stroškov za zdrav
stveno varstvo upokojencev. Na re
publiški ravni je bil o prispevku za 
zdravstveno varstvo upokojencev 
8Prejet sklep, da se plačuje na osnovi 
Števila upokojencev, neupoštevaje 
^ine izplačanih pokojnin na ob
močju zdravstvene skupnosti obči-
n e- Ta sklep je bil sprejet, ne da bi 

o tem razpravljale občinske zdrav
stvene skupnosti. O tem je že raz
pravljala republiška zdravstvena 
skupnost na prvi seji skupščine, ka
kor tudi izvršni odbori občinskih 
zdravstvenih skupnosti. Na osnovi 
prihodka je bil napravljen Judi plan 
odhodkov, iz katerega navajam le 
glavne postavke. 

Glavni odhodek je v splošnem 
zdravstvenem varstvu, za kar je pla
nirano 103,837.000 din ali 71,5 rx ce
lotnega proračuna. Za nadomestila 
osebnega dohodka zaradi bolezni ali 
v zvezi z boleznijo je programirano 
skupno 20,671.000 din ali 14,4 rr, 
ostali stroški pa v višini 14,1 r*. Celo
ten dohodek se je v primerjavi z le
tom 1977 povečal za 18,9 $, odhodek 
pa za 17,3 ri. Glede na višino sred
stev bomo morali prvenstveno po
zornost nameniti krepitvi splošne 
zdravstvene službe, kritično pa 
obravnavati stroške za bolnišnično 
zdravljenje ter ostale dohodke v zve
zi z zdravstvenim varstvom. Pri 
vsem tem pa moramo imeti v vidu 
politiko preventivnega zdravstve
nega varstva občinske zdravstvene 
skupnosti. Pri tem pa je mišljeno 
zmanjševanje stroškov bolnišnične
ga zdravstvenega varstva, ki zajema 
več kot 50 $ stroškov celotnega 
zdravstvenega varstva. Seveda bo 
pri tem potrebno angažirati zdrav
stveni kader v splošnih amulantah. 

Skupščina je razen tega obravna
vala tudi višino potnih stroškov, ki 
jih imajo zavarovanci v zvezi z 
zdravstvenim varstvom. 

Stane Torkar 

no rešijo tudi ostale pogoje za 
prehod. 

Koordinacijska odbora sta po ko
misijah in na sejah odbora obrav
navala probleme in naloge v zvezi s 
prehodom ter poskušala poiskati 
najboljše rešitve. Predvsem pa je 
bilo delo odborov vpeto v koordini
ranje in usklajevanje med politično 
iniciativo in operativo, to je šolami. 
Pri tem delu sta odbora dobivala 
ustrezno podporo in pomoč tako pri 
družbenopolitičnih organizacijah,' 
kakor organih skupščine občine. 
Kajti celotnega bremena prehoda ni 
mogoče naložiti izključno pedago
škima kolektivoma. Odbora sta zato 
z njima sodelovala in verificirala 
njihove predloge, oziroma strokovne 
rešitve. 

Oba odbora ugotavljata, da za 
prehod na celodnevno osnovno šolo 
razredne stopnje obeh osnovnih šol 
ni teoretičnih preprek. pač pa je bilo 
in bo še potrebno rešiti številna 
praktična vprašanja. Tako so rešili, 
da bodo okrog šeststo obrokov hrane 
prevažali v novo šolo na Plavžu z 
lastnim kombijem, za katerega je 
sredstva zagotovila občinska izobra
ževalna skupnost in to iz šolske ku
hinje. Učenci v celodnevni šoli bodo 
namreč prejemali malico in kosilo v 
šoli. Težave so imeli tudi z rekreacij
skimi površinami, ker bo okolje šole 
še gradbišče in ker telovadnica v prvi 
fazi še ne bo gotova. Telovadnico 
bodo v prehodnem obdobju imeli v 
večnamenskem prostoru, rekreacij
ske prostore pa bodo uredili na trav
niku, kjer je sedaj Srancov kamp, 
turistično društvo pa jim je ponudi
lo tudi Trim stezo ob Jesenici, ki jo 
bo potrebno do konca še urediti. 
Računajo, da jih bosta v teh priza
devanjih finančno podprli Vatros 
stalna — TOZD Jesenice in Univer
sal. Za tri nove prosvetne delavce 
imajo v aprilu prihodnjega leta ob
ljubljena tudi stanovanja. Delno 
imajo tudi rešeno vprašanje svobod
ne, oziroma interesne dejavnosti. 
Njihova težnja je, da bi za te dejav
nosti pridobili kar največ zunanjih 
sodelavcev, mentorjev in organizacij 
združenega dela, društev in družbe
nih organizcij. Nekaj jih je že oblju
bilo sodelovanje, za ostale pa bodo 
s skupnim razpisom povabili k sode
lovanju še druge, čeprav to ne bo 
šlo brez težav, ker se te dejavnosti 
odvijajo v glavnem od 12. do 15. ure, 
ko so ljudje na rednem delu. Samo 
na razredni stopnji osnovne šole 
Tone Čufar na Plavžu bi za inte
resne dejavnosti rabili 20 zunanjih 
sodelavcev. Pri reševanju tega 
vprašanja bodo obema koordina
cijskima odboroma in pedagogom 
obeh šol morali priskočiti na pomoč 
organizacije združenega dela, dru
štva in družbene organizacije, saj je 
interesna dejavnost ena bistvenih 
sestavin celodnevne šole in priza
devanj za podružbljanje šole ter 
njeno povezovanje z organizacijami 
združenega dela, okoljem in delom. 

Koordinacijska odbora mnogo 
razmišljata* o tem, kako obe šoli, ki 
bosta postopno prehajali z vsemi 
razredi na celodnevno šolo, kar naj
bolje v svojih sredinah uveljaviti kot 
družbene, kulturne in telesnokultur-
ne centre. Kako šoli čim bolje pove
zati s krajevnimi^skupnostmi in or
ganizacijami združenega dela. Tu 
jih nedvomno še čaka veliko in odgo
vorno delo, pri čemer pa bodo morali 
dobiti vso moralno in politično opo
ro in pomoč družbenopolitičnih 
organizacij, društev, organizacij 
združenega dela in drugih. 

Pri prešolanju nekaterih otrok za
radi novega šolskega okoliša so star
ši opozorili tudi na problem obisko
vanja glasbene šole. Tudi to vpraša
nje so ustrezno rešili z razumeva
njem in sodelovanjem glasbene 
šole. Učenci osnovne šole Prežihov 
Voranc, bodo k pouku, oziroma h 
glasbenim vajam hodili v tako ime
novanem rekreativnem oziroma 
času za interesne dejavnosti na 
glasbeno šolo, medtem ko bodo 
učenci osnovne šole Tone Čufar 
na Plavžu imeli pouk glasbene šole 
v času istih dejavnosti na svoji šoli, 
razen za večje instrumente, oziro
ma klavir. To pomeni, da bodo uči
telji glasbene šole hodili k njim in 
ne obratno, kar je nedvomno zelo 
dobra rešitev za učence. 

V pripravah na prehod na 
celodnevno šolo, oziroma sploh s pri-
Četkom pouka v novi šoli na Plavžu, 
so mnogo razmišljali, na kar so jih 
opozorili tudi starši, o prevozu otrok 
v šolo in iz šole. Ob tem vprašanju so 
v razgovoru poudarili, da bo moral 
imeti Viator — TOZD Jesenice več 
razumevanja kot ga je imel doslej in 
svoje vozne rede prilagoditi potre
bam šole, oziroma učencev, pri 
Čemer je bil predvsem poudarjen 
prevoz iz Planine pod Golico. Pro
blem prevozov v šolo so postavili 
tudi starši 25 učencev iz Podmežak-
lje, kar pa po mnenju, izoblikova
nem v razgovoru, ne bi smelo biti 
problem, kajti za te učence je nova 
šola na Plavžu le malenkost bolj od
daljena od sedanje šole, razen tega 
pa imajo reden lokalni prevoz pa 
tudi peš pot za Savo je primerna in 
varna, pa tudi koristna iz zdravstve
nega vidika, pri Čemer ne bi smeli 
pozabljati, da sé učenci ne bodo več 

vračali iz šole v mraku, kakor je bilo 
doslej. 

V zvezi s hojo v šolo in iz šole se 
tako oba odbora, kakor pedagogi 
mnogo ukvarjajo s tem, kako 
učencem zagotoviti maksimalno 
varnost na cesti. Ponovno se postav
lja v ospredje že načrtovana in ob
ljubljena semaforizacija križišča in 
prehoda za pešce na Plavžu (pri Ču-
farju), pa tudi sicer bi morali večje 
prehode za pešce urediti s semaforji, 
razen tega bodo morali delavci mili
ce priskočiti na pomoč pri reševanju 
tega vprašanja. 

V razgovoru je bilo tudi poudar
jeno, da prehod več kot 700 učencev 
iz jeseniškega območja na celodnev
no osnovno šolo pomeni tudi dodat
na sredstva, ki si jih bodo delavci v 
šolstvu morali pridobiti na osnovi 
svobodne menjave dela z delavci v 
materialni proizvodnji. To je pre
cejšnje breme, ki ga prevzema zdru
ženo delo, ob dejstvu, da istočasno 
gradimo novo šolo in da bo za do
končno izgradnjo potrebno zbrati še 
čez 23 milijonov dinarjev. Že letos je 
poprečna prispevna stopnja za 
izobraževalno skupnost večja od 
lanskoletne za 0,90 * . ko je podaljša
no bivanje planirano le za zadnje 
štiri mesece, za prihodnje leto pa se 
bo stopnja nedvomno še bolj pove
čala, saj bo potrebno zagotoviti 
sredstva za 12 mesecev. Nedvomno 
bo to breme potrebno porazdeliti 
tudi na ostale interesne skupnosti, 
potrebno pa bo prehod na celodnev
no šolanje ostalih razredov nekoliko 
upočasniti in za prehodno obdobje 
uveljavljati podaljšano bivanje, za 
kar bodo dane vse prostorske mož
nosti. Vsekakor pa sedanja prizade

vanja pomenijo za jeseniško mestno 
območje izredno veliko pridobitev, 
saj nam nova šola na Plavžu omo
goča -celovit prenoči na enoizmenski 
pouk — vsa leta po osvoboditvi srna 
na Jesenicah imeli dve in dve in pol 
izmenski pouk. 

Tako oba koordinacijska odbora 
kot oba pedagoška kolektiva so do
slej naredili izredno pomembno delo 
za kar najbolj uspešen prehod štirih 
razredov osnovne šole Tone Čufar in 

. treh ra z redov osnovne šole Prežihov 
Voranc na celodnevno osnovno šolo. 
Če smo prej poudarili večjo obreme
nitev združenega dela, pa moramo 
istočasno podčrtati tudi izredno pri
dobitev za učence glede vzgojno
izobraževalnih prednosti, ki jih pri
naša celodnevna šola. To je tudi 
velika pridobitev za zaposlene star
še, ker se bodo otroci iz šole vračali 
po kosilu in že z izgotovljenimi šol
skimi obveznostmi za naslednji dan. 
To pa seveda ne razbremenjuje star
šev pri njihovem vzgojnem delu, 
kajti le skupna prizadevanja šole, 
staršev in okolja bodo dala maksi
malne rezultate pri vzgoji celovite 
socialistične osebnosti. 

Prepričani smo, da bosta koordi
nacijska odbora in pedagoška kolek
tiva obeh šol do priČetka novega šol1 

skega leta uspešno premostili vse 
ovire in da bodo skupaj uresničili vse 
svoje zamisli ob izdatni pomoči tudi 
drugih dejavnikov v obeh krajevnih 
skupnostih in v občini Se toliko 
bolj, ker je za prehod na celodnevno 
šolo živo zanimanje tudi med starši, 
ki bodo s svojim sodelovanjem in 
iniciativami tem prizadevanjem lah
ko veliko pomagali. 

BRATSTVO IN ENOTNOST 78 
V nedeljo, 2. julija, bomo pozdravili nase drage goste, 

člane ZRVS iz SR Črna gora. Sprejem gostov bo ob 12. uri v 
Kranju, nato pa se bodo odpeljali v Kranjsko goro, kjer bo 
skupno kosilo in nato ogled Planice ter izvira Save. 

V kulturnem programu bodo sodelovali pevci iz Kranjske 
gore ter instrumentalni ansambel narodnih pesmi iz Rateč. 
V večernem delu programa se bodo zbrali v hotelu Kompas 
gostje in predstavniki družbenopolitičnih organizacij občine 
Jesenice. 

Dan pred praznikom dneva borca si bodo gostje iz Črne 
gore ogledali najprej muzej talcev v Begunjah in dolino 
Drage, kjer bodo položili vence na grobove talcev. Ob tej 
piliki bo goste z dogodki med NOB seznanil predsednik 
občinskega odbora ZZB NOV Jesenice Jože Ulear. Na 
programu je še ogled železarne Jesenice, popoldan pa se 
gradu in muzeja na Bledu. 

Na tovariškem srečanju, ki bo v hotelu Erika v Kranjski 
gori, bo sodelovala folklorna skupina z gorenjskimi 
narodnimi plesi. To bo tudi priložnost za izmenjavo med
sebojnih izkušenj pri delu organizacij ZRVS. 

V torek, 4. julija, se bodo gostje iz Črne gore z avtobusom 
odpeljali v Dobrepolje, kjer bo osrednja proslava osmega 
srečanja rezervnih vojaških starešin Jugoslavije Bratstvo in 
enotnost 78. Ob osrednji proslavi v Dobrepolju bodo izdali 
posebno številko Naše obrambe, da bi lahko goste in druge 
udeležence proslave seznanili z razvojem organizacije ZRVS. 

Jože Ur h 

Hala konti-liva 
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PREDLOG RAZDELITVE GRADBENIH POSOJIL 
ZA LETO 1978 

Odbor za stanovanjska vprašanja je na svoji 12. redni 
seji dne 26. 6. 1978 obravnaval vloge posameznih prosil
cev« ki so se javili na razpis za gradbena posojila (objava 
v ŽELEZARJU dne 11. 5.1978). 

Pri obravnavi posameznikov se je odbor pridrževal 
v največji možni meri pogojev, ki jih predpisuje novi Pra
vilnik o urejanju stanovanjskih vprašanj delavcev Žele
zarne Jesenice in sklepa delavskega sveta ŽJ z dne 31.5. 
1978 o višini gradbenih posojil za leto 1978 in sicer: 

— za novogradnjo maksimalno 100.000, - d i n 
— za rušenje in novogradnjo 100.000,— din 
— za adaptacijo, dograditev 50.000,— din 
— za nakup stanovanja 100.000,—din 
Odbor je obravnaval tudi vloge tistih prosilcev, ki 

v preteklih letih niso prejeli posojila do maskimalne 

višine odobrene za določeno leto in jim odobril v skladu 
z razpoložljivimi sredstvi do višine, ki jim pripada. 

Prosilce, ki so v preteklih letih dobili največ možnega 
posojila, odbor ni obravnaval, ker niso upravičeni prejeti 
ponovno posojila. 

Prav tako odbor ni obravnaval prosilcev, ki niso 
predložili ustrezne dokumentacije v roku, ki je bil raz
pisan za gradbena posojila. 

Po temeljiti razpravi je odbor razdelil gradbene po
sojila* 

Pritožbe na delitev lahko vloži prizadeti pro
silec v roku 15 dni od objave na oddelek za družbeni 
standard pri Kadrovskem sektorju. 

Kadrovski sektor 
Oddelek za družbeni standard 

Tek. 
tt Priimek to ime Del. at. TOZD-DS 

1. A lit J a nt-/ 21164 blum. ai. 
X. AimanAlo) / 
3. Harbo Marjan 

30709 BO X. AimanAlo) / 
3. Harbo Marjan 23824 transport 
4. Butar A loj r 23568 livarna 
S. Beraik Jate 20207 remont, del. 
6. Botnar Vencelj 20037 HV Bela 
7. Cankar Marjan 9683 Blum. i L 
S. Č e h Ignac 
». Cufer Bofdan 

10. Dakakobler Milan 

19451 Blum. AL S. Č e h Ignac 
». Cufer Bofdan 

10. Dakakobler Milan 
31801 Vzdrževanje 

S. Č e h Ignac 
». Cufer Bofdan 

10. Dakakobler Milan 15288 Valj. prof. 
11. Det man Alojz 19943 H V Bela 

> 12. Dobra vre Metka 26753 Energetika 
IS. Dreaar Valentin 19528 Jeklarna 
14. Emer*it Janez 26661 H V Bela 
16. Pretih Marica 80121 Komerc.-fin. 
16. Gabrovaek Silva 80123 S E O - T K R - N G 
17. GoJJa Brane 30226 H V Jesenice 

,. 18. Graj M i r u 
19. Horvat Miro 

26975 Remont del. ,. 18. Graj M i r u 
19. Horvat Miro 31084 S E O - T K R - N G 
SO. Izda Milka 80169 Komerc.-fin. 
SI. J a k o p i č Franc 4246 Valj. prof. 
22 Jenko Ludvik 4244 Kadr., apl. zadeve in inform. 
SS. Jeaenaek Valentina 80624 Komerc.-fin. 
24 Jeaenaek Albert 6745 Energetika 
25. K a vala r Damjana 29164 Valj. 2400 
26 Kavcic Anica 81474 Komerc.-Fin. 
27. Kenda Janko 20610 H V Jesenice 
2K. K e n i š Janez 24679 Remont del. 
29. Klelndienat Franc 19763 Vzdrževanje 
30. Kllnar Jakob 6169 Valj. ž ice in prof. 
31. Kocjancic Franc 21845 Remont del. 
32. Kokelj Anton 15546 Energetika 
33. Komic Ivica 81495 S E O - T K R - N G 
34. Kordez Alojz 12190 Komerc.-Fin. 
35. Koa Katarina 81484 S E O - T K R - N G 
36. Kralj Franc 25267 Stroj. del. 
37. Kralj J o č e 24737 V z d r ž e v a n j e 
36. Kurent Pavel 19432 Jeklarna 
39. Logar Anton 12789 Komerc.-fin. 
40. Lozar2arko 31896 S E O - T K R - N G 
41. LukaStanc 81015 S E O - T K R - N G 
42. LuznarMiha upokoj. _ 
43. MaJej Sum k.. 20322 Vzdrževanje 
44. Marinack Kdo 23979 2ebljarna 
45. Matkovit Anto 26955 Transport 
46. Miklit Anton 81573 Valj. blum. 
47. Miklit Anton Nt. upokoj. _ 
48. Miklit Pavla 29212 Komerc.-Fin. 
49. NeumanJoze 80327 S E O - T K R - N G 
50. Neuman Milena 80416 KomercrTin. 
51. Not Franc 24481 Vzdrževanje 
52. Oblak Avguttina 60361 Vzdrževanje 
53. Pantur Božo 80926 Kadr., spi. zadeve ter inform. 
54. Pctrovit Ivanka 17917 Ž i c a m a 
55. Pctrovit Ervin 22325 Transport 
56. Pibcr Ferdinand 9002 Zebljarna 
57. Pintar Franc 16680 Energetika 
58. PlatiAaAna 30407 Elektrode 
59. Pogatar Martin 15653 Ž i c a m a 
60. PoljanccJoze 23830 Livarna 
61. Pretnar Franc 81565 Livarna 
62. Priatov Matilda upokoj. _ 
63. Ravnik Vida 81081 Komerc.-Fin. 
64. Rijavce Ivanka 60806 Družb. preh. 
65. Robit Anton 28640 H V Bela 
66. Rotit Joie 6684 Jeklarna 
67. Rugclj Ludvik 15049 Jeklarna 
68. Skumavec Vinko 24042 HV Bela 
69. Srptit Alojz 23296 Stroj. del. 
70. Simon Jozc 20750 Jeklarna 
71. Simon Jot v 30907 Energetika 
72. Spec Stanislav 

^ 73. Stern Majda 
18679 Valj. 2400 72. Spec Stanislav 

^ 73. Stern Majda 60771 Družb, prehr. 
74. Talcr Anica 60468 Družb, prehr. 
75. Toma* Marjeta 24730 Komerc.-Fin. 
76. Trobit Mirko 21591 Jeklarna 
77. Vaja Igor 29837 Komerc.-Fin. 
78. Vilman Ivan 25364 Ž i c a m a 
79. W o l f M a k » 24940 Valj. ž i ce 
80. Zaje Alojz 60774 Družb, prehr. 
81. Zaje Terezija 60193 Družb, prehr. 
82. Zaveljcina Jane/ 29155 Elektrode 
83. Zupan Anton 6771 Stoj. del. 
84. Zupan Ludvik 13742 Remont, del. 
86. Zupan Mitja 81441 S E O - T K R - N G 
86. Zupantit Janez 28001 P lavž 
87. Susnik Pavla 16419 P lavž 
88. Susnik Stanislav 6117 Transport 
89. Leban Vida 7164 Vzdrževanje 
90. teh H I H - Dzcvad 28554 H V Bela 

K V 
Faza 
dograd. 

Posojili 
v Z J 

kv III. 
U-4 adapt. — 

V K 1. (mat za HI. fazo) 
K V adapt — 

VK III. — 

PK IV. — 

K V II. (mat za HI. fazo) — 

K V III. — 

K V dograditev — 

K V III. — 

K V dograditev -V K I. (mat. za HI. fazo) — 

K V II. (mat. za HI. fazo) — 

K V III. 40.000.-
U-3 dograditev — 

U-2 III. — 

K V dograditev — 

KV III. — 

U-3 IV. i _ 
U-2 nakup stan. — 

K V adapt — 

K V adapt — 

U-3 adapt. — 

V K adapt. — 

V K adapt — 

U-2 adapt — 

K V dograditev — 

V K II. (mat za III. fazo) 4 0.000. -
K V HI. — 

V K dograditev — 

V K III. 50.000,-
V K dograditev — 

U-4 dograditev — 

K V HI. 30.000,-
U-5 III. — 

V K 111. — 

V K HI. — 

V K adapt. — 

V K HI. — 

U-5 HI. -U-4 dograditev — 

_ adapt. -VK adapt — 

V K IV. 40.000,-
PK 11. (mat. za 111. fazo) — 

U-5 nakup -
— nakup — 

U-3 nakup — 

U-5 adapt. — 

U-3 adapt. — 

V K adapt. — 

NK 11. (mat. za III. fazo) — 

U-4 II. (mat za HI. fazo) — 

K V dograditev — 

K V dograditev — 

V K adapt. — 

KV adapt. — 

PK adapt. R 15.000,-
K V adapt. — 

VK II. (mat. za III. fazo) — 

U-3 I. (mat za III. fazo) -
_ adapt. -U-3 HI. — 

P K adapt. — 

K V adapt — 

U-4 adapt. — 

K V II. (mat. za 111. fazo) — 

U-4 III. — 

KV II. (mat. za III. fazo) — 

KV I. (mat. za III. fazo) — 

VK L (mat. za 111. fazo) — 

KV adapt. — 

U-3 adapt. 6.000,-
K V HI. — 

U-3 adapt. — 

VK - adapt. — 

U-4 HI. — 

VK HI. — 

V K adapt. K — 

U-3 adapt. — 

PK adapt. — 

U-5 II. (mat. za H i . fazo) — 

VK II. (mat. za III. fazo) — 

KV adapt — 

U-4 HI. — 

K V adapt R -VK adapt. — 

VK adapt. — 

K V adapt R 20.000,-
KV nakup — 

V i A i n a 

posojila 
Izprazni 
sta.no v ad 

100.000. -
50.000,-
50.000,-
30.000,-

100.000,-
50.000,-
60.000,-

100.000. -
50.000.-

100.000.-
60.000,-

100.000. -
100.000,-
40.000.-
30.000,-

100.000,-
60.000. -

100.000,-
100.000,-
90.000,-
50.000,-
50.000,-
50.000,-
25.000, -
50.000, -
30.000, -
50.000, -
40.000, -
50.000,-
50.000.-
20.000,-
50.000. -
50.000, -
30.000,-

100.000,-
100.000,-
100.000,-
50.000,-

100.000,-
100.000. -
50.000, -
30.000,-
50.000,-
40.000,-

100.000,-
100.000,-
100.000,-
100.000,-
50.000,-
50.000,-
50.000,-

100.000,-
100.000,-
50.000,-
50.000,-
30.000,-
50.000,-
15.000,-
40.000,-
50.000,-

100.000,-
40.000,-

100.000,-
50.000,-
50.000,-
50.000,-

100.000,-
50.000,-

100.000,-
50.000,-
50.000,-
50.000, -
30.000,-

100.000,-
30.000, -
10.000,-

100.000,-
100.000,-
50.000,-
50.000,-
25.000,-

100.000,-
100.000,-
50.000,-

100.000,-
100.000,-
50.000, -
50.000,-
20.000,-
50.000,-

dvoftubi 

ga rao rilen 

tros .btJ 

trô 'thn̂  
dvi>-'ih 

dvoft 
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ZAIRE IN KOBALT 
Afriška država Zaire ima največje zaloge in proizvodnjo 

kobalta na svetu. To kovino uporabljajo v majhnih količinah 
kot dodatek za visoko legirane magnet«, pri nekaterih kemičnih 
procesih in v letalski ter oboroževalni industriji. Leta 1977 so 
v Zairu proizvedli okoli 13.500 ton kobalta. Drugi največji pro
izvajalec te kovine na svetu je Avstralija in je v preteklem letu 
dosegla količino 3.400 ton. 

Nahajališča kobaltove rude so običajno skupaj z zalogami 
bakrove ali nikljeve rude. V Zairu so nahajališča kobalta skupaj 
z bakrovo rudo in na vsakih 100 ton bakra pridobijo okoli sest 
ton kobalta. Takšne koncentracije kobalta kot v Zairu niso do
slej odkrili nikjer drugje na svetu. 

Potrebe po kobaltu v svetu rastejo hitreje kot narašča pro
izvodnja bakra in s tem tudi kobalta v Zairu. Danes imajo naj
večje, zaloge kobalta na svetu v ZDA in sicer približno 18.000 
ton. To je znatno nižja številka kot 38.000 ton, ki jo smatrajo 
kot normalno strateško rezervo. Ker so se zaloge v zadnjem 
Času precej znižale, so ZDA že leta 1976 prenehale s prodajo te 
kovine. Na ponoven pričetek prodaje računajo le v slučaju, če 
bo zagotovljena zanesljiva in normalna proizvodnja v Zairu. 

V tej afriški državi so predvideli, da bodo zaradi zmanjša
nih svetovnih potreb in nižje cene zmanjšali letos izvoz bakra 
za 15 isto sta sklenila tudi Zambija in Peni. Največja težava 
je v tem, ker je svetovna cena bakra nižja kot proizvodni stroški 
v teh državah. Če pa rudniki in topilnice bakra v zairski pro-
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vinci Shaba (bivša Katanga) zaradi znanih dogodkov ne bodo 
kmalu pričeli normalno obratovati, potem bo letošnja proizvod
nja bakra še nižja kot so predvidevali. Zaradi zadostne ponud
be bakra, na svetovnem tržišču, to ne bo imelo večjih posledic 
pri svetovni preskrbi s to kovino. Hujša posledica pa bo, ker bo 
vzporedno s proizvodnjo bakra v Shabi padla tudi proizvodnja 
kobalta. Ponudba te kovine na svetovnem tržišču namreč ne 
pokriva vseh želja kupcev. Predvsem velja to za industrijske 
države zahodnega sveta z ZDA na čelu. Zato tudi tako veliko 
zanimanje zahodnih držav za zadnje dogodke v Zairu. 

ŽELEZOVA RODA V SVETO 
Prikazati najvažnejša nahajališča železove rude v svetu ni 

lahka naloga. In to zato, ker so zelo številna, zelo razpršena po 
svetu in močno različna glede na svoj razvoj. Razen tega so 
nekatera nahajališča pomembna samo za lokalno preskrbo. 
Čeprav predstavljajo takšna nahajališča važen del svetovnih 
zalog, vendar direktno ne vplivajo na potek prodaje te važne 
surovine v svetu. 

Nahajališča železove rude v svetu lahko razdelimo na na
slednja področja: 

— Tri velika področja z nahajališči železove rude v deželah 
v razvoju: Latinska Amerika, Jugovzhodna Azija in Afrika. 

— Štiri industrijsko razvite države, velike izvoznice 
železove rude: Avstralija. . Kanada, Švedska in Sovjetska 
zvezah" 

Iz prve razpredelnice je razvidna svetovna proizvodnja 
železove rude v letih 1965, 1970 in 1975, medtem ko prikazuje 
naslednja zanesljive in možne svetovne rezerve (v milijonih 
ton): 

1965 1970 19: 
Svet skupaj 621,58 762,4 914. 
ZDA 88,93 91,3 86J 
Kanada 36,28 48,3 M. 
Sovjetska zveza 153,57 195,6 233J 
LR Kitajska 39,05 43,0 7<W 
Japonska 2,51 1.6 V "J Države EGS 84,46 83,1 7* 61; 
Ostale zah. evr. države brez 18, Švedske 37,04 20,0 18, 
Švedska 29,38 31,8 32J 
Države Lat. Amerike brez Braz. 37,62 48,3 .52. 
Brazilija 20,77 30,0 79. 
Jugovzhodna Azija brez Indije 17,48 15,1 15, 
Indija 23,85 19,2 19. 
Afrika brez Južnoaf. rep. in 29. arabskih držav 21,12 29,8 29. 
Južnoafriška republika 9,10 12,2 100, Avstralija 6,81 51,3 100, 
Ostale države 2,94 14,5 18. 

zanesljive 
rezerve 

možne 
rezerve 

skupn' 
reze p1 

Svet skupaj 251.456 530.894 782.ig 
ZDA 
Kanada 
Sovjetska zveza 
LR Kitajska 
Japonska 

7.617 
33.628 

110.483 
5.882 

- • 12.877 

97.898 
86.389 

193.818 
24.751 
8.640 

105.51' 
120.01 
3O4.301 

1.51* 
21.51' 
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MAKSIMUM KMETIJSKIH 
IN GOZDNIH ZEMUIŠČ 

Zlasti v zadnjem času se pojavlja vse več vprašanj, kako prilago
diti površino kmetijskih in gozdnih zemljišč zahtevani, ki jih postav
lja zakon o kmetijskih zemljiščih. Posebno v nekaterih krajevnih 
skupnostih občani želijo določena strokovna pojasnila, katerih pa 
zaradi objektivnih vzrokov pogosto ne dobijo. Glede na to dajemo 
naslednje pojasnilo: 

0 AKCIJI INŠPEKTORJEV TUDI IZVRŠNI SVET 
x 

Bistvo nastalih vprašanj se nana
ša na problem, kako, oziroma na 
kakšen način naj občani, ki po do
ločbah zakona o kmetijskih zemlji
ščih (Ur. list SRS, št. 26/73) nimajo 
statusa kmeta, prilagodijo površino 
kmetijskih zemljišč in gozda maksi
mumu, določenem v 51. členu citira
nega zakona. Gre torej za tri 
elemente, ki jih velja obrazložiti, to 
pa so: 
1. občani, ki nimajo status kmeta, 
2. zakonsko določen maksimum, 
3. rok. 

1. Zakon daje definicijo za tiste 
občane, ki imajo status kmeta. To so 
tisti občani, ki z osebnim delom ob
delujejo kmetijsko zemljišče, stalno 
živijo v kraju, kjer se to zemljišče 
nahaja in s kmetijsko dejavnostjo 
redno ustvarjajo pomemben doho
dek. Pri tem ni bistveno ali imajo 
tudi druge vire dohodkov kot npr. iz 
delovnega razmerja, pokojnine, obr
ti ipd. Od tega pravila so možne tudi 
določene izjeme. Omeniti velja še to, 
da za kmetijstvo pristojni občinski 
upravni organ odloča o zadevah 
glede statusa kmeta. 

2. Občan, ki nima statusa kmeta, 
ima lahko v lasti največ 1 hektar 
kmetijskih in gozdnih zemljišč sku
paj, od tega največ 0,5 hektarja 
gozda in 0,5 hektarja vinograda. To 
velja za ravninske predele, medtem 
ko je v gorskih in hribovitih predelih 
maksimum 3 hektarje, spet pa le 0,5 
hektarja gozda in 0,5 hektarja vino
grada. V ta maksimum pa se šteje 
tudi površina vseh članov ožje dru
žinske skupnosti. 

3. Vse to se neposredno nanaša na 
rok. Zakon v 115. členu namreč do
loča, da morajo občani do 24. avgu
sta 1978 prilagoditi obseg svojih 
zemljišč zgoraj navedenemu maksi
mumu. V kolikor občani do tega dne 
sami ne prilagodijo obsega svojih 
zemljišč ali gozdnih površin predpi
sanemu maksimumu, so na zahtevo 
kmetijsko zemljiške skupnosti ali 
gozdno gospodarske organizacije 
združenega dela dolžni vsak čas pro
dati po svoji izbiri višek kmetijskega 
ali gozdnega zemljišča, in sicer po 
ceni, kakor jo določajo predpisi o 
razlastitvi. Če pa občan niti ne pri
javi za premoženjsko pravne zadeve 
, -tojni službi viška svojih zemljišč. 
- lahko kaznuje z denarno kaznijo 
lo 5.000 din. 

Ker je torej zmanjšan maksimum 
a nekmete, daje zakon takim obča

nom možnost, da do 24. avgusta 
sami prilagodijo obseg svojih zem
ljišč dovoljenemu obsegu. Torej 
občani, ki nimajo status kmeta, pa 
imajo skupaj z ožjimi družinskimi 
člani v ravninskih predelih več kot 
1 ha. v gorskih in hribovitih predelih 
pa več kot 3 ha kmetijskih in 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

gozdnih površin skupaj ali ki imajo 
več kot 0,5 ha gozda ali več kot 
0,5 ha vinograda ne glede na lego, 
lahko sami do navedenega roka 
prilagodijo obseg zemljišč. Kaj po
meni prilagodijo? Pomeni, da lahko 
višek površin odprodajo, podarijo, se 
odpovedo višku svojih zemljišč, 
lahko pa vsa zemljišča zadržijo, če si 
v skladu z zakonom pridobijo last
nost kmeta. Ker je bilo glede zadnje 
možnosti že nekaj povedanega, le še 
to, da o tem v skladu z upravnim 
postopkom, torej z odločbo odloči 
upravni organ, pristojen za kmetij
ske zadeve. 

Verjetno je najbolj zanimiva prva 
možnost, torej odprodaja. Pri tem 
ima prednostno pravico nakupa 
kmetijska organizacija združenega 
dela in kmet, katerega zemljišče 
meji na zemljišče, ki ga prodaja 
občan. Če ta dva prednostne pravice 
nakupa ne uveljavljata, ima pred
nost kmetijsko_zemljiška skupnost, 
nato druga kmetijska organizacija 
združenega dela ali drug kmet, ki 
ima zemljišče v primerni oddaljeno
sti. Ne glede na to pa ima pred
nostno pravico nakupa zakupnik 
kmetijskega zemljišča, bodisi da je 
to kmet ali kmetijska organizacija 
združenega dela. 

V kolikor gre za prodajo gozdnega 
zemljišča ali gozda ima prednostno 
pravico nakupa organizacija zdru
ženega dela, ki gospodari z gozdovi 
v tem območju (v občini Jesenice 
torej GG Bled - TOZD Gozdarstvo 
Jesenice), v hribovitih in gorskih 
predelih pa tudi kmet, ki mu je goz
darstvo pretežni vir dohodka. Gre 
torej za določeno omejitev pogod
bene svobode, kar pa je podrejeno 
načelu, da naj kmetijsko zemljišče 
pridobiva tisti, ki ga obdeluje. To 
prednostno pravico pa mora občan 
upoštevati samo v primeru, ko želi 
zemljišče ali gozd odprodati, ne velja 
pa za druge primere odtujitve, npr. 
menjava, darilo, odpoved itd. 

Občan, ki namerava prodati kme
tijsko zemljišče ali gozd, je dolžan 
pismeno ponudbo v treh izvodih iz
ročiti pristojnemu krajevnemu ura
du, oziroma, kjer teh ni. občinskemu 
upravnemu organu, pristojnemu za 
premožen jsko-pravne zadeve. Po
nudba mora vsebovati označbo in 
ceno zemljišča ali gozda ter druge 
prodajne pogoje. Takšno ponudbo 
je treba nabiti na razglasno 
desko na krajevnem uradu oziroma 
skupščini občine in jo hkrati poslati 
kmetijsko zemljiški skupnosti. Rok 
za uveljavitev prednostne pravice 
nakupa znaša 30 dni od dneva, ko 
je ponudbo prejela kmetijsko zem
ljiška skupnost. Zakon drugačen 
postopek sankcionira z denarno 
kaznijo do 5.000 din. 

Upravičenec realizira prednostno 
pravico do nakupa z enostransko 
pravno obvezno izjavo, da bo pod 
pogoji, ki jih je prodajalec navedel v 
ponudbi, kupil ponudbeno zemljišče 
ali gozd. Takšna izjava prednostne
ga upravičenca ima to posledico, da 
se z njo prodajalec zavezuje, da 
mora upravičencu prodati zemljišče 
ali gozd, pač pod pogoji, navedenimi 
v ponudbi. 

Čeprav je dana informacija precej 
pozno, pa vendarle upamo, da bo 
marsikomu še vedno dobrodošla pri 
urejanju, oziroma prilagajanju obse
ga zemljišč ali gozdov predpisanemu 
obsegu. 

Ahec Božo 

Že tolikokrat omenjena akcija tržne in kmetijske inšpekcije o 
kontroli kakovosti sadja in zelenjave, cen in založenosti trga na ob
močju občine Jesenice je svoj epilog dobila tudi na osmi seji izvršnega 
sveta skupščine občine Jesenice. 

Čeprav je napisano, da je akcija 
inšpektorjev dobila svoj epilog, to~ 
pravzaprav ni povsem točno, saj je 
izvršni svet zadolžil oddelek za go
spodarstvo za realizacijo nekaterih 
sklepov. Stanje založenosti in kvali
tete je namreč takšno, da se bo treba 
Čim prej resneje spoprijeti z akcijo 
za samoupravno dogovarjanje glede 
preskrbe tržišča v naši občini. Ugo
tovitev inšpekcije, da je založenost 
tržišča izredno slaba in da je našemu 
občanu ponujeno v glavnem potroš-
no blago druge kvalitete, zahteva 
konkretnejša prizadevanja za zbolj
šanje tega stanja. Rezultati akcije 
kažejo, da to za našo občino velja 
nasploh. Če so ugotovili, da je zalo
ženost na samih Jesenicah slaba, 
potem velja za poslovalnice izven 
Jesenic (Žirovnica, Javornik, Kranj
ska gora), da je izredno slaba. Tudi 
razpon cen pri istem asortimentu 
blaga utegne biti večji od 100 %, 
seveda pri različnih ponudnikih. 
Cene sadja in zelenjave so dnevne in 
niso pod družbeno kontrolo, predpi
sana je samo marža v trgovini na de
belo in drobno. Glede na nabavno 
ceno se sme pri oblikovanju cene 

uporabljati največja dovoljena stop
nja marže, ki je v glavnem 20%. Se
veda pa se pri kalkulaciji cen prište
vajo tudi vsi odvisni stroški. 

Toliko torej o založenosti tržišča, 
izvršni svet pa je poleg tega 
obravnaval še nekatere druge zade
ve. Svoje mnenje je podal k predla

gani organizaciji temeljnega javnega 

tožilstva v Kranju in enotam v Kra
nju in Radovljici, obravnaval je 
predlog pogodbe glede izdelave urba
nistične dokumentacije o osnovah 
prometne ureditve trase avtoceste 
od Žirovnice do vstopa v Karavanški 
predor in trase rekonstrukcije ceste 
Jesenice — Rateče. Na tej seji je 
bila imenovana tudi strokovna 
grupa, ki bo izdelala program grad
nje Centra I. na Jesenicah. 

Naslednja, 9. seja izvršnega sveta' 
bo v sredo, 28. junija. 

Ahec Božo 

0 DELU MLADIH IN URESNIČEVANJU 
ZAKONA 0 ZDRUŽENEM DELU 

V sredo, 21. junija, je bila sedma seja komiteja občinske konferen
ce ZKS Jesenice, ki jo je vodil sekretar France Kobentar. 

Najprej so razpravljali o delu in 
aktivnosti občinske organizacije 
ZSMS Jesenice in ugotovili, da je 
bilo njeno delo v preteklem obdobju 
plodno. Predsednik občinske konfe
rence ZSMS Franjo Kragolnik je 
poročal, da je bilo delovanje pretež
no usmerjeno v prizadevanja za 
uresničevanje določil zakona o zdru-

KRAJEVNI PRAZNIK KS ŽIROVNICA 
IN DAN GORENJSKEGA ODREDA 

Krajevna skupnost, družbenopolitične organizacije Ži
rovnice, občinski odbor ZZB NOV Jesenice ter domicilni od
bor Gorenjskega odreda obveščajo borce Gorenjskega in Ko-
krškega odreda, predvsem pa borce Cankarjevega bataljona, 
ki so 29. junija 1942 sodelovali pri požigu železniškega in 
cestnega mostu v Mostah pri Žirovnici, aktiviste, svojce 
ustreljenih talcev, mladino, delovne ljudi in občane iz KS Ži
rovnica, delovne ljudi in občane z Jesenic in z drugih gorenj
skih občin, da je v nedeljo, 2. julija, krajevni praznik KS 
Žirovnica in dan Gorenjskega odreda. 

Na ta dan bo ob 9. uri pred spomenikom talcev v Mostah 
pri Žirovnici spominska komemoracija. 

Po komemoraciji bo od 10.30 dalje tovariško srečanje na 
Glencah, to je nad tovarno Planika v Zabreznici, kjer bo god
ba na pihala z Jesenic pod taktirko Ivana Knifica izvedla 
koncert v počastitev krajevnega praznika. 

Sodelavec pri Sack škarjah v valjarni debele pločevine 

ženem delu, v prizadevanja za stabi
lizacijo gospodarstva, uvajanje sa-* 
moupravnega planiranja, vključe
vanje mladih v aktive ZSMS in v 
ZKS, v organizacijo in izvedbo šte
vilnih manifestativnih akcij, v izva
janje pravilne štipendijske politike. 
Bili so delavni na področju razvija
nja tradicij NOB, informiranja, pro
stovoljnih delovnih akcij in drugo. 

Sekretar komiteja občinske kon
ference ZKS France Kobentar je pri 
tem poudaril, da naj bi bili mladi v 
bodoče še bolj aktivni soustvarjalci 
v konkretnem boju za samoupravne 
družbenoekonomske odnose, bolj 
naj bi se slišal njihov glas v samo
upravnih organih. Bolj naj bi se uve-» 
ljavljala mladostna zagnanost, pre
danost, krepila odgovornost, sploh 
naj bi se mladi bolj uveljavljali v sle
herni sredini. Tone Pintar, delegat 
Železarne je govoril o velikih mož
nostih za vključevanje mladih, ki 
prebivajo v samskih domovih. O tem 
so razpravljali na več sestankih, med 
drugim tudi mladih komunistov. 
Dogovarjali so se o usmerjanju za 
življenje in delo, o ustreznem orga
niziranju mladih, samoupravnem 
organiziranju v samskih domovih in 
razvijanju vseh drugih aktivnosti v 
okviru ZSMS. 

Slavko Osredkar je med drugim^ 
dejal, da je normalno, da so mladi v 
ZSMS kritični do metod našega 
dela. Dokazljivo je. da so se mladi 
vključili v reševanje družbenopoli
tičnih vprašanj. Menil je, da je 
treba aktivnost usmeriti v uspo
sabljanje mladih delegatov, da bodo 
sposobni oblikovati stališča v okviru 
skupnih dogovorov in interesov. Po
trebno bi bilo tudi kritično oceniti 
pouk samoupravljanja v šolah in pri 
tem najti najustreznejše metode po
učevanja, da bi bil pouk kar najbolj 
konkretno povezan s političnim tre
nutkom. 

V nadaljevanju je sekretar komi
teja France Kobentar navzoče-* 
seznanil, da bo o uresničevanju za
kona o združenem delu v jeseniški 
občini razpravljala 29. junija občin
ska konferenca ZKS. Člani komiteja 
in konference so gradivo že prejeli, o 
njem pa bodo predhodno razpravlja
le tudi osnovne organizacije. Na
vzoči so soglašali, da o tem sprego
vori konferenca, ko bodo znana tudi 
stališča osnovnih organizacij zveze 
komunistov. 

Dogovorili so se še o drugih pri
pravah na četrto sejo občinske kon
ference ZKS, ki bo danes, 29. junija, 
in na kateri bodo poleg navedenega 
razpravljali in sklepali še o ustano.-̂  
vitvi novih ter ukinitvi nekaterih os
novnih organizacij in o novi organi
ziranosti občinske organizacije ZKS 
in njenih organov. 

B. 

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

Ostale zah. evr. države brez 
S vedske 3.879 3.660 7.539 
Švedska 3.370 — 3.370 
Latin. Amerika brez Brazilije 4.094 48.219 52.313 
Brazilija 30.050 10.164 40.214 
Jugovzhodna Azija brez Indije 2.590 7.761 10.351 
Indija 8.646 20.406 29.052 
Arabske države 1.271 3.529 4.800 
Afrika brez Južnoafr. rep. in 
arabskih držav 2.535 17.948 20.483 
Južnoafriška rep. 3.013 2.940 5.953 
Avstralija 16.165 — 16.165 
ostale države 5.128 3.489 8.617 

Razpredelnica kaže. da se je količina nakopane železove 
rude v državah Latinske Amerike po letu 1965 izredno povečala. 
To velja predvsem za Brazilijo. Razen tega so tudi načrti za 
bodoče povečanje izkopa te rude v tej državi izredno obsežni. 

Vzporedno s tem je tudi predvideno v Latinski Ameriki 
izredno povečanje porabe železarskih proizvodov in s tem tudi 
rast proizvodnje do leta 2000. Poraba in proizvodnja jekla na 
tej celini v letih 1965, 1970 in 1975 ter predvideno povečanje do 
leta 1985 in 2000 je naslednje (v milijonih ton): 

JUGOVZHODNA AZIJA 

Na tem področju ima največje zaloge železove rude Indija. 
Od skupno 33 milijard ton jih je 29 milijard ton v tej državi. 
Bogate zaloge ima brez dvoma tudi LR Kitajska, vendar doseg
ljivi podatki niso popolnoma zanesljivi. **< 

Iz razpredelnice je razvidna proizvodnja in izvoz železove 
rude s tega področja v letih 1965, 1970 in 1975, naslednja pa 
kaže za isto obdobje ter za leti 1985 in 2000 predvideno porabo 
in proizvodnjo jekla (v milijonih ton): 

Leto 1965 1970 1975 

LATINSKA AMERIKA 
Ta celina ima ogromne zaloge kvalitetne železove rude. 

Cenijo jih na okoli 92 milijard ton. od tega je samo v Braziliji 40 
milijard ton. Količina nakopane železove rude in izvoz v letih 
1965, 1970 in 1975 sta znašala (v milijonih ton): 

1985 2000 
predvidevanje 

Poraba jekla 
Proizvodnja 

12,0 
^8,0 

18,8 
13,2 

28,8 
18,3 

48,0 
57,0 

164 - 282 
162-197 

Leto 1965 1970 1975 
Skupna proizvodnja 58,4 82,3 132,2 
Brazilija 20,8 34,8 79,5 
Venezuela 17,5 21,9 24,4 
Peru 7,1 9,7 9,5 
Čile 12,1 11,3 9,8 
Ostale države 0,9 4,6 9.0 
Skupni izvoz 47,8 53,7 97,2 
Brazilija — izvoz . m 28,1 63,3 

Zaradi predvidenega izrednega povečanja porabe in proiz
vodnje jekla v državah Latinske Amerike do leta 2000 se bo že 
v bližnji prihodnosti zgodilo, da bodo dežele, ki imajo manjše 
zaloge železove rude, kmalu postale njen uvoznik. Druge dežele, 
ki se razvijajo bolj počasi r to so predvsem tiste ob Pacifiškem 
oceanu, bodo lahko tudi v bodoče ostale izvoznice te rude, 
vendar v bolj omejenih količinah in sicer od 10 do 15 milijonov 
ton letno. V tem položaju sta predvsem Čile in Peru. Venezuela, 
ki se precej hitro razvija v industrijsko državo, bo ostala izvoz
nik železove rude še največ petnajst let. Daleč največji izvoznik 
te rude pa bo kljub hitro rastoči industrializaciji tudi v bodoče 
ostala Brazilija. Izvozna količina se bo gibala preko 100 milijo
nov ton in se bo do leta 2000 povečala na okoli 200 milijonov 
ton. 

Leto 1965 1970 1975 
Skupna proizvodnja 41,3 46,5 55,7 
Indija 
Izvoz Indija 

23.8 
10.9 

31.4 
16.5 

40,3 
23,5 

Leto 1965 1970 1975 1985 2000 
predvidevanje 

Poraba jekla 
Proizvodnja 

16,7 
8,1 

19,8 
11,6 

24,6 51 
17,3 55 

-83 191-315 
166-222 

Z izjemo Indije vse ostale dežele Jugovzhodne Azije nimajo 
večjih zalog železove rude in jo zato tudi ne izvažajo. Lahko 
predvidevamo, da jo bodo morale z rastjo železarske proiz
vodnje vedno več uvažati. 

(nadaljevanje prihodnjič) 

ZELEZAR 8 $ 



M SLOVENSKA NARODNOSTNA SKUPNOST V AVSTRIJI 
i SKOZI STOLETJE MIHA KLINAR 

Koroški Slovenci so v republiki 
Avstriji izpostavljeni že celo stoletje, 
zlasti pa v minulih petinsedemde
setih letih, nenehnemu raznarodo-
valnemu pritisku. Da ta pritisk ni 
prenehal, dokazujejo tudi povojna 
desetletja, čeprav je bilo slovensko 
ljudstvo na Koroškem skupaj z naj-
boj zavednimi protinacističnimi pri
padniki večinskega naroda edino, ki 
se je z orožjem v roki postauiltt 
nacizmu po robu. Ne samt) zato, da 
bi se v sklopu narodntt osvobodilne 
vojske Jugoslavije, ki je bila edina 
realna sila, ki je lahko tudi na 
avstrijskem ozemlju organizirala 
oboroženi boj proti Hitlerju, borilo 
proti nacizmu, marveč tudi zato, da 
bi si dokončno priborilo svojo nacio
nalni) in socialno svobodo in enako-

tpravnost. Vse tisto, česar po letu 
1918 zaradi neizpolnjenih nemško-
avstrijskih predplebiscitnih t>bljub 
ni uživalo niti v prvi avstrijski repu
bliki, da o obdobju Anschlussa' niti 
ne govttrimo, ko so se takt) imenova
ni ¿\bwehrkampferji' Maier-Kai-
bitschevega kova odločili za ,do-
končno rešitev koroškega vpraša
nja', kakor smo lahko med drugo 
svetovno vojno prebirali v koroških 
nacističnih časnikih (npr.: v št. 307, 
z dne 6. novembra 1942 v »Kleine 
Kärntner Zeitung' v uvodniku ,Das 
Ziel Kärntens für 1943' s podnaslo
vom .Die Lösung der sttgenannten 
Kärntner Frage). 

To je bil čas, ko so množica 
slovenskih družin že izselili iz Ko
roške v notranjost Reicha — r ta
borišča. To je bil čas, ko so nacisti, 
ki jih med nekdanjimi »abwehr-
kämpferji* ni bilo malt), že uresniče
vali svoj genocid nad slovenskim 
prebivalstvom na Koroškem, pa tudi 
čas, ko se je koroško slovensko ljud
stvo s pomočjo gorenjskih aktivistov 
Osvobodilne fronte že zbiralo v tej 
narodnoosvobodilni in protifašistič
ni organizaciji slovenskega naroda, 
v organizaciji, ki ni bila nikoli 
nacionalistično šovinistična, saj st) 
jo vodili ljudje, ki jim je bil šovini
zem vselej tuj in ki st> se vselej zave
dali, da nart)d, ki zatira, ali ki bi 
hotel zatirati druge narode, ne more 
biti svoboden. 

Najboljša priča za resničnost teh 
besed je prav lik prvega vodilnega 
organizatt)rja narodnoosvobodilne
ga in protifašističnega boja na Ko
roškem, slovenskega narodnega he
roja Matije Verdnika-Tomaža, sina 
Koroških Slovencev Tomaža Verd-
nika in Marije, rojene Obiličnik, ki 
ju je življenjska pot že pred prvo 
svetovno vojno, kakor mnoge druge 
Koroške Slovence, pa~ tudi nekatere 
pripadnike avstrijskonemške narod
nosti, pripeljala na Jesenice, Toma

ža leta 1899, Marijo pa leta 1902. 
Ob tem je treba poudariti, da st) 

bili prav koroški delavci na Jese
nicah pionirji razrednega delavske
ga gibanja in st)ustantwitelji kra
jevnih organizacij Socialno demo
kratične stranke in socialističnega 
kovinarskega sindikata Metallar
beiterverband'. Jeseniški socialni 
demt)krati (z redkimi izjemami) pa 
st) bili tisti, ki so se tudi pri nas na 
Jesenicah postavili netenje oboje
stranskega nacionalističnega šovi
nizma po robu v času pred prvo sve
tovno vojno. To pa seveda ne 
pomeni, da st* bili socialni demokra
ti slepi za germanizatorske vele-

iiemške načrte v stari monarhiji in 
za narodnostmi zatiranje nrnem-
ških narodov v Avstro-Ogrsl. ni je 
zlasti dt) nas Slovencev izrabljala 
kronovinsko (deželno) razdelitev in 
na ta način z nemškimi večinami 
zatirala slovenski nart)dni razvoj 
predvsem na Koroškem in Štajer
skem. 

Ta fevdalni anahronizem, ki so ga 
tudi kasneje pri germanizaciji Slo
vencev izrabljale vse protislovenske 
a vstrijskonemške šovinistične sile, 
so za takratno celotno monarhijo 
obsodili socialni demokratje na VIL 
kongresu avstrijske socialno demo
kratične stranke septembra 1899 v 
Brnu, kjer je avstrijska socialna de
mokracija sprejela svoj narodnttstni 
program, v katerem je rečeno: 

»Spričo tega, da narttdnostne ho-
matije v Avstriji hromijo sleherni 
politični napredek in sleherni kul
turni razvoj narodov, da je te 
homatije pripisati v prvi vrsti 
politični zaostalosti naše javne ure
ditve in da je zlasti nadaljevanje 
nart)dnt)stnega boja eno tistih sred
stev, s katerimi si vladajoči razredi 
varujejo svoje gt)spostvo in ovirajo 
sleherno krepkejše izražanje ljud
skih koristi, 

izjavlja strankin zbt)r: 
— končna ureditev narodnostne

ga in jezikovnega vprašanja v 
Avstriji v smislu enakega prava in 
enakopravnosti in pameti je pred
vsem kulturna zahteva in zato v živ
ljenjskem interesu proletariata; 

— takšna ureditev je mogoča le v 
res demokratičnem občestvu, ki 
temelji na splt)šni, enaki in nepo
sredni volilni pravici (ki je, kakor 
veste, leta 1899 v habsburški monar
hiji še ni bilo) in v katerem so 
odpravljeni vsi fevdalni privilegiji v 
državah in de Žalah, kajti šele v 
takem občestvu lahko pridejo do be
sede delovni razredi, ki v resnici 
vzdržujejo državo in družbo; 

— gojiti in razvijati narodne 
samobitnosti vseh narodov v Avstri
ji je mogoče le na t)snovi nekega 
prava in ogibaje se slehernemu za
tiranju, zato se mora proti vsem 
drugim zavreči sleherni birokratski-
državni centralizem, prav takt) 
kakor FEVDALNI PRIVILEGIJI 
DEŽEL. (Avstrija je bila in je še 
danes razdeljena po stari fevdalni 
ureditvi dežel. Takoj smo bili Slo
venci pod Habsburžani razdeljeni 
na Kranjsko, Koroško, Štajerski), 
Primorsko-Küstenland, prekmurski 
Slovenci pa so spadali pod ogrski 
del monarhije); 

— na tej (ne fevdalni) in edinole 
na tej osnovi bt) mogoče v Avstriji 
namestt) na rodn ostn ega prepira 
u vesti n a rodn ostn i red. in sicer s 
priznavanjem naslednjih smernic: 

1. A vstrija naj se preobrazi v 
demt>kratično narodnostno državo. 

2. Namestt) zgodovinskih (fev
dalnih) krono vin naj se osnujejo 
SAMOUPRAVNA TELESA, ki bo
do razmejena po NARODNOST 
NI H MEJAH (žal, je kasneje 
avstrijska st)c. demokracija na to 
svojo zahtevo pozabila, vsaj, kar 
zadeva Slovence) in katerih zako
nodajo in upravo bodo opravljale 
narodne zbornice, izvoljene na 
osnovi splošne, enake in neposredne 
volilne pravice. ' 

3. Vsa samoupravna ozemlja 
enega naroda tvorijo skupaj narod
nostno enotno zvezo, ki opravlja 
svoje narodnostne zadeve popol
noma avtonomno. 

4. Pravice narodnostnih manjšin 
varuje poseben zakon, ki naj ga 
sklene državni parlament. 

5. Ne priznavamo n*)bene narod
nostne predpravice in zato zame-
tujemo zahtevo po državnem (nem
škem) jeziku; če je potreben po
sredovalni jezik, bt) dt)b)čil državni 
parlament. 

Strankin zbor kot organ med
narodne socialne demokracije v 
Avstriji izreka prepričanje, da se na 
osnovi teh sm ern u n a n >di lahko 
sporazumejo; 

— slovesno izjavlja, da priznava 
pravico sleherne narodnosti do na
rodnostnega obstoja in razvoja; 

— da pa si morajo narodi vsak 
napredek svoje kulture priboriti le v 
tesni vzajemni st)lidamt)sti, ne pa v 
malenkostnem medsebojnem prepi
ru, da zlasti delavski razred vseh je
zikov v interesu slehernega po
sameznega nart)da, kakor v interesu 
skupnosti, vztraja pri mednart)dni 
bojni združenosti in pobratimstvu in 
mt)ra bojevati svoj pt)litični in strt)-
kovni boj v sklenjeni enotnostih 

Tak je bil leta 1899 narodnostni 
pntgram avstrijske socialne demo
kracije. Ko bi ga teta kdaj 
uresničila ali vsaj vztrajala pri 
njem, bi bilt) najbrž to moje pisanje 
danes odveč. Morda me je zapeljala 
letnica, v kateri je prišel na Jesenice 
delat v tovarno Kranjske industrij
ske družbe t)če narodnega heroja 
Matije Verdnika-Tomaža. ali pa 
zavest, da smo slovenski"partizani 
na Koroškem v vseh letih narodno
osvobodilnega boja na Koroškem ta 
načela imeli za svoja, čeprav nismo 
vedeli, da so bila zapisana že na 
brnskem kongresu avstrijske social
ne domokracije, t) kateri razmišljam 
prav zaradi njenega odnosa do Slo
vencev v toku zgodovine, še zlasti pa 
do njenega odnosa do koroških Slo
vencev. Takt) sem, na primer v janu
arski številki socialnodemokratične 
revije »Naši zapiski« iz leta 1904 
bral in obenem tudi zvedel, da st) v 
mesecih pred izidom te številke 
pt)gnali slovenščino s sodišč in 
drugih deželnih uradov na Koro
škem. Ob misli na današnji čas sem 
se naravnost zgrozil nad številko o 
številu Slovencev na Koroškem, ki 
so ga takrat priznavali avstrijski 
socialni demokratje, predhodniki 
tistih socialistov, ki st) leta 1976 
preštevali slovensko manjšint)', 
namestt) da bi skušali popraviti 
straht)tnt) zgodovinsko krivico in 
zlo, storjeno našemu narodu na Ko
roškem. Citiram nekaj odstavkov 
iz omenjene socialnOaemokratične 
revije: 

»Na Koroškem živi več kakor 
100.000 (da, sto tisoč!) Slovencev, ki 
st) večinoma kmečkega in delavske
ga stanu. Naravno je, da so zato 
tudi na Koroškem smatrali sloven
ski jezik kot deželni jezik in ga kot 
takega uporabljali tudi v uradih. 

Toda razmere so se nenadoma 
spremenite. NAENKRAT JE SLO 
VENSKI ŽIVELJ NA KORO
ŠKEM IZGUBIL VSE PRAVICE. 
Slovenec se na koroški sodniji ne 
sme več zagovarjati v svojem jeziku 
in tudi v drugih uradih se mora 
posluževati nemščine, torej jezika, 
ki ga večinoma ne razume (tako je 
bilo leta 1904) ali pa, če ga razume, 
jezika, ki ni njegov. Takt) je v šolah, 
tako pri podjetjih itd. 

Mi (socialni demokratje) nismo 
šovinisti. Toda načelo, da se narodu 
da, kar je narodovo, moramo vedno 
zastopati; kajti že brnski program 
pravi, da ima sleherni nart)d 
pravico do svojega razvoja. BI-
ROKRA TIČNA A VSTRIJA PA 
TEGA NAČELA NOČE PRIZNA
TI (a danes, kako je s tem v Avstriji 
danes, v letu 1978?) in posebno 
Slovenci smo morali mnogokrat 
čutiti, da smo manjvredni.« 

Torej tak položaj! Izgon sloven
ščine s st)dišč in iz deželnih uradov! 
— je zavladal na Koroškem že več 
kakor pred sedmimi desetletji. In že 
takrat se je, kakor se že sedem 
desetletij, s slovenskim vprašanjem 
na Koroškem ukvarjal deželni zbor 
in h) tako, kakor vselej v nesloven
ski) korist: 

»S koroško zadevo se je pečal tudi 
deželni zbt)r. 

»Le vzemite, za pot in tveganje,« je rekel gospod in potisnil 
bankovec za nekaj centimetrov proti Žerjalu. 

Zdaj je Žerjala zgrabila barantavska strast: hote užališ poga
jalca, da bi ga tako zatrdno prepričal, kako s tako ponudbo ne bo 
kupčije. Iz notranjega žepa, kjer je imel v debeli, že močno izguljeni 
denarnici bankovce, je Žerjal prav tako vzel bankovec za sto nem
ških mark. 

»Če ste v stiski, gospod, vzemite tole. Lahko bom utrpel. Vi pa 
to v Ljubljani premenjajte. Zapravite! Po vojni to ne bo imelo vred
nosti. Kot vsak drug pobarvan papir.« 

No, gospoda se je prijelo. Precej je pokazal, da ni teh misli. Tudi 
kes ga je obšel. Gospa, ki se v strahu ni znašla, je pogledovala zdaj 
enega .-zdaj drugega. Potem je osupla drhtela. 

»Gospod bo tako dober, da nas bo zastonj peljal do meje? O, Še 
srečaš dobre ljudi,« je začela vzklikati. Srečna je pogledovala po 
sobi, nato je olajšano zavzdihnila: »Pa sem se bala, kako ste 
oderuški.« 

»Tole vam povem: dam denar, če potrebujete. Po vojni, če bi se 
kako videli in bi lahko utrpeli, mi vrnete. Samo, do meje vas ne 
pospremim. Ampak, da se razumemo — ne gre za pot. Peljem vas 
nazaj do železniške postaje, če želite. Lahko se zgodi, da vas na meji 
kako ujamejo. Potlej bi povedali, kje ste bili, kdo vas je peljal do 
meje. V težave bi me spravili. Tako pa . . . postregel sem; nič ne vem, 
kam greste. Vaša stvar.« 

Gospa se je spet obračala k možu, Žerjalu. Le da zdaj ni vedala, 
kako naj si razlaga Žerjalovo čudno vedenje. 

»Gospodar namiguje, da je revež, vendar nas ni pripravljen 
popeljati preko meje za sto nemških mark. Kot pravi, marke po 
vojni ne bodo imele vrednosti.« 

»Saj drugega denarja pa nimamo,« je vzkliknila gospa. Strah se 
je spremešal z obupom. Vila je debeluškaste, nežne roke. »Kaj pa 
potlej?« 

»Vrednosti imate. Zlato bo zmerom imelo vrednost. Pada, se 
veča, vendar zlatnino lahko zamenjaš za vsak denar. Če že res tve-

VINKO TRINKAUS 

gam življenje, umiram za druge, ki mi niso prijatelji, ne sorodniki, 
nekaj pravice pa imam, da bi mi to poplačali. Kaj če me raztrga 
mina, še Berganta? Ostane žena, sama, z njivami v bregovih, kjer 
moraš biti skoraj privezan, da ne omahneš v dolino. Vsaj toliko, da 
se izravna. Seveda, če vam je toliko na tem, da pridete varno preko 
meje. Drugače se raje vrnite. Grem z vami, zastonj, kot sem obljubil. 
Grdih poti sem vajen. Če nas spotoma dobijo Nemci, ni dovoljeno 
hoditi ponoči, vendar vi želite na železniško postajo. Ne poznate 
poti, razumete? Samo trud, nobene nevarnosti.« 

»Mama, pa jim dajmo zlatnino. Mi bomo že nekako. Znance 
imamo v Ljubljani. Pomagali nam bodo. Tile v hribih, saj vidiš, 
kakšno imajo, kako težko živijo,« je razburjena predlagala hči. 

Bila je videti boljše volje od matere. Žerjal ni vedel, če pogo
varja mater, ker si tako močno želi preko meje, na drugo stran ali se 
ji smilijo, zaradi revščine, ki jo razvajeno dekle huje občuti. Ni pre
mišljal o tem. Nagib kakršenkoli, dekle mu pomaga. Hvaležno ji je 
pokimal. 

»Koliko tega,« je precej mrko vprašal moški. Vsa prejšnja hli-
njena prijaznost je splahnela iz njegovega gladkega obraza. 

»Ne da bi hotel ravno veliko, a več ko daste, mirnejši bom,« 
je s hlinjeno zadrego odvrnil Žerjal. 

Nič mu ni bilo nerodno. Presvetli naj jih pamet in mu dajo vse, 
da mu ne bo treba jemati potlej, po smrti. 

Gospod in gospa sta se spogledala, hči je pokimala in začeli so 
snemati prstane in jih polagati na mizo. Žerjal je spremljal vsak gib. 
Gospa je imela prstan z velikim zelenim kamnom. Slišal je, da so 
nekateri pravi, imajo veliko vrednost, drugi, podobni, so vredni 
nekaj več kot črepinja od steklenice. Tega on ni znal presoditi. 
Vendar do kamnov mu ni bilo toliko kot do zlatnine. Z zadovolj
stvom je ogledoval široka poročna prstana, se zmrdoval nad tankim 
prstančkom dekleta. Potem je nepremično gledal v broško, ki jo je 
imela gospa pripeto na ovratnik zelenkaste bluze. Njegov pogled se 
je prestavil na dekletovo verižico. Gospa je to opazila. 

»Ne,« je proseče zastokala. Potem je sklenila dlani in poprosila. 
»Kupili smo ji za šestnajsti rojstni dan.« 

Žerjal ni vztrajal. Verižica bo njegova, to je vedel, samo z nekaj 
več neprijetnega dela. Bolj ga je grizlo, da gospod noče potegniti 
iz žepa zlate ure. Čudni so ti moški, z urami. Oklepajo se jih, do 
zadnjega. Njemu pa se dogaja, da eksplozija mine pokvari kolesje 
in ura stoji. No, ta je vsaj zlata. Tudi vrednost. Drugo dobi, čeprav 
bo manj vredno. No najbrž dobi, če ne bodo prav v bližini obmejni 
stražarji. Že dvakrat so ga pregnali, da je moral pustiti nekaj drago
cenosti. Od takrat je bil trši že v sobi. Kar imaš, skriješ, tega ne 
vzamejo. 

»Verjemite, da mi je zelo težko,« se je opravičeval Žerjal in 
z robom dlani vlekel dragotine v drugo, nastavljeno dlan. »Tudi 
siromašni moramo živeti. Radi pomagamo, vendar od nečesa 
moramo živeti. To je za primer smrti.« 

(Se nadaljuje) 
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ANICA 
AŽMAN V NAJVEČJEM 

SNEŽNEM METEŽU 
NA VEUKO POTOVANJE V DEŽELE 

OD EKVATORJU 13 

Na tej večerji je bila tudi skupina Italijanov, ki so z vikom 
in krikom hoteli dobiti najboljša mesta, ker so bili na programu 
narodni in obredni plesi. V teh plesih so Indonezijci skoro 
nedosegljivi. Vsak plesalcev" prst govori, vsaka kretnja njegove 
roke nekaj pove, plesalcev obraz pa ostane ves čas, ko pleše, 

^spolnoma negiben. Veselje in žalost se izražata samo s kret
njami. 

Z mislimi, da je že znameniti beneški trgovec Marko Polo 
koncem 13. stoletja prinesel prva poročila o tem otoškem svetu, 
smo se podali na azijski kontinent — na Tajsko. „ 

10 ZELEZAR 

PRIHOD NA TAJSKO 
Letališče Bangkok. Obmejne formalnosti smo zelo hitro 

odpravili. Ko so obmejni uslužbenci videli, da nas je precej, so 
takoj povečali število uslužbencev. Kovčki so bili rentgensko 
pregledani in vsak je svojega lahko videl na ekranu. 

Dekleta so nas okrasila s cvetno kito, sestavljeno iz drob
nih rožic v ornamentni obliki. , 

Tajski vodič nam je razlagal v nemškem jeziku: 
»Tajska leži v jugovzhodni Aziji, meji na Burmo, Laos, 

Kambodžo, Siamski zaliv in Malezijo. Vse te dežele bodo spo
znali tisti, ki so se javili za dodatni izlet v Zlati trikotnik — na 
tromejo. Ima 42 milijonov prebivalcev. Uradni jezik je tajščina. 
Denarna enota pa bath. Tajska je starodavna monarhija. Deže
la je zanimiva zaradi slikovite arhitekture in je edina dežela 
v jugovzhodni Aziji, ki je nikoli niso zavzeli kolonialisti. Za
hvala za to gre predvsem kralju Monghut in njegovemu sinu 
kralju Chulakangkorn, ki sta vladala od leta 1851 do 1910. Mo
dernizirala sta deželo in podpisala trgovinske pogodbe z Anglijo 
in Francijo. Leta 1932 je Tajska postala ustavna monarhija. 
Leta 1971 je vojaško-civilna hunta pod vodstvom generala 
Thanom Kitikačorna prevzela oblast, a že leta 1973 je moral 
Thanom odstopiti. Imenovan je bil civilni kabinet. Država je 
razdeljena na 72 provinc« 

Besedica Thai pomeni svobodo. 
G b v ? 0 m e s t 0 Je Bangkok, ki je prestolnica šele od leta 

1769, prej pa je to bila Avudhija. Je moderno mesto. Ima pa 
dva obraza. Na eni strani bogastvo, ki je v rokah tujih družb 
na drugi pa revščina, kjer živijo ljudje na čolnih, ali pa v primi
tivnih lesenih hišicah ob kanalih. 

• - : 

Nemško govoreči vodič se je včasih nekam Čudno obnašal. 
Povedal je, da lahko on menja dolarje in da plača več kot 
v banki. Razložil je tudi načrt za naslednji dan. Ker sem verjela 
njegovim besedam, bi bila kmalu zamudila izlet, načrtovan za 
tisti dan. K sreči je še en sopotnik verjel tajskemu vodiču. 
Takrat, ko sva midva prišla na napovedan zajtrk, so drugi že 
odšli. Nihče od naših domačih vodičev ni kontroliral, če smo vsi. 
Na srečo je glavni vodič ostal doma in je po moledovanju in 
godrnjanju uredil tako, da sva se s taksijem odpeljala za sku
pino. Bila sem ob 15 dolarjev, za katere pa mi ni žal, saj sem si 
v Damnarsaduaku ogledala plavajoči trg na robu pragozda. 

Gospodinje se nakupovat vozijo s svojimi majhnimi sam-
pongi. Kupujejo z velikih sampongov, natovorjenih z rižem, 
sadjem, ribami, povrtnino, mesom, s kakosovimi orehi, venci 
banan in ananasov. Trgujejo brez posebnega hrupa. Razne pro-
dajalnice ob kanalu dopolnjujejo to tržišče. 

Promet je zelo živahen. Če ne vidiš floathing marketa, ne 
doživiš Tajske. 

Ogledali smo si še Nakon Pathom, kjer je znameniti ležeči 
kip zlatega Budhe. Tempelj ima 115 m visoko kupolo, katere 
rumeno-rdeča fajansa se blešči na soncu. 

V Rožnem vrtu — prekrasnem parku, smo imeli kosilo, 
nato pa smo se vrnili v Bangkok, kjer smo imeli prosto za naku
povanje, po večerji pa ogled klasičnih plesov. 

V glavnem je vsa trgovina v rokah Kitajcev. Kitajec je 
marljiv, ves dan sedi v trgovini, še zvečer je tam. Pravijo, da je 
spretnejši od Židov. Nihče se ne more meriti z njim, vsa družina 
pomaga. Žena šiva srajce, bluze, sestavlja igrače. Drugi dan je 
vse to že v trgovini, na najbolj vidnem mestu. 
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nouice RADOULJIŠHe 

g OBčme 
RflDOUUIŠHe 
OBčine 

Na 4. seji vseh treh zborov občinske skupščine Radovljica 
27. in 28. junija so ocenili gospodarska gibanja v občini v I. 
četrtletju 1978, potrdili sporazum o ustanovitvi temeljnega 
sodišča v Kranju in njegovih enot, sprejeli odlok o oblikovanju 
razpisne komisije o volitvah in odpoklicu organov upravljanja 
in poslovodnih organov v OZD, obravnavali poročilo o delu jav
nega pravobranilstva Gorenjske, poročilo delovnih teles pri OS 
in program dela občinske skupščine za II. polletje 1978. Zbor KS 
pa je posebej obravnaval problematiko poravnalnih svetov 
v KS, ključ za financiranje KS v 1978, sprejel odlok o splošnem 
interesu za zemljišče v Podhomu. odlok o določitvi gradbenega 
okoliša za zemljišča, ki so namenjena za stanovanjsko gradnjo 
na Posavcu in odlok o dopolnitvi pravilnika o tržnem redu za 
tržne prostore na Bledu. Razen tega sta zbora KS in združene
ga dela obravnavala predlog odloka o prispevku za pospeševa
nje kmetijstva v občini in poročilo o delu stanovanjske skupno
sti občine Radovljica v obdobju 1973 do 1977 in program te 
skupnosti za 1978. leto. 

Izvršni svet OS Radovljica je na 9. seji 19. junija ocenil štu
dijo o problemih gospodarjenja s planinskimi pašniki, ki jo je 
pripravil referent za kmetijstvo oddelka za gospodarstvo kot 
prispevek radovljiške občine na bližnjem slovenskem posvetu 
o kmetijstvu, ki bo v Radovljici 29. junija. Na seji so podprli 
predlog odredbe o pristojbinah za veterinarsko-sanitarni pre
gled, ki jo je pripravil odsek za inšpekcijske službe in obravna
vali okoli 30 premoženjsko pravnih zadev po predlogih komisije 
za finance in premoženjsko pravne zadeve. Člani sveta so bili 
seznanjeni s poročilom oddelka za gospodarstvo o realizaciji 
občinskega proračuna za razdobje januar —maj 1978 ter izrekli 
soglasje z imenovanjem dipl. oec. Anuške Soklič iz OS Kranj za 
predstavnico gorenjskih občin v posvetovalni organ Zavoda 
SRS za družbeno planiranje. ~~~ 

Na 58. razširjeni seji izvršnega odbora predsedstva OK 
SZDL Radovljica 16. junija so sprejeli program dvodnevnega 
seminarja za usposabljanje vodij delegacij skupščin družbeno
političnih skupnosti in SIS. Obravnavali so predlog CP Glas 
glede prostorskih potreb in organiziranosti INDOK centra, 
sprejeli predlog za oblikovanje sveta za informiranje pri pred
sedstvu OK SZDL in predlog izvršnega odbora Gorenjske turi
stične zveze o izdajanju lastnega glasila in oblikovanje izda1 

jateljskega sveta. Pripravili so tudi predlog o nagradah delav
cem OK SZDL in OS ZSS, ki so bili nosilci volilnih priprav in 
izvedbe volitev. Potrdili so kadrovske predloge za organe Kul
turne skupnosti Slovenije in predloge delegatov v izvršni odbor 
in organ samoupravne delavske kontrole posebne izobraževalne 
skupnosti za blagovni promet. Spregovorili so tudi o poteku 
priprav na osrednjo partizansko proslavo ob 35-letnic i Kočev
skega zbora odposlancev ter ustanovitve divizij in korpusov 
NOVJ, ki bo 4. julija v Dobrepolju in se dogovorili o vključe
vanju SZDL in DPO v občini v program proslav zgodovinskih 
dogodkov 35-letnice najslavnejših bitk NOB na Neretvi in Sut-
jeski. 

Na 38. seji predsedstva občinskega sveta ZSS Radovljica 
19. junija so se dogovorili o pripravah in izvedbi skupščine 
občinskega sveta ZSS, o kadrovskih predlogih novega vodstva 
in organizacijskih spremembah, ki se nanašajo na ustanovitev 
manjšega števila občinskih odborov sindikata za posamezna 
področja gospodarske in družbene dejavnosti. Dogovorili so se 
tudi o organizaciji javnih razprav v OZD o osnutku novega 
statuta občine Radovljica. Osnutke so že poslali vsem osnovnim 
organizacijam sindikata, razprave pa naj bi bile sklenjene do 
1. julija. 

Komite OK ZK Radovljica je na 5. seji 15. junija ocenil go
spodarska gibanja v občini za I. četrtletje 1978 na osnovi izho
dišč, ki jih je sprejel aktiv komunistov delavcev neposrednih 
proizvajalcev. V nadaljevanju seje so obravnavali predloge do
kumentov XI . kongresa ZKJ . V razpravi so sodelovali tudi predr 
sednik komisije za družbenoekonomske odnose in izvršnega 
sveta ter vabljeni predstavniki družbenopolitičnih organizacij. 
Po seji je bila v hotelu Jelovica na Bledu predkongresna sloves
nost, na kateri so slovesno sprejeli 50 novih članov v ZK in po
delili 88 priznanj komunistom, ki imajo nad 30 let partijskega 
staža. 

'V dvorani Gozdnega gospodarstva Bled je bila 27. junija 
volilno programska seja OK ZSMS Radovljica. Iz vsake OO 
ZSMS sta se seje udeležila po dva delegata, ki so žc z vabilom 
prejeli zajetno delovno poročilo za preteklo mandatno obdobje 
1976-1978 ter programsko usmeritev OK ZSMS za čas od 1978 
do 1980. Po razpravi o poročilih so razrešili dosedanje vodstvo 
OK in izvolili novo. Sprejeli so tudi program dejavnosti OK 
ZSMS v pripravah na X . kongres ZSMS. 

Na seji koordinacijskega odbora za priprave na Vlak brat
stva in enotnosti pri predsedstvu OK SZDL 20. junija so pozi
tivno ocenili potek priprav in ugotovili, da se je do 15. junija 
priglasilo za vlak, ki bo oktobra peljal nekdanje pregnance v 
Srbijo 39 občanov, pretežno namenjenih v pobrateno občino 
Brus. Na seji so se dogovorili o določitvi tričlanske občinske 
delegacije predstavnikov delovnih organizacij, KS in DPO, ki 
bodo obiskali Srbijo. Oblikovali so tudi predlog o podelitvi pri
znanj zaslužnim organizatorjem vlaka, ki jih bo ob letošnjem 
srečanju podelil koordinacijski odbor SR Srbije. 

Svet za Ljudsko obrambo, varnost in družbeno samoza
ščito pri OS Radovljica je na 2. seji 20. junija analiziral vojno 
proizvodne načrte OZD, obravnaval poročilo o stanju in pri
pravljenosti občinskega centra za zveze, poročilo o stanju 
nabornih priprav v občini ter potrdil predlog kadrovskih spre
memb v sestavi predsedstva občinske skupščine. 

Na občinskem tekmovanju enot civilne zaščite za prvo 
pomoč, ki je bilo v okviru letošnjega dneva civilne zaščite 9. in 
10. junija v Radovljici, je nastopilo 55 ekip, od teh 25 iz OZD in 
30 iz KS. Prvo mesto in vseh 120 možnih točk je dosegla ekipa 
Žito TOZD Gorenjka Lesce, drugo ekipa Kemične tovarne Pod-
nart in tretje ekipa Elan Begunje s 115 točkami. Med ekipami iz 
KS so bile najuspešnejše Radovljica I s 6. mestom. Bohinjska 
Bistrica III, ki se je uvrstila na 8. mesto in Srednja Dobrava 
z 10. mestom. 

Po podatkih oddelka za gospodarstvo in finance OS Radov
ljica je bilo v občinskem proračunu za 1978. leto od 1. januarja 
do 31. maja realizirano skupaj 19,636.807 din, kar je v primerjavi 
z istim obdobjem 1977. za 33, 2 0 več prihodka. Ta znesek pred
stavlja 32,8 S prihodka proračuna letnega plana za celo 1978. 
leto. V prvih petih mesecih pa je bilo 18,658.675 din že razpore
jenih prihodkov proračuna, kar predstavlja 30,6 V celoletnega 
plana. 

Po sklepu skupščine samoupravne stanovanjske skupnosti 
Radovljica je bil 22. junija na Bledu sestanek vodij delegacij za 
stanovanjsko skupnost in predstavnikov večjih delovnih 
organizacij in KS z Bleda. Razpravljali so o problematiki 
nadaljnje družbene usmerjene stanovanjske gradnje na širšem 
prostoru Bleda, zlasti pa na spornem območju Jarš. Razprav
ljali so tudi o osnutku odloka o minimalnih tehničnih in drugih 
normativih za vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov. 

V počastitev krajevnega praznika KS Ribno z naselji Bode-
šče, Koritno in Selo, ki ga letos drugič praznujejo v spomin na 
odhod 13 domačinov v partizane 19. junija 1942. leta, je bila 
v soboto, 17. junija, v prostorih izletniškega doma Kompas 
v Ribnem slavnostna seja skupščine krajevne skupnosti, nato 
pa v dvorani zadružnega doma krajevna proslava. V kulturnem 
programu so nastopili člani DPI) Svoboda Rudi Jedretič, učen
ci domače osnovne šole, moški zbor K U D Bled, ženski zbor 
z Jesenic ter godba na pihala DPD Svoboda Lesce. 

Po sklepu predsedstva OK SZDL in občinskega sveta ZSb . 
Radovljica je Delavska univerza 26. in 27. junija organizirala 
v Mladinskem domu in hotelu Zlatorog v Bohinju 18-urni semi
nar za vodje delegacij za zbore občinske skupščine in SIS. Ude-

. ležilo se ga je okrog 300 slušateljev, ki so bili razdeljeni na 3 de
lovne skupine. Jeseni bodo organizirani seminarji tudi za vse 
delegate. 

V začetku junija so na Bledu po daljšem odlašanju končno 
začeli z izgradnjo prizidka hotela Park, v katerem bodo proda
jalne in zabaviščni prostori. Dela bodo potekala tudi v 
turistični sezoni, zato računajo, da bo objekt končan že v za
četku prihodnjega leta. 

Tudi v LIP Bled so v sodelovanju s službo poklicnega us
merjanja pri skupnosti za zaposlovanje Kranj — enota Ra
dovljica organizirali obisk učencev višjih razredov osnovnih šol 
v svojih obratih na Rečici in v Bohinju. Gostitelji so mladim 
kandidatom za lesarsko poklicno šolo, za katero so se že prija
vili, po ogledu obratov posredovali osnovne podatke o delovni 
organizaciji in proizvodnih načrtih ter jih seznanjali z nalogami 
učencev v proizvodnji. 

Izvršni odbor SIS za varstvo pred požari občine Radovljica 
je pred kratkim sklical v Radovljici sestanek s predstavniki od
delka za notranje zadeve, kulturne skupnosti in ZKO Radovlji
ca, kinopodjetja Radovljica in K S Srednja vas — Cešnjica 
zaradi dogovora o možnostih financiranja ureditve kinodvorane , 
in nakupa kinoprojektorja v gasilskem domu Cešnjica v Bohi
nju. Ker se niso mogli zediniti o deležu SIS in drugih dejavni
kov, so sklenili, da bodo izdelali nov predračun, upoštevati pa 
bodo morali potrebe po kinodvorani za celotno območje Bo
hinja. 

V zadnji majski akciji zbiranja rabljenih oblačil, ki so jo v 
radovljiški občini tudi tokrat zelo uspešno opravili aktivisti in 
mladi člani rdečega križa, so zbrali nad 8 ton oblačil, obutve in 
posteljnine. Polovico zaloge je občinski odbor RK Radovljica 
po dogovoru odposlal v občino Trebnje, ostalo pa bodo razdelili 
na predlog socialnega skrbstva socialno najbolj ogroženim dru
žinam in posameznikom v občini. 

Izvršni odbor Kulturne skupnosti Radovljica je na 3. seji 
22. junija obravnaval izvajanje sklepov zadnjega zasedanja i 
skupščine skupnosti, stališča SZDL o dejavnosti SIS in njihovih 
strokovnih služb, največ pozornosti pa je bilo deležno predvi
deno ustanavljanje področnih skupnosti za posamezne kultur
ne dejavnosti v Sloveniji, za katere se morajo do jeseni izreči 
vse občinske kulturne skupnosti. Na seji so imenovali delegate v 
pripravljalne odbore novih področnih skupnosti in kandidate za 
odbore Kulturne skupnosti Slovenije za naložbe, za kadrovska 
vprašanja, za stike z zamejskimi Slovenci, za stike z drugimi 
narodi in za pomoč nerazvitim občinam. 

V Elanu Begunje je na majskem referendumu o stanovanj
ski politiki od 938 delavcev, zaposlenih v petih TOZD, skupnih 
in spremljajočih službah, glasovalo 806 ali 86 % vseh upravičen
cev. Za sprejeto stanovanjsko politiko v delovni organizaciji se 
je izreklo 714 ali 77 proti pa 75 ali 7 % delavcev. Neveljavnih 
glasovnic so našteli 17. (aixi ? 

— — — \ 

Navzlic močnemu deževju so v organizaciji Planinskega 
društva Radovljica od 9. do 11. junija na pobočjih Jelovice 
uspešno izvedli republiško orientacijsko prvenstvo slovenskih 
planincev. Pri pionirjih je bila najuspešnejša ekipa Slovenskih 
Konjic pred PD Ajdovščina in PD Radovljica I. Pri mladincih 
so bili prvi člani PD Radovljica, 2. PD Ajdovščina in 3. PD 
Idrija. Tudi pri članskih ekipah so bili najuspešnejši planinci 
Radovljice pred Idrijo in Ajdovščino. 

Po izredno uspešnem nastopu Linhartovega odra KUD 
Radovljica z Linhartovim delom Ta veseli dan ali Matiček se 
ženi na republiškem srečanju gledaliških skupin v začetku juni
ja v Krškem je strokovna komisija za gledališko dejavnost pri 
ZKO Slovenije predlagala radovljiško skupino za nastop na gle- Jk 
dališkem srečanju Bratstvo in enotnost, ki bo oktobra v Pri- f̂' 
zrenu. Uvrstitev na to srečanje najboljših jugoslovanskih ama
terskih skupin je še eno priznanje več za radovljiške igralce. 

OB 35-LETNICI VII. UDARNE BRIGADE FRANCE PREŠEREN -
BRIGADA NA JESENICAH 

• Največ sveta otrokom sliši slave« 
je zapisal v svoji Zdravljici France 
Prešeren in tudi brigado je preve
vala ta zavest. Zelo verjetno po 
pobudi starega »Prešernovca« Sa-
vina. 

Ko sem prebiral trnjevo pot 
Prešernove brigade, sem se ob tej 
obletnici spomnil premikov brigade 
iz območja Črnega vrha, Davče, 
Robidnice, Novakov, pa Slugove do
line, ki nam je dajala tolikokrat pri
jetno bivanje, čeprav so bile samo 
dve ali tri hiše s hlevi, vse do nekako 
12. ali do 15. julija 1944. leta, ko je 
brigada prejela povelje za premik na 
Gorenjsko. 

Dobila je izredno nalogo, da se 
čim bolj približa Jesenicam in na 
•Jesenicah izvede mobilizacijo pri
silno zaposlenih delavcev (v glav
nem so to bili Francozi) in domači
nov, predvsem Podmežaklarjev in 
Kurjevaščanov. 

Tako visoko do tedaj še ni prodrla 
nobena brigada, zato je bila njena 
naloga tem bolj tvegana, saj spomin 
na borce tretjega bataljona brigade, 
ki so padli 15. decembra 1943 po pod
lem izdajalstvu na Pokljuki, še ni 
obledel in se tudi nikdar pozabil ne 
bo. 

Tretjega bataljona po porazu na 
Pokljuki dejansko ni bilo več. Iz pre
živelih so sestavili le četico, ki so jo v 
prvi polovici januarja 1944. leta 
združili z brigadno četo s težkim 
orožjem. (Ob tej obletnici brigade bo 
morda kaj več napisal o tem tragič
nem dogodku Janez Ambrožič z Je
senic, eden izmed preživelih.) 

Tako se je brigada že 15. julija 
1944. leta odpravila na pot in ponoči 
Prečkala Selško dolino, dan prežive
la na Jelovici in 18. julija prispela 
na Uskovnico. Naslednjega dne se je 
premaknila na Pokljuko in to na 
planino Javornik, kjer je; brigadn^ 
*tab dobil od terenskih in drugih 

političnih delavcev jeseniškega, blej
skega in bohinjskega področja po
slednja obvestila in pojasnila, prav 
posebno pa od takratnega partijske
ga funkcionarja tega področja Aleša 
Jelenca. 

Iz planine Javornik je naslednji 
dan popoldan brigada krenila na pot 
čez dolino Radovne na Mežakljo, 
kamor je prispela ob prvem mraku. 

Izredno zanimivo je, da je o bojih 
in borcih udarne Prešernove brigade 
napisano že mnogo spominov — j3o-
leg Turjaka, Železnikov, Poljan, pa 
Pasje ravni, likvidacija nemške po
stojanke v Ribnem pri Bledu in na 
koncu osvoboditev Gorice — pa tudi 
kronik, toda o vdoru na Jesenice 
skorajda ni dokumentacije. (V koli
kor mi je znano, to dokumentacijo 
sedaj zbira Ivan Vovk-2ivan, ki jo 
bo v okviru svojih spominov izdal v 
bližnji prihodnosti.) 

Dosedanji zapiski so v glavnem 
spomini udeležencev te akcije, ki pa 
se v nekaterih podrobnostih med 
seboj razlikujejo, kar je pri zbira
nju zgodovinskih dogodkov ugotovil 
avtor knjige PREŠERNOVA BRI
GADA Vojko Petelin, ki-je bil med 
drugim tudi načelnik X X X I . divizije 
IX. korpusa NOV. 
- Z Mežaklje so bataljoni krenili, 
vsak po svoji nalogi, kot je to bilo 
dogovorjeno že na planini Javornik 
na Pokljuki. 

Prvi in del tretjega bataljona naj 
bi vdrla v delavsko naselje, ki so ga 
imeli Nemci tik pod Mežakljo, drugi 
in ostanek tretjega, ki so ju okrepili 
z mitraljezci prvega bataljona, pa 
naj bi se razšla po zasedah. 

Adolf Kosterov-Janez, komisar I. 
čete 1. bataljona, pripoveduje ta
kole: 

»Še ni bilo povsem temno, ko smo 
se začeli spuščati po strmini navz-

-dol.. To pa, zato, ker tako zgodaj 
Nemci še niso prižigali žarometov, ki 

so jih imele njihove protiletalske 
enote na Jesenicah in Koroški Beli. 

Kmalu, toda že v temi, smo prišli 
malo nad Jesenice (Podmežakljo in 
Kurjo vasjo), še vse razsvetljene, 
culi pa smo tudi že ropot iz tovarne. 
Naš cilj so bile barake, okoli katerih 
so že bile naše zasede, ki so že pred 
nami odšle na odrejena mesta. 

V barakah so že gorele luči in de
lavci so bili še pokonci. S puškami 
na strel smo vstopili. Delavci so se 
malo prestrašili, čeprav so bili po 
terenskih delavcih že obveščeni o 
akciji brigade. Tudi tisti, ki so že 
spali, so bili takoj pokonci. »V 
IMENU SLOVENSKEGA LJUD
STVA! PRIPRAVITE SE, DA 
GRESTE Z NAMI! MOBILIZIRA
NI STE V NARODNOOSVOBO
DILNO VOJSKO«. 

Kot sem videl, je bila večina za
dovoljna in radostna, nekateri pa 
nezaupljivi. Toda v četrt ure so bili 
že v vseh barakah pripravljeni in 
razvrščeni v kolone.« 

Minerci so imeli nalogo, da mini
rajo poleg proge Jesenice —Bohinj
ska Bistrica tudi železniški most na 
tej progi, ob plavžih. To jim ni 
uspelo. Zakaj, ne vem. Vem le to, da 
je bil v tej akciji ranjen Jože Knific 
(Pepi) iz Borovelj, takrat brigadni 
minerec, skupaj z Markotom Finž-
garjem in drugimi. Upam, da se bo 
Jože Knific enkrat le odločil in napi
sal spomine. 

V dosedanji dokumentaciji tudi 
nismo nikjer zasledili izredno dobre 
taktične poteze štaba brigade, da je 
poslala komandirja minometalskega 
voda Toneta Dolenca s trojko nad 
Plavški rovt z nalogo, da ob pričetku 
brigadne akcije prične obstreljevati 
naselje Plavž, posebno pa kurilnico. 

Res, da mali italijanski minome-
talec ne nese daleč in da je na tako 
daljavo streljanje morda le bolj za 
strah in trepet, vendar je Tone uspel 

in z akcijo presenetil Nemce. Tudi 
on bi moral prijeti za pero in to 
napisati. 

Brigada je mobilizacijo popolno
ma izvedla in ko so se bataljoni po
mikali v vznožje Mežaklje, kamor in 
kjer so jih vodili terenci, je zaropo
talo. Najprej rafali in nato strelja
nje »flakarjev«, celotno območje pa 
so osvetlili reflektorji. Streljali so 
previsoko. Toda žal je med mobilizi-
ranci nastala panika, posebno še 
med mobiliziranimi Francozi, ki jih 
je bilo okoli sto. Začel pa je padati 
tudi dež. 

Bataljoni so se umikali na Mežak
ljo po različnih poteh, vendar pa so 
med tem Nemci po znani poti ob 
drogovih električne napeljave prišli 
prej na vrh Mežaklje in zasedli po
ložaje, pobili nekaj borcev na straži 
in pričakali bataljon. 

K sreči se je bataljon, ki je prišel 
iz druge strani, vrnil na zborno 
mesto in ga je zato prizadelo le 
bočno streljanje. V kolikor mi je 
znano, so padli na temu mestu štirje 
tovariši. 

Miloš Sava, ki je bil v zasedi na 
vrhu Mežaklje, še danes ne ve, od 
kod so se nenadoma pojavili Nemci 
in »raztrganci«. Zaseda je sovražni
ka toliko časa zadrževala, da so se 
drugi, ki so se vračali iz doline, lahko 
še umaknili, se rešili, toda večji del 
opreme drugega bataljona je bil iz
gubljen. 

Kljub temu, da je bila akcija 
izredno tvegana, posebno če upošte
vamo izredno neugoden teren za pri
bliževanje Jesenicam in močne vo
jaške sile na Jesenicah, bližnji Bo
hinjski Beli, na Bledu in postojanke 
žandarjev v okolici mesta, je akcija 
uspela, saj je vdor poleg uspešno 
izvedene mobilizacije napravil izred
no močan vtis na vse prebivalstvo, 
ne le Jesenic, ampak celotne Go
renjske. 

Naslednji večer je brigada že na
padla sovražnikovo postojanko na 
železniški postaji Otoče. 

35-LETNICA 
USTANOVITVE 

VII. SNOUB 
FRANCE PREŠEREN 

Srečanje borcev in dru
gih udeležencev bo v nede
ljo, 9. julija, ob 10. uri pri 
osnovni šoli v Martinj vrhu. 

Prihod na slavnostni pro
stor je možen iz Železnikov 
— Jesenovca z vsemi mo
tornimi vozili. 

Vabi domicilni odbor 7. 
SNOUB France Prešeren. 

12 7 1943 
12 7 1978 

V I I . S N 0 U B 
F. PREŠERNA 0, 



NEUSAHLJIV VIR BORBENE MORALE 
27. SEJA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI .ASfcas«?°zrS, 

JAVORNIK-KOROŠKA BELA 
strinjali 
takoj po 
dnevu. 

ugotovitvami analize 
izvedenem obrambnem 

| (Nadaljevanje s 1. strani) 
govanja tradicij ni v tem, da se z nji
mi in našo preteklostjo le ponašamo, 
ker smo sodobni in aktivni ustvar-. 
jalci revolucionarnih sprememb, 

v temveč v tem, da iz tradicije črpamo-
stalno moč za nove stvaritve in de
lovne uspehe. 

Borbene tradicije naših narodov 
in narodnosti morajo biti vir novih 
moči za današnje potrebe in jutrišnji 
dan, spodbuda za usposabljanje vseh 
naših socialističnih sil, spodbuda za 
vsakega posameznika za uspešno 
usposabljanje in delovanje v ljud
skem odporu. Morajo biti vtkane v 
celotno vsebino in oblike znanstve-
no-izobraževalnega, strokovnega in 
političnega dela, še posebno pa v 
vzgojnoizobraževalno vsebino naših 
šol. Z negovanjem in gojitvijo ter 

c= Črpanjem moči iz naše revolucionar
ne preteklosti je dana možnost, da 
se vsak občan navdušuje nad doseže- -
nimi rezultati in sebe poistoveti s 
herojskimi primeri in podvigi borcev 
in partizanskih enot, ki so v najtež
jih trenutkih za obstoj naših naro
dov in narodnosti prostovoljno pri
jeli za orožje in se proslavili s hra
brimi podvigi in kakor je rekel tova
riš Tito — ju risali na nebo — da bi 
uresničili cilje, za katere so šli v boj. 

DEJAVNIKI NEGOVANJA 
REVOLUCIONARNIH 

IN BORBENIH TRADICIJ 
Negovanje in razvijanje revolu

cionarnih tradicij ni bilo zaključeno 
s koncem narodnoosvobodilnega boja 
in te naloge niso imele samo prejšnje 
generacije, temveč ta pojmovanja 
ustvarja in dograjuje vsaka nova 
mlada generacija. Vsaka generacija 
spoznava, proučuje in osvaja prejš
nje tradicije, to ;je vse tisto, kar je 
pozitivnega nastalo skozi zgodovino, 
oplemenituje stare tradicije in vnaša 
v njih novi duh. Skozi množico vse
bin, oblik in metod predstavlja in 
uveljavlja nove kvalitete ter s tem 
daje svoj prispevek kreativni ustvar
jalnosti generacij, ki jih bodo zame
njale. 

Odnos mladih generacij do revolu
cije, do aktivnega soustvarjanja v 
samoupravni družbi je v m nogo če m 
odvisen od poznavanja pogojev in 
oblik, v katerih se je naša revolucija 
odvijala, od poznavanja poti, ki jo je 
naša družba prehodila v preteklosti, 

"od poznavanja pridobitev revolucije 
in od poznavanja in razumevanja 
mladine, ki je svojo mladost vtkala 
v revolucionarno preteklost. Zaradi 
tega je danes naloga vseh družbenih 
subjektov, ne samo v spoznavanju 
revolucionarne preteklosti, temveč 
tudi v ustvarjanju idealov in vred
not revolucije, v vgrajevanju moral
nih in etičnih vrednot in norm v da-

) našnje družbene odnose. Vzgoja 
mlade generacije v duhu bralstva in 
enotnosti, socialističnega patriotiz
ma in v pripravljenosti za požrtvo
valno obrambo svobode in integri
tete svoje samoupravne socialistične 
domovine je pomembna naloga vseh 
subjektov družbe, ki negujejo in pre
našajo revolucionarne tradicije na 
mlade. Da bi lahko trajno in uspeš
no gojili revolucionarne tradicije, 
moramo imeti dobro organizacijo, 
koordinirano delo in dolgoročne 
koncepte in programe kulturnega, 
vzgojnega in izobraževalnega delo
vanja na vseh stopnjah in v vseh 
samoupravnih organih, družbeno-

i političnih in samoupravnih interes
nih skupnostih, šolah, fakultetah, 
organizacijah in društvih. 

Ustanovitev ustreznega telesa pri 
republiški in nekaterih občinskih 
konferencah SZDL pomeni vključe
vanje široke fronte dejavnikov, med 
katerimi borčevska organizacija pre
vzema važen del obvez in odgovor
nosti za ohranitev, prenašanje in 
razvijanje revolucionarnih tradicij 
na mlado generacijo. Pri takem 
koordiniranem delu v okviru SZDL 
borčevska organizacija prilagaja 
svojo aktivnost novim oblikam in 
metodam dela. SZDL bo tako pove
zovala v enotno fronto vse družbene 
dejavnike pri razvijanju in prenaša
nju revolucionarnih tradicij; 

Prenašanje revolucionarnih tradi
cij na naše mlade generacije se krepi 
iz leta v leto. Na tem področju so 
dosežene nove kvalitete podružblja-
nja revolucionarnih tradicij. S pro
učevanjem naše narodnoosvobodil
ne borbe v krožkih in v drugih obli
kah v srednjih, višjih in visokih šo
lah se mladi temeljito seznanjajo z 
našo slavno preteklostjo in utrjujejo 
znanje o trajno prisotnih vrednotah, 
ki so del splošne kulture in zavesti 
samoupravne družbe. Te vrednote se 
razvijajo tudi preko raznih drugih 
oblik, ki jih organizirajo borčevska 
in druge organizacije, kot so razni 
pohodi po poteh partizanskih enot, 
kurirjev in ilegalcev, z obiskovanjem 
krajev, v katerih so se dogajali po
membnejši dogodki v času NOB, na
dalje z obiskovanjem in urejanjem 
grobišč padlih borcev in talcev, z 

organiziranjem različnih skupnih 
prireditev s pripadniki Jugoslovan
ske ljudske armade, teritorialne 
obrambe in drugimi družbenopolitič
nimi organizacijami ob različnih 
armadnih in državnih praznikih. 

- V naši armadi so v vseh enotah in 
ustanovah, ki negujejo vojne tradi
cije svojih enot, posebne spominske 
sobe, kasarne so poimenovane po 
narodnih herojih, partizanskih eno
tah in drugih velikih/ osebnostih, or
ganizirane pa so pri domovih JLA in 
vojaških klubih tudi posebne sekcije 
za negovanje revolucionarnih tra
dicij. 

Starešine, ne glede na to ali so bili 
udeleženci NOB ali ne, vgrajujejo 
v vsakodnevne vežbe in pouk prime
re velikih osebnosti hrabrih borcev 
in enot ter s tem pomembno vplivajo 
na posodabljanje in povezovanje 
vojno-strekovnega in političnega 
usposabljanja vojakov s tradicijami 
naše revolucije. 

Iz vsega tega je razvidno, da nego
vanje revolucionarnih tradicij na
rodnoosvobodilnega boja in sociali
stične revolucije pomeni posredova
nje in stalno bogatitev njenih vred
not, ki slonijo na neprekinjenih 
akcijah in v duhu dialektičnega ma-
terializma, to je na postavki, da re
volucija neprekinjeno traja. Ker, ka
kor je napisano v programu Zveze 
komunistov Jugoslavije, »nič ni že 
narejeno in ne more biti tako sveto, 
da ne bi moglo biti preseženo in od
stopiti mesta naprednejšemu, svo
bodnejšemu, bolj humanemu«. Zato 
je naša družba zainteresirana, <Ht 
obogati in oplemeniti revolucionar-, 
ne tradicije z novimi in sodobnejšimi" 
vsebinami. Sporočila, ki jih nosijo 
v-.sebi, danes spodbujajo sedanje pa 
tudi bodoče generacije pri reševanju 
pomembnih družbenih problemov in 

v.zšjjfctevajo aktiven odnos do^vseh 
aktualnih idejnih in političnih doga
janj in pojavov v družbi, v boju za 
izgradnjo in u* Rjavite v novih samo
upravnih socialističnih družbenih 

. odnosov. 
V specifičnih revolucionarnih po

gojih je bila med narodnoosvobodil
nim bojem in revolucijo ustvarjena 
množica vrednot hied borci — parti
zani in širokimi ljudskimi množi
cami. Na spoznanjih enotne poli
tične platforme Komunistične par
tije Jugoslavije so borci gradili mo
ralne kvalitete in jih prenašali na 
ostale množice. Čeprav so v parti
zanske enote prihajali ljudje iz raz
ličnih družbenih slojev in prinašali 
s seboj pečat svoje sredine, so jih 
v borbeni resničnosti in praksi zame
njali in obogatili z visokimi moral
nimi vrednotami kot so humanizem, 
hrabrost, disciplina, poštenost, 
vztrajnost, vzdržnost, tovarištvo in 
drugo. V boj so odšli v veri za boljši 
jutrišnji dan in zato se niso niti ta
krat, ko je bilo v nevarnosti življe
nje, omajali na poti svoje opredelit
ve, v viziji in ciljih, za katere so šli 
v revolucijo. 

Te vrednote so ostale kot trajna 
temeljna osnova in motivi sedanjega 
del o vanj a, ki nas ne spom in j a j o 
samo na slavno preteklost, temveč 
nas potrjujejo v sodobnih gibanjih 
naše družbe in še posebno v koncep
ciji ljudskega odpora. Zato mlada 
generacija kot neposredni bojevnik 
za nove ideje, spoznanja in rešitve, 
ki je bila nosilka najrevolucionar-
nejših dejanj v narodnoosvobodil
nem boju, prevzema breme nadalj
njega boja za razvoj naše samo
upravne socialistične družbe in ure
sničevanja koncepcije ljudskega od
pora. Njej pripada zahtevna in od
govorna naloga, da se na svetlih tra
dicijah narodnoosvobodilnega boja 
in socialistične revolucije napaja 
s tistimi vrednotami borbene mora
le, ki ji bodo vedno služile v vse
splošnih obrambnih pripravah in 
v boju proti morebitnemu napa
dalcu. 

Svetislav Nikolič 

Predsednik sveta krajevne skup
nosti Marjan Tomaš je za četrtek, 
22. junija, sklical 27. redno sejo. 
Najprej so pregledali izpolnjevanje 
sklepov sprejetih na prejšnji seji, ki 
so bili vsi razen enega izpolnjeni. 
Kmetijsko zemljiški skupnosti bodo 
posredovali informacijo o najemnih 
pogodbah za kmetijsko zemljišče na 
Pristavi in prosili za strokovno 
mnenje. Predsednik komisije za go
spodarska in komunalna vprašanja 
je člane sveta krajevne skupnosti 
seznanil, da je potrebna učinkovita 
akcija za obnovo poslopja šole v Ja-
vorniškem rovtu. . Svet krajevne 
skupnosti je že v letu. 1976 imenoval 
odbor, ki je pripravil načrt preure
ditve poslopja, medtem ko bodo v 
prihodnjem tednu na seji omenjene
ga odbora obravnavali predlog fi
nančnega načrta obnove objekta. 

Marina Pekolj, predsednica odbora 
za izgradnjo otroškega vrtca in 
uvedbe celodnevne šole, je poročala 
o trenutnem stanju izgradnje. 
Objekt je dokončno zgrajen, delavci 
komunalnega podjetja Kovinar pa 
so začeli z urejanjem okolice, tako 
da bodo vsa dela opravljena do 
praznovanja krajevnega praznika, 
ko bo tudi svečana otvoritev vrtca. 

Predsednik krajevne konference 
SZDL je posredoval kratko infor
macijo o predvidenem praznovanju 
krajevnega praznika. Bistvenih pri
pomb ni bilo. Program praznovanja 
bodo dokončno izoblikovali na 
skupni seji članov IO KO SZDL in 
koordinacijskega odbora za kadrov
ska vprašanja.. 

Obravnavo predloga samouprav
nega sporazuma 6 združevanju sred
stev za gradnjo' novega osrednjega 
kulturnega doma na Jesenicah so 
odložili do jeseni«- gradivo bodo pred

ložili bodočim samoupravnim orga
nom obeh krajevnih skupnosti, v 
kolikor bo sprejet predlog o preobli
kovanju. 

Predsednik sveta krajevne skup
nosti je še obrazložil predlog samo
upravnega sporazuma o ustanovitvi 
temeljne skupnosti za železniški in 
luški promet prometnega središča v 
Kranju. Brez pripomb so sprejeli 
tudi predlog samoupravnega spora
zuma o ustanovitvi občinske skup
nosti za zaposlovanje, ki ga je obraz
ložil vodja delegacije za zaposlova
nje Uroš Krže. 

V dodatni točki dnevnega reda j e 

bil svet KS seznanjen z nameravano 
izgradnjo potrošniške postaje '̂ plino
voda. Postaja bo zgrajena na 
Koroški Beli v^n<*e.^redrii bližini 
bencinske č rpa* , 1 nameravam 
gradnji bo krajevna skupnost izdala 
biroju za urbanizem in stanovanjsko 
poslovanje ustrezno soglasje. 

Svetu krajevne skupnosti je bila 
posredovana še informacija o na
daljevanju izgradnje rekreacijskega 
centra na Kresu. V bližnji prihod
nosti bodo začeli z izgradnjo dveh 
tenis igrišč. 

DVE PROSLAVI V DOLINI POD PONCAMI 
V krajevni skupnosti Rateče so 

imeli v nedeljo, 25. junija, kar dve 
proslavi. Proslavljali so krajevni 
praznik in 80-Ietnico obstoja gasil
skega društva Rateče. 

Rateški gasilci.so na večer pred 
proslavo organizirali sektorsko gasil
sko vajo, katere so se poleg doma
čega gasilskega društva udeležila 
tudi gasilska društva iz jeseniške ob
čine. Po uspeli vaji pa je poklicna 
gasilska in reševalna Četa železarne 
Jesenice prikazala gašenje požara s 
peno. Vsi navzoči so kljub močnemu 
dežju z zanimanjem spremljali gasil
ske veščine. 

Proslava, ki je bila namenjena 
praznovanju krajevnega praznika, 
80-letnice rateških gasilcev in dneva 
borca je bila pod vznožjem smučar
skih skakalnic v Planici; in se je je 
kljub slabemu vremenu- in dežju 
udeležilo velikov krajanov in gostov. 
Poleg kulturnega programa, ki so ga 
izvedli otroci iz otroškega vrtca, ak
tiv mladinske or^nizacije in žirov-

Hudi nalivi v soboto, 24. junija, so v Gornjesavski dolini povzročili precej 
škode. Sava Dolinka se je spremenila v pravi vefetok, najhujše pa je bilo na 
cesti, ki vodi od mostu čez Savo v Kamnjah do Mojstrane. Z Mežaklje je pri-
hrumel velik iznenada nastal potok, kije zoral gozd, prekril travnik, nato pa 
na več krajih zasul asfaltirano cesto več decimetrov visoko. Zaradi naplav-
Ijene zemlje, ilovice, peska in kamenja so jo morali začasno zapreti. (Tekst 
infoto B.B.) 

ZA LEPŠE RATEČE 
Na pobudo krajevne skupnosti in 

Turističnega društva Rateče so kra
jani začeli z akcijo pod geslom »ure
dimo naš kraj«. Upravni odbor turi
stičnega društva Rateče pa se je od
ločil, da bo nagradil najbolj priza
devne občane, ki bodo imeli najlepše 
urejeno hišo, gospodarsko poslopje, 
vrt in okolico. Podelili bodo več de
narnih nagrad. Ocenjevanje bo dva
krat in to v juniju in septembru. 
Ocenjevala se bo vsaka domačija po
sebej po posebnem točkovnem siste
mu. Pri ocenjevanju bodo sodelovali 

predstavniki turističnega društva, 
krajevne skupnosti in predstavniki 
občinske komisije za varstvo okolja 
ter novinarji. 

Prebivalci Rateč, gostinci, turi
stični delavci, vsi kmetje in delavci 
organizacij združenega dela se bodo 
vključili v akcijo z vsem svojim pri
zadevanjem za ureditev Rateč. Kra
jevna skupnost pa se dogovarja s 
kmetijsko zadrugo iz Radovljice, da 
bi s skupnimi močmi obnovili dotra
jano poslopje kmetijske zadruge. 

A. Kerštan 

IZBIRNO TEKMOVANJE GASILCEV 
V soboto. 2A. junija, je občinska 

gasilska zveza Jesenice organizirala 
in kljub nalivom uspešno izvedla iz
birno tekmovanje članskih gasilskih 

12 ZELEZAR Pretekli teden so na Hrušici izvedli obrambni dan. Na sliki del sodelujočih 
(Foto J. Rabič) 

desetin, za udeležbo na mednarod
nem tekmovanju gasilcev treh dežel, 
ki bo (j. avgusta v Zabnici v Kanalski 
dolini v Italiji. 

Tekmovanja se je udeležilo sedem 
desetin iz sedmih gasilskih društev 
jeseniške občine. Glede na dosežen 
čas v mokri vaji v* trodelnem napadu 
sta prvo in drugo mesto osvojili de
setini gasilskih društev Kranjska 
gora in Zabreznica. tretji so bili 
gasilci iz Smokuča. četrti iz.Podko
rena, peti iz Gozda, na šesto mesto 
so se uvrstili gasilci GI) Jesenice-
mesto. sedmi pa so bili gasilci i/. 
Mojstrane. Sodniški zbor občinske 
gasilske zveze Jesenice je glede na 
pok a za ne rezultate odločil, da se 
hod o mednarodnega tekmovanja 
udeležili gasilci iz Kranjske gore. 
Zabreznke ter Smokuča. 

Sodniški zbor je vodil Kranj.-i Ba-
hun. poveljnik poklicne gasilske in 
reševalne čete Železarne, tekmova
nje pa Karel Tramte. poveljnik ob
činske gasilske zveze. Na tekmova
nju je bil navzoč tudi Anton Arh. 
predsednik občinske gasilske zveze 
Jesenice. 

H 

niški vokalni oktet, so odkrili tudi 
spominsko obeležje v spomin na 2. 
februar 1942, ko so tam imeli prvi 
zbor rateški aktivisti OF. 

Najbolj prizadevnim krajanom so 
podelili bronasta priznanja OF i n 

sicer: Antoniji Klančar, Feliksu Pi-
celju, Alojzu Mlinarju in Francu 
Podlipniku. Poleg priznanj OF pa so 
bila podeljena tudi priznanja Gasil
ske zveze Slovenije, ki so jih dobili 
ob svojem prazniku in visokem ju
bileju najbolj prizadevni in najsta
rejši gasilci iz Rateč. 

Podeljeni so bili tudi pokali in di
plome najboljšim ekipam v strelja
nju z polavtomatsko puško, ki je 
bilo v nedeljo dopoldne pod vznož
jem 120 metrske skakalnice v Plani
ci. 

Za sklep proslave so člani gorske 
reševalne čete prikazali reševalno 
akcijo v gorah, rateški gasilci pa ga
silske vaje z ročno črpalko iz leta 
1898, ki je še sedaj v uporabnem sta
nju. Vsem udeležencem so vojaki \z 
Radovljice delili vojaški pasulj, ki je 
vsem dobro teknil. 

Obe proslavi v dolini pod Poncami 
sta odlično uspeli. Krajevna skup
nost, gasilsko društvo in družbeno
politične organizacije iz Rateč za
služijo vso pohvalo, da so organizi
rali tako veliko prireditev, ki jim je 
kljub slabemu vremenu in dežju v 
celoti uspela. -

A. Kerštan 

KRAJANI GORIJ 
NA IZLETIH 

Zadnje čase razen organizacije i 7 
Gorij vse pogosteje pripravljajo izle
te v razne kraje Slovenije in v za
mejstvo. Tako je v nedeljo, 18. juni
ja, kmetijska zadruga Bled, pod ob
močje katere spadajo tudi Gorit-. 
organizirala celodnevni izlet na a -
strijsko Koroško (Zgornjo Štajer
sko) za ogled nasadov črnega ribeza. 
Gorje so tudi znane po ribezovih 
nasadih in zato je bila udeležba na 
izletu dokaj številna in so se izlet
niki vračali z zadovoljstvom in ve
drino. 

Isto nedeljo, (18. junija) je dru
štvo upokojencev Gorje za svoje 
člane organiziralo popoldanski izlet 
iz Gorij v Volčji" potok, kjer so 
občudovali urejen park in najrazlič
nejše rože. Takih in podobnih izle
tov si upokojenci iz Gorij še želijo. 

V soboto, 24. junija, so prizadevne 
žene iz Gorij organizirale celodnevni 
izlet v bolnico Franja, v Lipico in v 
Portorož. Celodnevni izlet in na 
tako dolgi relaciji je bil za nekatere, 
predvsem starejše žene, utrudljiv, 
kar bi kazalo v bodoče upoštevati. 

Danes, 29. junija, pa je organizi
ran izlet za kmečke žene v Lipico 

DRUGO SREČANJE 
PREŽIHOVIH ŠOL 

V LJUBLJANI 
Bila je sreda. Učenci, ki smo šli na 

Prežihijado, smo se zbrali na želez
niški postaji. Sedli smo v vlak Jese
nice—Ljubljana, ki je kmalu odpe
ljal. Po enoUrni vožnji smo izstopili, 
seveda v Ljubljani. Napotili smo se 
proti osnovni šoli Prežihov Voram 
Tam so nas lepo sprejeli. Po kosilu 
smo se seznanili z gostitelji. Moja 
gostiteljica je bila Ana in z njo sem 
odšla domov. Doma sem spoznala 
tudi njene starše. Oh sedemnajsti uri 
smo se vsi učenci — Prežihdvci zbra
li "v festivalni dvorani, kjer smo kul
turniki imeli nastop. V kulturnem 
programu so se predstavile Prežiho-
ve šole i/, Doberdoba, Raven na Ko
roškem. Ljubljane in Jesenic. I'ti 
končanem srečanju s kulturniki smo 
se razšli. 

Naslednji dan so bile športne i g i v 

Košarkarice in košarkarji z Jeseni' 
so odigrali tekmo s sovrstniki i / 
Ljubljane, zatem pa je bilo še 
tekmovanje v odbojki. Po končanih 
tekmah je bilo kosilo in nato razgla-
site\ rezultatov. Dobili smo tri di
plome, za spomin pa št,- majolko 111 
ljubljanskega zmaja. Povabili so nas 
tudi na Ljubljanski grad, vendar 
smo se mi morali vrnili na Jesenice 

Henrika Zupan 



SAMOSTOJNA RAZSTAVA BONIJA ČEHA 
NA JESENICAH 

V soboto, 1. julija, bodo ob 18. uri v mali dvorani in čitalnici 
Delavskega doma na Jesenicah odprli samostojno razstavo slik aka
demskega slikarja - domačina BONIJA ČEHA. Slikar se je s to 
ratftavo doslej predstavil že v Radovljici in v Kranju, o njegovi sli
karski ustvarjalnosti pa je umetnostni zgodovinar in likovni kritik 
i vgustin Cena napisal: 

Človeška figura je najpomembnej-
;i objekt slikarskega in kiparskega 
raziskovanja Bonija Čeha. Raznoli
kost oblik, iz katerih je zgpajeno člo
veško telo, možnost njihovega raz
stavljanja in ponovnega sestavlja
nja, prenašanja v volumen ali plo
skev predstavlja odlično' gradivo za 
likovno oblikovanje. Tudi potencial-
pe možnosti najrazličnejših oblik 
gibanja, ki se skrivajo v človeškem 
telesu, predstavljajo za umetnika 
neizčrpni vir možnosti ustvarjanja 
oblikovnih zapletov in razpletov, s 
katerimi slikar lahko napolni slikar
ski prostor in vnaša vanj živahno, v 
vse smeri razvijajočo se dinamiko. 

Seveda pa je človeška figura samo 
eden od elementov Čehove kompo
zicijske igre. V njo se ustvarjalno 
vključuje oblikovno premišljeno za
snovani ambient, ki obdaja figuro in 
ki ga sestavljajo v prostorskem gi
banju izredno aktivne ploskve, Črte 
ali telesa. Te kot na nekem imagi
narnem odru obdajajo in razgibujejo 
osnovno figuralno jedro. 

Nov, prostor oblikujoč element 
predstavljajo tudi barvne lise, ki jih 
slikar kot tanko lazurno prevleko 
smiselno nanaša na ustvarjeni obris-
ni skelet in z njeno pomočjo v plo
skvi razvijajoče se kompozicijske 
elemente prostorsko razgibuje in 
oživlja. 

Sistem združevanja in razdruže-
vanja likovnih elementov je pri Bo
nnu Cehu najbolj viden v grafiki, 
kjer osnovna kompozicijska shema 
ni tako kot v slikarstvu zabrisana z 
lazumimi prelivi, temveč se javlja v 
ostrih konturah. Se bolj pa je ta igra 
vidna v mali plastiki, s katero se je 
slilar pred nedavnim prvikrat pred
stavil v Radovljici. 

Cehov sistem graditve plastike in 
nienega ambienta iz temeljnih likov

nih pfvin vabi gledalca k aktivnemu 
sodelovanju pri oblikovanju umet
niškega dela. Na osnovne sestavine 
razstavljen plastični lik ustvarja 
možnosti poljubnega dodajanja in 
odvzemanja likovnih elementov in 
predstavlja obenem rafiniran poskus 
dedukcije celovitosti likovnega dela 
v njegovo abstraktno nasprotje in 
obratno. Terakote Bonija Čeha so 
odličen in nazoren primer predsta
vitve nastajanja likovnega dela v 
vseh njegovih fazah od bolj ali manj 
realističnih osnov do meja vedno 
večje abstrakcije. Z odvzemanjem in 
dodajanjem kiparske tvarine se 
dejansko dokopljemo do razumeva

nja osnov likovne produkcije, do 
razumevanja evolucije likovnega 
dela in z njim tudi do razumevanja 
samega ustvarjalnega procesa. 

BIOGRAFSKI PODATKI: BONI 
ČEH, rojen 1945 na Jesenicah. Po 
končani gimnaziji na Jesenicah štu
diral na A L U v Ljubljani pri profe
sorjih: Slavku Pengovu, Francetu 
Miheliču, Mariju Preglju, Nikolaju 
Omersi in Maksu Sedeju. Diplomiral 
je leta 1970. 

Samostojne razstave: Bled 1974, 
Ljubljana 1975, Radovljica, Kranj 
1978. 

Sodeloval na razstavah: Beograd, 
Bled, Bugojno, Kranj, Ljubljana, 
Maribor, Murska Sobota, Piran, Ra
dovljica, Reka, San Benedetto, 
Tuzla, Zagreb. 

Nagrade: III. nagrada EX T E M 
PORE Piran 1976;* posebna nagrada 
na razstavi COOPERATIVA PRO-
DUZIONE E LAVORO san Bene
detto 1976. 

Razstava bo na Jesenicah odprta 
do vključno 12. julija vsak dan, 
razen nedelje, od 9. do 12. ure in od 
14. ure do 19.30. 

KRANJ IN VRBA STA SPREJELA 
POVERJENIKE IN DRUGE GOSTE 

PREŠERNOVE DRUŽBE 
V nedeljo, 18. junija, sta Kranj in Vrba sprejela nad 300 dolgolet

nih poverjenikov in okrog 200 drugih gostov Prešernove družbe, ki to 
leto slavi svojo 25-Ietnico delovanja. 

Proslava se je začela oh 10. uri v 
dvorani kina Center v Kranju. Pi
satelj Ivan Potrč, predsednik Prešer
nove družbe, je pozdravil navzoče in 
se zahvalil poverjenikom in gostom 
za dosedanje požrtvovalno sodelo
vanje. Prebral je pozdravno brzojav
ka Edvarda Kardelja, ki se slavja ni 
mogel udeležiti. 

Pisatelj Berfo Zupančič je pozdra
vil udeležence v imenu republiške 
konference SZDL in podelil prizna
nja. Posebna pozornost je veljala 
pisatelju Mišku Kranjcu, ki je 23 let 
vsestransko in požrtvovalno delal 
pri Prešernovi družbi, obenem pa 
mu je čestital k njegovi 70-letnici. 

OB ZAKLJUČKU RAZSTAVE SLIK 
PLANINSKE SLIKARSKE KOLONIJE 

V sredo zvečer je bila zaključena 
desetdnevna razstava slik, ki so jih 
ustvarili slikarji na letošnji osmi in 
delno lanski planinski slikarski kolo
niji, ki jo prireja Planinsko društvo 
Jesenice v sodelovanju z likovnim 
klubom DOLIK pri DPD Svoboda 
Tone Cufar Jesenice. Razstava, ki je 
bila v Delavskem domu na Jeseni-
ah v počastitev letošnjih planinskih 

jubilejev, je vzbudila med ljubitelji 
likovne umetnosti precejšnje zani
manje in zato je prav, da se k njej še 
enkrat vrnemo. 

Planinska slikarska kolonija, ki jo 
organizira jeseniško planinsko dru
štvo v sodelovanju z likovnim klu-
»oni DOLIK na Vršiču z enoletnim 
iresledkom že osem let zapored, je 
edinstven primer na Slovenskem. 
tMmstven tako zaradi tega, ker je 
njen pobudnik in organizator Pla
ninsko društvo Jesenice in zatega-

j. ker področje slikarske kolonije 
zajema naš izredno lep planinski 
vet, ki estetom in ljubiteljem nik

dar ne bo dokončno odkrit. Planin-
ko društvo je namreč spoznalo, da 

je slikarstvo mogočno izrazno sred
stvo, s katerim se lahko lepote in 
odnos do planinskega sveta še bolj 
približa in oplemeniti med ljubitelji 
gora, še posebno pa tistim, ki še niso 
spoznali prelestnega sveta naših 
gora. 

Čeprav mnogi slikarji oporekajo, 
da planinsko slikarstvo ne omogoča 
popolnega slikarskega izražanja, da 
je to stvar fotoamaterjev in umetni
ške fotografije, so dosedanje slikar
ske kolonije na Vršiču in njegovi so
seščini dokazale nasprotno — da ta 
svet nudi slikarjem neizčrpen vir in 
možnosti slikarskega izražanja. Saj 
se tu slikarji srečujejo z vertikalami 
in horizontalami, z igro vseh mogo
čih barv, svetlobe in sence, z motivi, 
ki nekajkrat dnevno spreminjajo 
svojo podobo. Nasprotno, ta svet 
kliče velike slikarje, kajti poznati je 
potrebno vse tajne gora in zato pri 
oblikovanju planinskega sveta ni 
dovolj obvladati samo slikanja in 
slikarske tehnike, potrebno je imeti 
svoj lasten odnos do gora, do planin
skega sveta. To pa mnogim našim 
»kabinetnim« slikarjem manjka in 
zato najbrž tudi tak odnos do pla
ninskega slikarstva. 

Druga izredna vrednost in kvali
teta planinske slikarske kolonije pa 
je v srečevanju poklicnih in nepo
klicnih slikarjev, šolanih in nešola-
nih, lahko bi rekli tudi priučenih sli
karjev pri skupnem delu, pri nesebič
nem razdajanju izkušenj in slikar
skega znanja in spoznanj, kar vse 
prispeva h kvalitetni rasti slikar
skega umetniškega izraza. In ne na
zadnje, se na takih slikarskih, sreča
njih krepijo tudi medsebojni tovari
š i in prijateljski odnosi, načrtujejo 
sodelovanja, razstave, strokovno 
usposabljanje slikarjev in podobno. 

S slikarsko kolonijo pa se ustvarja 
dragoceno bogastvo slik, ki so članes 
razobešene predvsem po številnih 
planinskih postojankah, kar je ne
dvomno tudi prav. Vendarle pa to ne 
daje celovitega pregleda nad naj
boljšimi deli nastalimi v koloniji, 
niti celovitega pregleda planinskega 
slikarskega ustvarjanja na Sloven
skem. Zato bomo predvsem na Jese
nicah morali razmišljati o stalni ga
leriji planinskega slikarstva v okviru 
planinskega muzeja, ki ga že nekaj 
desetletij snujemo v občini ali kot 
samostojne ustanove. Morda bi ka
zalo razmišljati, da v ta namen ure
dimo notranjost starosavske cerkve, 
še posebno, ker so prisotna prizade
vanja, da bi ves ta kompleks s teh
ničnim muzejem postopno odprli 
vsem obiskovalcem in ne samo napo
vedanim skupinam. To izredno kul-
turno-umetniško bogastvo v občini 
ne bi smeli izpustiti iz rok. 

Pesnik Andrej Kokot je pozdravil 
srečanje v imenu koroških Sloven
cev in se zahvalil družbi, da je dajala 
knjige Slovencem tudi onkraj Kara
vank. Predsednik skupščine kultur
ne skupnosti Slovenije France Štig-
lic je imel slavnostni govor. Razmiš
ljal je o tem, kako se vse oblike 
umetnosti med seboj prepletajo in 
dopolnjujejo. Vsaka umetnost po 
svoje plemeniti človeka, mu pomaga 
živeti ter koristno in plodno porabiti 
prosti čas. Največ se je seveda usta
vil pri knjigi in njenem poslanstvu. 

Proslavo so čudovito obogatili 
pevci akademskega komornega zbo
ra iz Kranja, igralec Rudi Kosmač 
pa je občuteno predstavil nekaj Pre
šernovih pesmi. Posebni delegaciji 
poverjenikov sta odnesli venec na 
Prešernov grob in k spomeniku v 
Kranju. Vsi udeleženci slavja so po
tem obiskali še Prešernovo rojstno 
hišo, kamor so prinesli tudi cvetje. 
Ogledali so si tudi cerkvico sv. Mar
ka in občudovali v prelepem in sonč
nem junijskem dnevu lepoto Prešer
novega rojstnega kraja in njene oko
lice. 

V Vrbi je pozdravil udeležence 
Zdravko Mežek, predsednik krajev
ne skupnosti Žirovnica in orisal kra
jevno skupnost, predvsem pa pouda
ril, koliko pomembnih mož je izšlo iz 
teh vasi. Vokalni oktet domače Svo
bode, je pod vodstvom Marjana 
Jemca ubrano zapel nekaj pesmi. 
Mladinke, oblečene v narodne noše, 
so postregle z domačim žganjem. 

Srečanje je bilo poverjenikom in 
gostom prisrčno priznanje za dose
danje delo, hkrati pa nas je spodbu
dilo in obvezalo, da bomo še bolj 
požrtvovalno iskali nove poverjeni
ke, predvsem pa nove naročnike za 
to našo najcenejšo zbirko knjig. 

Marija Sitar, 
poverjenik 
Prešernove družbe 

Uničujoči plaz je 29. marca 1909 uničil prvi in drugi Aljažev dom v Vratih 

ANDREJ MORE — GANDI JE VODIL 
PARTIZANSKO ČETO 2.429 m VISOKO 

\ 

J e s e n i š k i planinci, plezalci in alpinisti 
bo v tatu narodnoosvobodilnega boja kma
lu ugotovili kje je njihovo mesto. Z redkimi 
izjemami so odšl i v partizane, kjer so bili 
odl ični borci in se mnogo boljši kurirji. Po
znali so vse planine in gosto mrrfo s teč in 
divjadi, lovskih in planinskih poti v Kara
vankah, na Meiaklji, v vseh treh triglav
skih dolinah, pa tudi na Pokljuki in celo 
na Jelovici jim niso bile nepoznane. 

Za Mihom Arihom-Miholom se je odzval 
klicu domovine tudi Matevž Frelih. Ko je 
bila mera polna in so Nemcem pomagali 
»hajkati« Se domači raztrganci in je črna 
roka neusmiljeno morila najbol jše sinove 
in h č e r e n a š e g a naroda, so odšl i med »go-
šarje« tudi mlajši skalasi, smučarj i , pla
ninci, plezalci, alpinisti in gorski reševa lc i . 
Kolikor jih ni ostalo pod Stolom, Golico, 
R o š č i c o in Kepo na kurirskih linijah in 
med o b v e š č e v a l c i , ki so hodili daleč na ko
r o š k o stran, se jih je aktivno vkl juč i lo v 
če te in bataljone J e s e n i š k o bohinjskega 
odreda, kjer so partizanih daleč preko 
Krme, Pokljuke in Bohinja, preko bukov-
skih gora na Primorskem. 

Andreju Moretn-Gandiju, vrhunskemu 
telovadcu, se mnogo več jemu ljubitelju 
gora, planincu, plezalcu, alpinistu in ne
s e b i č n e m u ter p o ž r t v o v a l n e m u gorskemu 
reševa lcu , je bilo leta 1944 triintrideset let, 
ko je skupaj z Matevžem Frelihom in š te 
vilnimi drugimi gorniki odše l v partizane 
in se vključi l med borce J e s e n i š k o - b o h i n j 
skega odreda. Matevž je kmalu po prihodu 
na Mežakl jo padel med hajko raztrgan cev, 
tudi Gandi je bil ob tej priliki dvakrat ra
njen v desno nogo, vendar se je kmalu zli-
zal. 

V prvih dneh meseca oktobra, ko je gor
ski svet v Radovni in Krmi jesensko za
cvetel v rdeč ih in zlatih barvah in seje po » 

5orah že kristalil prvi sneg, je prva četa 
eseniš ko-bohinjskega odreda taborila v 

senikih Mežaklje nad požgano vasjo Sred
nja Radovina. 

Komandant odreda je skupaj s koman
dirji če t nenehno nekaj pripravljal. 3. ok
tobra 1944 je dobila prva četa prvega ba
taljona v a ž n o in pomembno nalogo. Četa 
64 borcev se je dobro oborož i la z lahkim in 
t ežk im orožjem, potrebno municijc, hrano 
in vsem potrebnim. Med borci je bila tudi 
č e t n a komisarka in bo ln i čarka . Andreju 
Moretu-Gandiju je bila zaupana četa 64 
borcev. 

Gandi je drobil korake z Mežakl je skozi 
Gorenjo Radovino in dalje do Tnala nad 
Mojstrano. Pot je bila naporna in nevarna, 
vodila jih je daleč po Dolini preko meje na 
zahod do Bele peči in morda celo preko 
Trbiža v slovenske vasi v Kanalski dolini 
(Zabnico, Ovčjo vas in Ukve), kjer naj bi 
med t a m k a j š n j i m i zavednimi prebivalci 
dvignili upor proti n e m š k e m u in italijan
skemu faš izmu. 

Povsod po Dolini so bile m o č n e s o v r a ž n e 
postojanke in zasede, S prehodom preko 
meje v R a t e č a h si borci niso delali skrbi. 
Vodstvo če te z Gandijem na Čelu si je belilo 
glave kako bi najbolje opravili zaupano jim 
nalogo. 

Zato so nad Tnalom pred Mojstrano zavi
li na levo v dolino Vrat. V gos t i š ču Perič-
nik so si zavarovali in uredili prvo preno
č i šče . Oskrbeli so se z m a n j k a j o č o planin
sko plezalno opremo; plezalno vrv so izpo
polnili s preperelo vrvico za s u š e n j e perila. 

Preko Krede in mimo rovtov so priš l i na 
Poldov rovt. Med Brinovo glavo in Kali-
šcem so hiteli v strmino skozi Rdeč i potok. 
Četa je bila dokaj pisana, med njimi so bili 
dolinci, Bohinjci, Dolenjci in Štajerci , 

mitraljezec pa je bil po rodu Poljak. Neka
teri so peli in vriskali, navduševa l i so se 
nqd lepim gorskim svetom, Rjavina, Cmir, 
Stenar, Triglav in druge bl ižnje in bolj od
daljene gore so kipele v nebo v čudov i to 
jasnem jesenskem dnevu. Bilo je 4. oktobra 
leta 1944. Nevajeni in t ežko otovorjeni so 
kleli strmino in meli. Do v e č e r a so prispeli 
na Jezera na Gruntih, kjer jih je gostoljub
no sprejelo zave t i šče j e s e n i š k i h skalasev 
št. 2 v v i š in i 2.140 m. 

Gandi je bil vesel in dobro razpoložen. 
Spretno je pod kuril ogenj in skuhal pravi 
gorski čaj . Tudi utrujeni so kmalu priš l i do 
sape in kmalu se je oglasila planinska in 
partizanska pesem, ki je odmevala dolgo v 
noč , svobodno v svobodnih gorah. 

Se predno je jutranje sonce utegnilo po
ljubiti s svojimi rožnimi žarki Triglav in 
sosednje vrhove, je Gandi ž e priganjal, 
kakor je bila to njegova navada, k odhodu. 

Pokazal jim je v e l i č a s t n e Rokave in Ol
tarje. Kolona se je vila proti Grlu (2429 m), 
znanem prehodu na sever v Martuljški 
okreselj. S v e ž e jutro jim je pregnalo utru
jenost. Na Grlu se jim je ponujal prekrasen 
razgled. Pred njimi je zijala globina in 
praznina, o k r a š e n a z novim snegom. To
var i š i ca komisarka in bo ln ičarka Anica in 
mnogi drugi so zmajevali z glavo in odla
gali težka bremena. Andrej se je r o č n o 
spustil po dobro razč lenjenih skalah, 
kaminih in policah v globino Grla. Kmalu 
je varno pristal v krnici polni snega. Za 
njim so se spustili tudi vsi ostali, varovani 
na prepereli vrvici za perilo. Sestop je 
bil pod stenami Oltarjev in Š i r o k e peči 
kar hiter. Pri Treh mecesnih so zadovoljni 
d u š kali in se okrepča l i z bistro atudenč-
nico. Skozi Za Ak so se po dobro nadelani 
in zavarovani lovski poti spustili na se-
nožet pri Jasenih, kjer so si v senikih ure
dili in pripravili že zelo nujno potrebno 
prenoč i š če . * 

V varstvu martul j šk ih gora in senikov so 
si zažele l i daljši počitek pred nadaljnjimi 
nalogami. 

Mimo Kranjske gore, Podkorena.in Ra
teč so varno prešl i mejo. Pri nekdanjem 
kolodvoru onstran meje so si dobro ogle
dali velika in bogata vojaška sk lad i šča; na 
povratku jih bodo dobro izpraznili in zaž
gali. 

Zaradi v e č j e g a Števila vo jaš tva se je četa 
po varnih, stranskih poteh in stezah 
umaknila prenočeva t k B e l o p e š k i m , Klan
skim ali Mangartskim jezerom. Vzbudili so 
pozornost pri š t ev i ln ih pastirjih, lovcih, 
drvarjih in gozdarjih, ki so Še preko noči 
opozorili vo jaš tvo na Titove partizane. 

• V zori drugega dne je bila prva četa 
prvega bataljona J e s e n i š k o - b o h i n j s k e g a 
odreda napadena. Padlo je nekaj borcev, 
med njimi tudi mitraljezec — Poljak, še 
mnogo več pa je bilo ranjenih. Misel na 
pohod dalje proti Trbižu in v Kanalsko do
lino je bil s tem napadom o n e m o g o č e n a . 
Posamezni borci, ude leženc i pohoda, so se 
mimo vojašk ih sk lad i šč v R a t e č a h po raz
l ičnih poteh vrnili v Radovino v svojo 
bazo. 

Andrej More-Gandi si je izbral isto pot 
skozi Martuljek in preko Grla v dolino 
Vrata in dalje v Radovino in Pokljuko, kjer 
so borci J e s e n i š k o - b o h i n j s k e g a odreda 
u s p e š n o vodili boje za d o k o n č n o osvobodi
tev n a š e g a planinskega sveta. 

J e s e n i š k i že lezar , partizan, kurir Andrej 
More-Gandi je v č a s u NOV, pred 34 leti 
vodil prvo č e t o prvega bataljona Jeseni
š k o - b o h i n j s k e g a odreda v v i š ine 2.429 m 
naš ih vedno svobodnih gora. 

Uroš 2upani"ii 

Bivak II. (2.140 m)pod Rokavi in Oltarji 

V VRATIH ODPRLI 
OBNOVLJEN ALJAŽEV DOM 

Otvoritev obnovljenega Aljaževega doma v Vratih (Foto J. Rabič) 

V nedeljo, 25. junija, je bila v Vratih 
otvoritev prenovljenega Al jaževega doma, 
ki je bila združena s praznovanjem 200-let-
nice prvega pristopa na Triglav in z drugi
mi le tošnj imi planinskimi jubileji. Kljub 
zelo slabemu vremenu se je v nedeljo v 
Vratih zbralo precej planincev, ki so ob 10. 
uri prisostvovali slovesnosti ob otvoritvi 
prenovljene planinske postojanke. Uvod v 
slovesnost so naznanili pevci vokalnega 
okteta DPD Svoboda Žirovnica — Brezni-
ca z znano planinsko pesmijo Oj, Triglav 
moj dom. Zbranim planincem in gostom, 
med katerimi so bili predsednik s k u p š č i n e 
o b č i n e Jesenice Slavko Osredkar, pred
sednik i z v r š n e g a sveta Ivo Š č a v n i č a r , 
predsednik Planinske zveze Slovenije 
Miha P o t o č n i k , predsednik O K SZDL 
Zdravko Črv in drugi, je spregovoril pred
sednik Planinskega d r u š t v a Dovje — Moj
strana Stanko Kofler. Za njim je mojstran-
škim planincem izrekel vrsto pohvalnih 
besed tudi predsednik slovenske planinske 
organizacije, ki je š e posebej poudaril, da 
planinci z velikim veseljem * sprejemajo 
obnovljeno postojanko, ki jim nuoi prijet
ne prostore za postanek in poči tek pred 
vzponi v triglavsko pogorje. 

Prenovljeni Al jažev dom je zatem odprl 
predsednik s k u p š č i n e obč ine Jesenice 
Slavko Osredkar, delegacija planincev pa 
je s slovesnosti ponesla venec na grob 
Jakoba Aljaža na Dovjem in k spomeniku 
padlih gornikov v Vratih. 

V kulturnem programu so ob otvoritvi 
doma sodelovali člani okteta DPD Svoboda 
Žirovnica — Breznica, recitatorji in 
d o m a č a folklorna skupina, ki pa svojega 
nastopa zaradi m o č n e g a dežja ni mogla do 
"onca odplesati. 

Planinci in gostje, ki so si zatem ogledali 
notranjost obnovljenega doma, so bili zelo 
navdušen i . Aljažev dom je zunanji videz 
povsem obržal , notranjost pa je sedaj pri
lagojena d a n a š n j e m u nač inu gradnje so
dobnih planinskih postojank. V obnovo 
doma so veliko truda vloži l i č lani Planin
skega druš tva Dovje — Mojstrana, ki so v 
času obnove opravili več kot 2000 
prostovoljnih ur. Posebno zas lužen za us
p e š n o organizacijo obnove je brez dvoma 
Avgust Delavec, ki mu je ob otvoritvi doma 
predsednik PD Dovje — Mojstrana izročil 
skromno darilo. Obnova Aljaževega doma 
je stala 4.000.000 dinarjev, največ sredstev 
pa sta prispevali Planinska zveza Sloveni
je in skupšci na obč ine Jesenice. 

Omenimo še, da so ob tej pr i ložnost i v 
A l j a ž e v e m domu odprli razstavo o razvoju 
planinstva v Mojstrani oziroma v triglav
skem pogorju. 

J . RabiO 
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JUamm DODELITEV POSOJIL 

1 IN GRADNJO STANOVANJ ÊS 
Saiiiuupravna stnn«v-injska skupimsl (ilii'hu- •li'Sl'liier skladni) / (liilni'ili 

zakonu » proKr-iinhanju in rïnanriraujii unulilvc siunnviiiij . <lruzli<-m-t:a <liijjt>vi>r;i 
*• upravljanju in (jnsptKlurji'njii s sr r i l s iv i za kii-di inai i j i - Ziïiililvi- siaum-iuj Irr 
pravilnika <> kivdinranju stanovanjsko pa i lhv i - tiJijavlja |)" sklrpu prvt* «*jV 
skupirini-skupnosti ' 7. line junija I!lTM 

RAZPIS 

I Z A D O D E L I T E V POSOJIL ORGANIZACIJAM Z D R U Ž E N E G A OKLA ZA 
N A K U P ALI GRADITRV STANDARDNIH S T A N O V A N J 

ft Z A DODKLITKV POSOJIL D E L A V C K M , KI GRADIJO OZIROMA 
A D A P T I R A J O S T A N O V A N J S K E H IS K ALI K U P U J E J O D R U Ž I N S K A 
S T A N O V A N J A 

1. RAZPISNA V R E D N O S T POSOJIL 
Posojilu N O razpisana iz dela S I V I I S I O V za s ianm anjsku -jrarinjo. ki jih u-nicljiit- • 

in druge organižari je združrni-na dela. dnini* samoupravne itr-jaiuzatije. skupnost i . 
d rušiva in državni organi I \ naflaljm-in hi-Mflilu. oi*;aiu zarije i združil jej" pri Ljub
ljanski Umiki, temeljna banka K r a m . poslovna enota -leseni-»• do skupne višini-
£>.tMKMXHI.- din in sediKleljujejo: 

— organizacijam za nakup ali gradnjo najemnih stanovanj do iH.iilMMHJU.— 
iti n. 

— delavcem za graditev oz. adaptacijo stanovanjski.- hj-i-- ah nakup družin
skega stanovanjadoi.tMHUHm.- din. 

II. PRAVICA DO N A J E T J A P O S O J I L A " 
Posojila po tem iitzpisu lahko najamejo: 
— organizacije, ki združujejo del svojih stanovanjskih sredstev pri Lj i iMjai i-

ski hanki. temeljni haijki Kranj . |Mislovna enota Jesenice po členu Zakona o 
programiranju in financiranju stanovanjske g lad ine . 

— delavci, k i združujejo svoji- delo in sredsna v organizacijah i / pni-nje 
.alinee. 

III. POGOJI Z A PRIDOBITEV POSOJILA 
Organizacija dobi pravico (|o posojila za nakup ali gradnjo najemnih >tauo-

vanj za svoje delavce, ee izpolnjuje naslednje pogoje: 
— da kupuje al i gratli stanovanja v .okviru olieiuskega iirograma stanovanjske 

graditve v skladu z odlokom ohčinske skupšeine -Jesenice o dolcH-ilvi stano-
vanjskega standarda (t 'r. tesinik (ioivnjske Š T . UI*/7:*l. 

— da ima sprejet sred n jen ični hi letni program reševanja stanovanjskih zailet 
svnjih delavcev. 

Organizacije, katerih T O Z D ali obrati so na območju drugih občin. sred>i\a pa 
združujejo pri Ljubljanski hanki. temeljna banka Kranj , poslovna enota -lesentre. 
lahko dobijo posojilo po določilih lega razpisa 1 udi za nakup si a not an j na območni 
kjer je sedež T O Ž I ) al i utirata. 

Delavci, navedeni v 2. alinei II. točke tega razpisa, ki nimajo stanovanja ali 
imajo neprimerno ali neustrezno stanovanje, lahko dolnjo /a nakup stanovanja ali 
zgraditev oz. adaptacijo stanovanjske hiše posojilo, če izpuhijtijejo naslednje po-
|!oje: 

— da kupujejo stanovanje, gradijo oz. adaptirajo stanovanjsko hišo \ okviru 
občinskega programa stanovanjske graditve in stanovanjskega standarda. 

— da so kredit no sposobni. 
Prosilci za posojilo, k i ho uporabljeno za gradnjo stanovanjske hiše pa morajo 

izpolnjevali Še naslednje pogoje: 
— stanovanjska hiša mora bi l i že zgrajena do I I I . gradbene laze, oziroma do 

I. gradbene laze. če gradijo mon tažno stanovanjsko hišo 
— stanovanjsko hišo morajo usposobil i za vselitev na j kasne je v rtffcti 2-1 inese 

cev po dodelil vi kredita, če /usedajo d ružbeno stanovanji.*. 
Posojila za adaptacijo obstoječih stanovanjskih hiš m ftlunm tuj bodo odobre

na le list ini prosilcem, ki bodo z adaptacijo dosegli boljšo Iunkcionalno razporedi
tev in povečanje števila stanovanjskih prostorov ali /.boljšali stanovanjske razmere 
z uvedbo ali modernizacijo sanitarij in ogrevalne opreme. 

Posojilo za gradnjo oz. adaptacijo stanovanjske hiše se lahko odobri tudi 
tistim delavcem, ki gradijo al i adaptirajo svoje stanovanjske hiše izven občine 
Jesenice l i l to v kraju z urejenimi pogoji dnevnega prc\oza na delo iti z dela. vendar 
se morajo v tem primeru zavezati, da bodo takoj v celoti vinih preostali del 
utodplai iiltiga posojila, pie.lnbijo lasi nosi ilelav-a v dru H i o rga l i l / i l | i izven 
občine Jesenice. 

IV L A S T N A UDELEŽBA 
Pri nakupu ah gradnji najemnih stanovanj, gradnji ali adaptaciji stanovanjske 

hiše al i stanovanja mora posojilojemalec sodeloval i z last no udeležbo. 
I. Organizacija, katere poprečni osebni dohodek na zaposlenega za redni de

lovni čas je enak ali nižji poprečnemu osebnemu dohodku v občini za obdobje 
I.— IV. IliTS. mora sodelovali z lastno udeležbo .~>ll'i zneska potrebnega /a inve 
s l i i i jo . 

Vse ostale organizacije, katerih |">jtrečnj o>ebin iloboilek na zaposlenega za 
listin delovni čas znaša več kol poprečni dohodek v občim /a obdobje I — | V , I!l7s. 
inora in sodelovali z last no-udeležbo: 

&4 

( 'e poprečni til) organizacije za 
redni del. čas presega poprečni 
O D /a redni del. čas v občini za: 

do 10'-
od 11 - _'M 
• H I 21 - :in 
nad Ml', 

/ .naša la^pi-.nrlele/b 
oiganizacije 

tU) . 
I M I 
70 '• 

/ a lasin.. udeležbo se šteje. I udi posojilu, k i ga dobi organizaeiia v banki na 
liHllagi v, žiaVt si n vanjskth sredstev, s -kakr imi i»r]¿iin*$au|a s a n i : š t o p i r i zp r 
laga. 

m Znesek posojilu, ki ga delavec lahko dobi /a tiitk^j^lit^^i^kc-ga stanovanja 
in p it l u n lastna udc-ležba. izražena v dst ik od t u *\ mit tnlmj.. Manov.-iii|a. 
Sla ra/vidua i / iiaslerlnje tabele: 

*'e Ztiaša poprečni meseci 
1)1) na člana družine v pri 
mer javi s poprečnim (»D -
občim za obdobje I.— IV. 

/ n a š a la.-i lia ' 
udeležba v 
od i ene stand 
slan. najmani 

1'olem pripada delava u 
l l i ^ i î t i » ^ '' «il celic stan 
darilnega stanovanja na| 
\ t i" do 

lin ."ill '. 
od ôl - Tà 
ud 7ti _ |un ', 
od MU — lL'11 ', 
nad 1-20 '• 

.10', 
m '. 
nt', 

0(1', 

TTP7 

j i . Znesek posuj i Ui. Jti .pripada .d(-Ja.vi:u.k3idar gradi. oz. adaptira dj/už.insko sta 
yl^Wfö^ 0 hišo izražen v odstotku oil vrednosti s iandni t lu i - ihužinski-s tanovanjski 
liiše je ia/v irlen i / o;isliillije I a be leí: ,'^F- r*¡Pf 

("i-zuaša poprečni meseci 
O D na člana druž ine i pri 
iiierjavi s popreč. mes. i )| 
v občini za obdobje od 

" I . - IV. IÏI7K : 

/ n a š a tast tia udeleži* 
- V V IMI vrednosti slan 
dard-, družinske slaiu 
valljske hiše najniaiij 

1'olem pripada delav 
cil posojilo V '/ oil 
vrednosti slandard. 
tlliiž. slan. b iš t . naj. 
več do 

do m '. 40 ' . 
< K | . M - j.v*. .-. 20' . 
od 7fi - I < H i M '• «ffl lïil ~ 120', iif» 't 10', 
nad 120'-

Za lastno udeležbo šu-jeta tudi nauteiisk.. | invarčevani denar m posojilo, ki ga 
dobi delavec na podlagi namenskega varčevanja v banki. 

'.. POSOJILNI POGOJI 
a i Odp lač i lna dobà 

Najdaljša odplačilna doba za posojilo znaša 20 Ici. 
1. Odplačilna doba za posojiia. katera najamejo organizacije za nakup ali 

gradnjo najemnih stanovanj, je diferencirana in odvisna od ekonomskih možnosti 
m znaša za organizacije, katerih poprečni osebni dohodek na zaposlenega' 3&' 
n o b j e l . - l V . li»7M 

je enak al i manjši od |H)plvčuega O l ) v občini 
do 10'. večji od po|)iečnega O O v občini 
do 20 '• veji ml poprečnega O D volaHni 
do ."JO večji oil poprečnega O D v občini 
nad J O ' , večji od poprečnega O D v občini 

20 let 
mM' 
l ' i let 
I-I let 
I2U-I 

2. Odplačilna doba za posojilo, katerega najame delavec za nakup lastniškega 
stanovanja al i gradnjo ali adaptacijo stanovanjske hiše znaša 20 let. če ima delavec 
poprečni ali nižji osebni dolu nick na zaposlenega v občim za obdobje I. - IV. I HTM. 
Odplačilna doba M * skia jšnje. če presega delavčev, poprečni O l ) poprečje O D na / a . 
poštenega v občini po naslednji labeh: 
- do p i ' , IPIfi 
- od 11 — I P I M e l 
- ml 21 - : W . 17 let 
» od . î I - « Hi I d 
- ml II — ..Hi'* let 

WWl Ô0'• II lei 

Mesečna anuiteta ml vseh posojil za isto stanovanje al i stanovanjsko hišo ue 
more biti nižja od mesečne stanarine za to stanovanje a l i stanovanjsko hišo. ki hi 
jo posojilojemalec plačeval po predpisih o stanarinah. .Skupna obremenitev poso
jilojemalca po zaprošenem posojilu in po že odobrenih posojilih ne sme presegali 
tretjino mesečnega dohodka prosilca, 
l i l Obrestna mera 

Obrestna mera za odobrena posojila organizacijam m delavcem znaša 4 ' » . 
Po preteku 10 let ml pričelka odplačevanja posojila se poveča obrestna mera 

' za neodplačani del posojila za 2 '<. 

VII. DOK U EMNT AC IJ A 
Udeleženci razpisa nimajo k zahtevkom za posojilo na predpisanih obrazcih, 

ki j ih prosilci dobijo v Ljubljanski banki, temeljna banka Kranj , enota Jesenice, 
predložili še: 

J I ) Organizacije z d r u ž e n e g a dela 
— predpogodbo ali dokončno rezervacijo o nakupu najemnih stanovanj pri 

proizvajalcu, z navedbo števila stanovanj, ki j ih kupuje, neto stanovanjsko pnvršj. 
no in skupno predračunsko vrednost za kupljena stanovanja. Predpogodba aii 
rezervacija motata obvezno vsebovali- dokončni rok za sklenitev kupoprodaji«, 
pogodbe, najkasneje pa v roku JO dni po prejemu sklepa Samoupravne stanovanj, 
ske skupnosti Jesenice o odobritvi posojila. 

— sklep s katerim pristojni organ samoupravljanja organizacije dovoljuj-. 
Majem-iKisojita /.u nakup ali gradnjo najemnih stanovanj Iz opisom stanovanji 
zagot o\ I jena sredstva za plačilo lastne udeležile in sredst va za odplačevanje posn. 
j i la . 

.- ^':*%redujornčni program za reševanje stanovanjskih zadev svojih delavcev /*• 
obdobje I!l7li— IHK0. 

— izračun poprečnega mesečnega osebnega dohodka na zaposlenega v orna. 
nizat i j i za redni delovni čas za obdobje I.— IV./IU7H. 

— načrt sredst ev sk lada skupne porabe za let o |!I7K. 
l i l Delavci 
Za nakup stanovanja v e tažn i lastnini 
— Izjav« organizacije o stanovanjskih razmerah delavca, pot idi lo o njegovem 

poprečnem mesečnem OI) za obdobje I.— IV , / I»78 in njegovih dolgoročnih in krat
koročnih obveznostih iz osebnega dohodka (z navedbo stanja posojili in enaku 
pot rdilo organizacije pri kateri je zaposlen prosilcev zakonec. 

— potrdilo prijavnega urada o številu njegove druž ine in izjavo delavcu, 
koliko članov družine bo vseljeno v kupljeno stanovanje. 

— kupoprodajno (s>gmlbo al i predpogodbo za nakup stanovanja v etažni 
lastnini z navedbo objekta v katerem kupuje stanovanje in podatki o stanovanju, 

— Intokopije varčevalnih pogmll). če delavec a l i člani njegove druž ine na
mensko v a rčujejo v banki in na varčevanje še niso dobi l i stanovanjskega posoj i In 

— lot okopi je posojilnih pogodb za posojil« za katera delavec al i člani njegovi* 
družine še nimajo upravno izplačanih prepovedi na osebne dohodke. 

. Za graditev alt adaptacijo stanovanjske hifte 
Delavci, ki gradijo ali adaptirajo individualno stanovanjsko hišo pa morajn 

poleg dokazil iz I.. 4. in •>. alinee, ki velja za delavce, ki kupujejo stanovanja v etaž 
ni lastnini, predložiti še: •-

— potrdilo prijavnega urada o številu njegove družine in izjavo koliko članov 
druž ine bo vseljeno v zgrajeno al i adaptirano individualno stanovanjsko hišo. 

— fotokopijt) ali overjen prepis gradbenega dovoljenja za gradnjo a l i adapta
cijo individualne stanovanjske hiše in zemljiškoknjižni izpisek. 

- — predračun stroškov po zaključeni l i l . gradbeni lazi . oz. L gradbeni lazi /w 
m o n t a ž n e hiše in vire sredstev za gradnjo individualne stanovanjske hiše ter opis Š-
nedokončanih del. za adaptacijo stanovanjske hiše pa predračun in vire sredstev 
ter opis morebitnih Že izvedenih adaplari jskih del. 

— izjavo, da bodo v roku 24 'mesecev po dodelil vi posojila izpraznili dru/bc m 
stanovanje v kolikor zasedajo tako stanovanje. 

— mnenje organizacije v kateri ima prosilec lastnost delavca, če gradi slano 
vanjsko hišo izven občine Jesenice. 

P r i vseh prosilcih bo preverjeno dejansko stanje na terenu. 

VI. O S T A L E DOLOČBE 
Vlogo za dodelitev posojila je potrebno vložili v :ttl dneh od dneva objave n; 

predpisanem obrazcu s celotno dokumentacijo pri Ljubljanski banki, temeljni 
banki Kran j , poslovna enota Jesenice. T i tova K/1, kjer udeleženci razpisa dobit, 
podrobnejša pojasnila. Prepozno prispele vloge se ne bodo obravnavale. 

Končni sklep o odobritvi oz. zavrnit v 
novaiijskc skupnosti -Jesenice, o iz idu 
:M>dni po preteku razpisnega roka. " 

posojila bo sprejel pristojni oigan sta 
izpisa pa bodo obveščeni vsi prosilci v roku 

Samoupravna stanovanjska 
skupnost občim> Jesenice 

;"fci-.tfy 
Za lastno udeležbo štejeta Mali namensko privarčevani denar in posojilo, ki g; 

dolu delavec na podlagi namenskega varčevanja v banki. 

RAZPIS STANOVANJ 
IZ DRDŽDENE POMOČI 

N a podlagi I o. člena pravilnika o pogojih za dodeljevanje stanovali), /grajenih 
s sredstvi d ružbene polnoči v stanovanjskem gospodarstvu, objavlja zbor uporab
nikov po sklepu prve seje z dne 20. ti. I07N nasledil ji 

RAZPIS 
Za zbiranje vlog prosilcev za pridobitev stanovanjske pravne v najemnih stano
vanjih, /grajenih s sredstvi d ružbene pomoči v stanovanjskem gospodarstvu, k i 
bodo dograjena v lei u l!»7!i. 

I. U P R A V I Č E N C I Z A PRIDOBITEV S T A N O V A N J S K E P R A V I C E SO: 
a l druž ine in občani / nizkimi osebnimi dohodki 
h) starejši občani in delov no nesposobni občani I in v alidi I. kalegori jel 
M mlade družini 
di samohranilci. 

1 POGOJI, K A T E R E M O R A J O IZPOLNJEVATI PROSILCI,SO: 
- — da prosilec nima stanovanja. 

— da prosilec doslej si* n i imel ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja . 
— da piusilei . njegov zakonec al i njuni s tarši niso last mki ust rezuega stano

vanja oz. stanovanjske hiše s praznimi stanovanjskimi prostori piinternimi za 
Vselitev. 

— da ima prosilec stalno prebivališče na območju občine Jesenice: začasno 
prijavljeni prosilec pa samo v primeru, če iz objekt iv nih razlogov ni mogel pri javil i 
stalnega prebivališča i n pod pogojem, da v kraju sedanjega stalnega prebivališča 
ali v drugem kraju i/veli občine Jesenice m* gradi stanovanjske hjsc 

— da prosilec ne slami je v stanov a uiti iz katerega se je predhodno i /se l i l upra
vičenec reševati po prednost m listi za diu/beno poinnč. ra/en v primeri h. če živi v 
stanovanju iz katerega se je predhodno izselil Kiprav nene* /a rad i prema jhne 
površjfic glede na štev ilo družinskih članov. 

— da prosilec ali njegov družinski član ni ucuprav ičeim nezaposlen 
al D r u ž i n e in občan i z nizkimi osebnimi dohodki morajo izpolnjevati 

» r pogoj: 
— da skupni dohodek upravičenca in članov njegovega gospodinjstva ne pie-

sega lia člana gospotlllijsl.va mesečno I U \ poprečnega lielo OI) na zaposlenega v 
Siv Sloveniji v preteklem letu. tj. I.!l-'f7.(>tiitin. 

Za družinske člane upravičenca / nizkimi oselnnnu dohodki štejejo: /akooce. 
oiroei. s tarši upi a vi čelu a in starši zakotna let osehe. ki jih je uprav iceia-i dolžan 
Vzdrževali po zakonu, pa skupaj z njun stanujejo. 

b i S tare j š i občan i morajo izpolnjevali š e naslednje pogoje: 
-— da ni nobeden od zakoncev mlaj-i ml *-."> let. razen aktivnih uilele/ein i-v 

N l ) Y t priznana dv ojiia delovna dohai. . t>*  1  

Zl i družinskega člana s tarejš ih i i l n . i i i " \ šteje /akonei upra v n em a le- tisti 
olroi i . ki se zaradi bolezni, l l ivalidnosli a l i drugih llleinel jenih v /rokov ne I I I < > I I | » 

uspusobil i / a samosl ojno Ž I V I |eii|e in del<<. 
Delovno nesposobni o b č a n i (invalidi I. kategorije) 
Za druž inske člani 1 delovno nesposobnih občanov štele*-- /akol tc , ot(••> i . 

s l a l š i upravičenca in starši zakonca lei osebe, ki lili je uprave elic dolžan v /dr/e-
val i po zakonu, pa skupaj / njim stanujejo. 

• i Mlade d r u ž i n e morajo izpolnjevati še naslednje pogoje: 
— da nihče od /.akoiicev ni s ia ivj- i ml J O Id 
— da nilne od zakoncev nuna več km II lei delov m dobe 
— da od skleni I Ve zakonske /ve/e pa tlo v h 

l e k l " ve>" kol sedem let. 
/ a družinske člauc 11 prav icen 

• / l i ve p io-m 

lade družine š | e | e | o i 

m pr< 

amo zaki 

Mlada družina še ne more prijaviti v kategorijo družin in o b č a n o v / nizkmn 
osebnimi doliiHlki. razen v izjemnih primerih It rajna bolezen iu invalidnost, večji-
šlevilo družinskih č lanov in podobno). 

d l Samohranilci morajo izpolnjevati se naslednji pogoj: 
— da so edini hranilci otrok upravičeni tlo posebnega dodatka k ni roškem;, 

dodatku. 
/ a druž inske člane samohranilca štejejo |c otroci, kalerib i ihn i branilec je 

prosilec sianovatija. 

.1. D O K A Z I L A , KI JIH M O R A J O DOSTAVITI PROSILCI: 
— potrdilo o številu članov družine — gospodinjstva m ml kda| je prosile. 

stalno prijavljen na območju občim*-'Jesenice I prijavni urad). 
— potrdila o dohodkih vseh družinskih članov za prvo čel rl lei je Ici a |!l78 U / 

p l ačeva lo dohodka: ( )ZD. druge organizacije in skupnost i . skupnost pokojninske^.i 
in invalidskega zavarovanja). 

— potrdilo o ])renni/enjskeni stanju družine o/, o dobmlku ml lega premo/1 
nja I da v čna uprav a). 

— zemljiško knjižni izpisek v l is t ih primerili prosilcev katerih s ta rš i s>> 
lastniki stanovanjske hiše. 

D r u ž i n o in občani z nizkimi osebnimi dohodki dostavijo Ae: 
— pismeno pojasnilo o vzroku ne za posle nosi i odraslih družinskih članov \ 

primerih l is t ih prosilcev, pri katerih zakonec al i drug družinski član ni zaposlen 
Delovno nesposobni o b č a n i dostavijo Se: 
— odločbo o invalidnosti I. kategorije. 
M lade d r u ž i n e dostavi jo se: 
— overjen prepis al i fotokopijo poročnega l i s ta . 
— dokazilo •• namenskem varčevanju pri poslov m banki / J I gi adtiio la-o ne sla 

novanjske hiše vseljive v roku petih lei tel' gradbeno dov oljcuje al i 
— garancijsko izjavo ( l / . D ali druge organizacije, da bo skupno / -uprav icen 

Ceni ali sama rešila njegovo stanovanjsko v prašanie \ roku "> tel. 
U p r a v i č e n c i — š t ipendis t i : 
— predložijo pol id i lo si ipenihloija, - kalen ni se le i a /ave/i i |e . da bo Hajka 

noje v pel ili le t ihreši l stanovanjski problem prosilca. 
S a m o h r a n i l c i dos tavi jo še : 
— dokazilo n mpravičeiio.si i do posebnega dodal ka k o t roškemu dodatku. 

t P O S T O P E K ZA VLOŽITEV V L O G E ZA PRIDOBITEV 
S T A N O V A N J S K E PRAVICE:. 

Prosilec ki želi pridobili stanovanjsko pravico do stanovanja /grajenega > 
snilst vi družbene pomoči v stanovanjskem gospmlarst v u. vloži vlogo na posebne:i 

Ultra zeti. ki ga dobi pri samouprav ni stanovanjski skupnosti občine Jesenice n., 
Jesenicah. ( '. mar>ala Tita tia. Izpolnjen obrazci / vsemi zahtevanimi dokazih t< 
uprav ičenost i . mora dostavil i v ra/pistielll roku lia om en jeni naslov. kjer dolu t udi 
vsa dodatna pojasnila. Prijave / vso potrebno dokumentacijo lahko vložijo lud. 
O / l ) iu druge organizacije tet skupnosti Za svoje delavce. Obrazec garam-i|s|... 
izjave /a rešitev stanovanjskega vprašanja v roku pelih lei I mlade družine, šnpen 
d i s l i l vsebuje enotno besedilo in ga inleresenii dvigueio na ouiemcnem naslovu 

Prosilci , ki so vloge vložili pred objavo tega razpisa, mora|o dvignil i predp: 
sam* obrazce in jih i /pol njene skupaj / /aluevamnn dokazili d ost a vil i v določeni-u-
lokn na omenjeni naslov. 

Prosilci , kl si» bih V letu I!l77 ži- uvrščeni na prednostno I I M I O . njihovo . - I ; I I H < 
v an |sko v prašati je pa še m bilo ust rc/no rešeno, dost a v i jo Stilno nov a pot rdi la o p 
botlkti vseh dtužil isklh članov m jirvo čel 11 let je leta \Ult> 

/ e uvrščeni prosilci v prednosiuo listo /a leto 1 f*7T iu v - i i i s l i . ki bmlo ^voi> 
dokumentirane prijave vložili v razpisnem ioku so dolžni sanioupl'nyjjj*' >l.uiovaiii 
ski skupnosti javi t i Vsako spremembo, ki vpliva na pravico uvis l i lve v piednosiu, 
hs lodo irenulka. ko ho MJlbovo ~ l J I I I O V a ii |ski • v pi a-a nji ie-eHo. 

.V RAZPISNI ROK; 
T a razpis velja dni ml dneva objav t-. Vloge, ki hmlo pi ispele izven mnenji 

nega roka ne bmlo upoš tevane pi i sestavi prednost ne bsle za leto l!»7*— 1070 leni 
vit' seli- pu uasl i ibi i i ' i i i razjHsii 

ŠTUDENTOM IN DIJAKOM 
Po sklepih odborov za delovna razmerja TOZD objavljariio za 

čas počitnic (julij, avgust) naslednja prosta dela oz. naloge: 

TOZD 

PLAV2 

J E K L A R N A 

LIVARNA 
V A L J . 
BLUMING 
S T E K E L 

VALJ. ŽICE IN 
PROFILOV 

VALJ. D E B E L E 
PLOČEVINK 
J E K L O V L E K 

HLADNA V A L J 

BELA 
HLADNA VALJ 
JESENICE 

Dela oz. naloge, 
ki jih bo delavec 
opravljal 

Spol Potrebna Število 
starost delavcev 

2. delavec na liv. polju moški nad 18 let 4 
iztresalec vagonov moški nad 18 let 2 
pomočnik pri SM peči moški nad 18 let H 
3. jamski pomočnik moški nad 18 let fi 
pomoč, ponov. zidarja moški nad 18 let :j 
izkopalec jekl. litine moški nad 18 let 4 
teh talec moški nad 17 let 2 
prekladale c moški nad 17 let 2 

nakladalec moški nad 17 let Êtm- •"• c 

II. ravnaler moški nad 17 lei 2 
nakladalec moški nad 17 let 4 
pomočnik pri peči moški nad 17 let 4 
pomočnik pri progi moški nad 17 let 4 
adjuster moški nad 17 let 6 

2. prebirale«- - moški nad 17 lei 2 
pripravljale!* vložkov moški nad 17 lei -1 
adjuster palic moški nad 17 let 4 

2. adjuslei moški nad 17 let •1 
.ovijalec HVT moški nad 17 let 
Dfipravljalec vložka moški nad 17 let i 

ŽIČARNA 
REMONTNE 
DELAVNICE 

VZDRŽEV. 
STROJ. DE 
LAVNICE 

DRUŽBENA 
PREHRANA 
Delovna skupn. 
za ekonom. T K R 
in novogradnje 

ovijalec žice moški nad lHlet I 
4. ključavničar moški nad 16 let 6 
4. elektromehanik. moški nad 16 let 2 
4. elektr. za žerjave moški nad 16 let 1 
-i. zidar moški nad 16 let :t 
4. ključavničar moški nad 16 let 5 
4, strugar moški nad 16 let 5 
2. skoblar moški nad 16 let 3 
4.orodjar moški nad 16 let -i 4. ključavničar moški nad 16 let 6 
4. kovač-kalilec moški nad 16 let 1 
skladiščni delavec moški nad 16 let 1 
pomožni delavec moški nad 16 let 1 
transportni delavec moški nad 16 let 1 

2. kantinerka ženska nad 16 let 10 

pomožni delavec moški nad 18 let 
pomožni delavec - ali ženska nad 18 let 2 

ZELEZAR 

Delovno razmerje se sklene za določen čas in sicer najmanj za 1 
mesec ter največ za 2 meseca. 

V kolikor bo delavec prekinil delovno razmerje prej, kot v 
enem mesecu, se mu obračuna vse stroške zdravniškega pregleda 
in porabo osebnih zaščitnih sredstev. 

Za poklicne delavce (TOZD Remontne delavnice. Vzdrževanje, 
Strojne delavnice) se zahteva, da imajo kandidati uspešno opravljen 
vsaj prvi letnik PIŠ ustrezne smeri oz., da obiskujejo STŠ ali višjo 
oz. visoko šolo ustrezne smeri. Za opravljanje del oz. nalog skoblarja 
in struga rja se zaposli lahko samo dijak h* 2. ali :t. letnika PIŠ — 
strugar. 

. Za delovno skupnost za ekonomiko, tehnično kontrolo in novo
gradnje mora imeti zaključen % letnik TSŠ — strojna smer. 

Sprejemni postopek bo vsak torek ob 9. uri. 
S seboj morate prinesti: 
— delovno knjižico, zdravstveno knjižico, vojaško knjižico in 

osebno izkaznico. 

PREKINJENO 
TEKMOVANJE 

V SMUČARSKIH 
SKOKIH V GLENICI 

V soboto, 24. junija, je bilo v Glenici pri 
Žirovnici tekmovanje v smučarskih sko
kih za gorenjsko ligo na plastičnih skakal
nicah in mednarodno tekmovanje v poča
stitev krajevnega praznika Žirovnica. Pri
javljenih je bilo 43 tekmovalcev iz štirih 
klubov. Tokrat nam vreme ni bilo naklo
njeno, saj smo po prvi seriji.na mali 
skakalnici zaradi hudega naliva tekmova
nje morali prekiniti. Tekmovanja kljub 
naporom nismo mogli izvesti do konca, 
zato smo ga prestavili. 

Škoda, da je prišlo do prekinitve, saj so 
tekmovalci domačega kluba v prvi seriji 
dobro skakali. Predvsem je z lepim 
skokom izstopal ciciban Jožko Smid, ki je 
po prvi seriji močno vodil v svoji skupini. 
Bil Je izreden, saj je imel več točk kot naj
boljši mlajši pionir, pri starejših pionirjih 
pa bi bil slabši le od Dolarja. Kljub izredno 
slabim pogojem je bil dosežen tudi nov 
rekord prenovljene in povečane male ska
kalnice. Novi rekorderji so: Tomaž Odar in 
Robi Svetina oba Jesenice in Mihi Kaiser 
iz Zahomca. Vsi trije so skočili 16,5 metra. 

REZULTATI PO PRVI SERIJI: 
Cicibani: 1. Jožko Smid 76,5 (14) Jeseni

ce, S. Gregor Pere 66,5 (13,5) Radovljica, 3. 
Marjan Brugar 45,0 (12) Triglav. 

Mlajši pionirji: 1. Peter Slatnar 72,5 
(13,6) Triglav, 2. Jože Jagodic 68,0 (14,5) 
Triglav, 3. Martin Skrjanc 62,5 (15) Tri
glav. 

Starejžl pionirji: 1. Tomaž Dolar 77,0 
(16,5) Jesenice, 2. Robi Cimžar 73,5 (15,5) 
Triglav, 3. Mihi Keiser 72,5 (16,5) Zahomc, 
6. Robi Svetina 64,5 (16,5), 8. Stane Jane 
61,5 (15), 11. Peter Kolman 57,5 (13,5) vsi 
Jesenice. 

^ - Stane l.užnik 



Kaj bomo gledali v kinu 
RAZPIS ŠTIPENDIJ 

I Z V R Š N I O D B O R I S K U P N I H K O M I S I J PODPISNIC 
S A M O U P R A V N E G A S P O R A Z U M A O Š T I P E N D I R A N J U 

U Č E N C E V I N Š T U D E N T O V V O B Č I N A H J E S E N I C E , 
K R A N J , R A D O V L J I C A , Š K O F J A L O K A IN T R Ž I Č 

R A Z P I S U J E J O Š T I P E N D I J E IZ Z D R U Ž E N I H S R E D S T E V 

za Šolanje na srednjih Šolah in študij na višjih in visokih Šolah 
za šolsko leto 1978/79 v občinah Jesenice, Kranj, Radovljica, Skorja 
Loka in Tržič. 

1. Do štipendije iz združenih sredstev so upravičeni: 
— učenci in študenti, pri katerih lanskoletni dohodek na člana 

družine ne presega 2.580 din. Pri prosilcih iz kmečkih družin in ti
stih, ki izkazujejo dohodek iz kmetijstva, se dohodek na člana druži
ne izračuna tako, da se katastrski dohodek pomnoži s 14, oziroma 
2,5 in zmnožek deli s številom družinskih članov; 

— učenci in študenti s stalnim bivališčem v navedenih obči
nah. 

2. Štipendije bodo podeljene po kriterijih družbenega dogovora 
in samoupravnega sporazuma o Štipendiranju učencev in študentov. 
Štipendiranje se ureja s pogodbo. 

3. Izpolnjeni vlogi za štipendijo obr. DZS 1,65 (dobi se v knji
gami) je treba priložiti: 

— overjen prepis ali fotokopijo dokazil o učnem uspehu iz pre
teklega Šolskega leta (zadnje šolsko spričevalo, potrdilo o opravlje
nih izpitih); 

— potrdilo o šolanju za šolsko leto 1978/79 
— potrdilo o premoženjskem stanju in Številu družinskih čla

nov (izdaja ga davčna uprava pri skupščini občine); iz potrdila mora 
biti natančno razvidno število preskrbljenih in nepreskrbljenih dru
žinskih Članov, ki živijo v skupnem gospodinjstvu; 

— potrdilo o dohodkih staršev iz preteklega koledarskega leta 
(obrazec je odtiskan že v vlogi za štipendijo). 

Zajeti morajo biti vsi dohodki (dohodki iz rednega delovnega 
razmerja, dohodki iz kmetijstva in obrti, dohodki iz dela v podalj
šanem delovnem času, dohodki s sezonske zaposlitve in drugih de
javnosti), razen regresa, od 1. januarja do 31. decembra. Če so starši 
upokojeni, priložite decembrski odrezek od pokojnine; 

— kandidati, ki prejemajo kadrovsko štipendijo, morajo pred
ložiti kopijo pogodbe o kadrovski štipendiji, ostali pa na obrazcu 
podpišejo izjavo, da ne prejemajo štipendije drugje, oziroma da ni
majo nikakršnih štipendijskih obveznosti; 

— prosilci, ki se šolajo na poklicnih šolah, morajo na potrdilu o 
šolanju navesti Čas teoretičnega pouka; 

— poročeni študentje, ki imajo svoje gospodinjstvo, morajo to 
dokazati s potrdilom krajevne skupnosti, skrbstvenega organa, ali 
matičnega urada; 

— učenci in študentje, ki stanujejo med šolanjem izven kraja 
stalnega bivališča, morajo to dokazati s potrdilom o začasnem biva
lišču. 

4. Razpis velja tudi za učence in študente, ki prejemajo štipen
dijo pri organizacijah združenega dela ali samoupravnih interesnih 
skupnostih, pa njihova štipendija skupaj z lanskoletnim dohodkom 
na člana družine ne presega že navedenih minimalnih stroškov (raz
like med kadrovsko štipendijo in pripadajočo solidarnostno). 

5. Na razpis se lahko prijavijo tudi učenci in študenti iz drugih 
republik, ki že prejemajo štipendijo organizacij združenega dela na 
Gorenjskem. 

6. Učenci, ki so končali šolanje na srednjih šolah, pa so že pre
jemali Štipendijo iz združenih sredstev in bodo nadaljevali šolanje 
na višjih in visokih šolah ter želijo prejemati štipendijo naprej, mo
rajo vložiti zahtevek za štipendijo (obr. 1,65) z vsemi navedenimi 
prilogami. Za štipendijo lahko zaprosijo šele tedaj, če jim štipenditor 
ni ponudil ustrezne zaposlitve. 

7. Štipendisti ostalih letnikov srednjih, višjih in visokih šol, ki 
so že prejemali štipendijo iz združenih sredstev, predložijo doku
mentacijo navedeno pod točko 3 tega razpisa. 

8. Rok razpisa poteče za učence srednjih in študente višjih in 
visokih šol 31. julija 1978, tisti pa, ki bodo v poletnih mesecih še 
opravljali obveznosti ali spremenili vrsto šolanja, lahko oddajo 
vloge še od 15. 8. do 31. 8.1978. 

9. Prosilci, ki do tega roka ne bodo mogli predložiti potrdila o 
Šolanju oziroma frekventacijskega potrdila, naj ostalo dokumenta
cijo kljub temu oddajo strokovni službi. 

10. Prošnje z zahtevanimi prilogami oddajo prosilci osebno v 
uradnih dnevih za: 

— občino Jesenice — na enoti skupnosti za zaposlovanje 
Kranj, Jesenice, Titova 74, ponedeljek in torek od 8. do 12. 
ure; 

— občino Kranj — na skupnosti za zaposlovanje Kranj, C . 
JLA 12/H8/ , ponedeljek in sreda od 8. do 12. ure (ob sredah do 
15. ure); 

— občino Radovljica — na enotni skupnosti za zaposlova
nje Kranj, Radovljica, Kranjska 13, sreda in četrtek od 6. do 
12. ure (ob sredah od 15. ure); 

— občino Škofja Loka — na enotni skupnosti za zaposlova
nje Kranj, Škofja Loka, Stara cesta le, ponedeljek in sreda od 
8. do 12. ure (ob sredah do 15. ure); 

— občino Tržič — na enoti skupnosti za zaposlovanje 
Kranj, Tržič, Trg svobode 18, torek in četrtek od 8. do 12. ure. 

V ostalih dnevih vlog ne bomo sprejemali, niti dajali in
formacij v zvezi s štipendiranjem. 

11. Vloge za štipendijo so takse proste. 
12. Nepopolnih vlog izvršni odbori komisij podpisnic samo

upravnega sporazuma o štipendiranju ne bodo obravnavali. 
13. Prednost pri pridobitvi štipendije bodo imeli: 
— prosilci z boljšim učnim uspehom 
— prosilci, ki so po mnenju službe poklicnega usmerjanja za iz

brane Šolo ali poklic primernejši, 
— prosilci iz družin, ki so v slabšem socialnem ekonomskem 

položaju in se brez družbene pomoči ne bi mogli šolati, zlasti tisti, ki 
izhajajo iz delavskih in kmečkih družin. 

14. Strokovna služba bo sprejemala vloge vseh kandidatov, ki 
so glede na razpisani cenzus do štipendije upravičeni, vendar 
pri podelitvi štipendij ne bodo imeli prednosti naslednji poklici: 

— na visoki stopnji: dipl. kmetijski inž. agronom in veterinar, 
dipl. gozdarski inž., profesor tujih jezikov, prof. filozofije, prof. 
zgodovine, prof. industrijske pedagogike, dipl. biolog, dipl. geograf, 
dipl. geodet, dipl. živilski tehnolog, dipl. umetnostni zgodovinar, 
dipl. farmacevt, stomatolog, zdravnik, 

— na višji stopnji: gozdarski inž., inž. organizator, predmetni 
učitelj: jugoslovanskih jezikov, tujih jezikov, biologije, kemije, zem
ljepisa, zgodovine; višja medicinska sestra, višji sanitarni tehnik, 
drugi višji zdravstveni delavci, socialni delavec, 

— na srednji stopnji: geodetski tehnik, papirniški tehnik,-mo
delarski tehnik, usnjarski tehnik, oblikovalni tehnik, gozdarski teh
nik, tekstilni tehnik, elektro tehnik — jaki tok, zobotehnik, sanitar
ni tehnik, farmacevtski tehnik, zobni asistent, medicinska sestra — 
babica, 

— na podklicni šoli: frizer, avtomehanik, avtoklepar, grafik, 
kozmetik, RTV mehanik. 

15. Strokovna služba za zaposlovanje bo sprejemala tudi vloge 
prosilcev, ki se šolajo v neprednostnih poklicih. Odločitev o dodelitvi 
štipendije bo odvisna od presoje izvršnega odbora SKP. Nanjo bodo 
vplivali še dodatni kriteriji, ki bodo pri ostalih kandidatih izpuščeni. 

16. Vsi kandidati za štipendiranje iz združenih sredstev so se 
dolžni javiti na razpise kadrovskih štipendij, če so razpisane za šola
nje v njihovem poklicu. 

17. Izvršni odbori SKP ne bodo podelili solidarnostnih štipen
dij, dokler ne bodo oddane vse kadrovske štipedije za izbrani poklic. 

DEŽURNE TRGOVINE 
V soboto, 1. julija, bo na 

Jesenicah od 15. do 19. ure 
odprta DELIKATESA -
KASTA 2 na Tržnici. 

V soboto, 8. julija, bo na 
Jesenicah od 15. do 19. ure 
odprta SPECERIJA BLED 
- 8 U P E R M A R K E T UNI
ON, Titova 22. 

ZAHVALA 
Ob mnogo prerani izgubi našega 

dragega sina, brata in strica 

MARJANA ŽMITKA 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam v teh težkih trenutkih stali ob 
strani in nam pomagali: sodelavcem 
iz Kovinoservisa, članom ZSMS in 
vodstvu TOZD Kovinoservis, KS 
ZSMS železarne Jesenice, blejskim 
potapljačem, gasilcem Železarne in 
Blejske Dobrave, civilni zaščiti Blej
ska Dobrava, vsem zaposlenim v HE 
Vintgar, pevcem DU Javornik — 
Koroška Bela za zapete žalostinke, 
pihalnemu orkestru Jeseniških žele-
zarjev, tovarišema Mirču in Jenster-
lu za izrečene poslovilne besede, so
delavcem iz Kovinoservisa in čla
nom ZSMS Blejska Dobrava za fi
nančno pomoč, sorodnikom, prijate
ljem in znancem za podarjeno cvetje 
in vence, sosedom za podarjeni ve
nec in vso pomoč, ki so nam jo izka
zovali v teh težkih dneh. 

Posebno se zahvaljujemo tovari
šema Stanku Erlahu in Silvu Erjav

cu, kakor tudi sosedoma tov. 
Romihu in tov. Struni. 

Iskrena hvala tudi vsem, ki ste ga 
v tako velikem številu spremili na 
njegovi zadnji poti. 

ŽALUJOČI: mama Julka, 
oče Marjan, sestra Cvetka in 
ostalo sorodstvo 

ZAHVALA 
Osnovni organizaciji sindikata 

TOZD Elektrode se najlepše zahva
ljujem za prejeto darilo ob moji dol
gotrajni bolezni. Marica Šmid 

ZAHVALA 
Ob upokojitvi se prisrčno zahva

ljujem za darilo in prijeten poslo
vilni večer sodelavkam in sodelav
cem ter poslovnim prijateljem. 

Vsem skupaj želim še mnogo sreče 
in uspehov pri delu. 

Rozi Vister Piv-energija 

ZAHVALA 
Organizaciji KO ZB NOV Plavž se 

iskreno zahvaljujemo za desetdnev
no brezplačno letovanje na morju v 
Novem gradu — Pineta, obenem se 
zahvaljujemo osebju in upravniku 
doma za pozornost in postrežbo. 
Predvsem pa je vredna pohvale 
čistoča ob obali in okrog hiše. 

Edvard Mirtič in Tone 
Gašperšič z ženo 

ZAHVALA 
Odboru osnovne organizacije sin

dikata TOZD Hladna valjarna Bela 
se iskreno zahvaljujem za denarno 
pomoč v času moje bolezni. 

Nada Tomič 

ZAHVALA 
Odboru osnovne organizacije sin

dikata TOZD Jeklarna se najlepše 
zahvaljujem za denarno pomoč, ki 
sem jo dobil v času bolezni. Delov
nemu kolektivu želim še mnogo1 

delovnih uspehov. K a s i m L o v i -

VZGOJNO-
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
JESENICE 

razpisuje 
prosta dela in opravila 
vodja računovodstva 
skupnih služb V I Z 
za nedoločen Čas s polnim 
delovnim časom 

Pogoj: višja ekonomska izo
brazba finančne smeri z naj
manj tremi leti izkušenj v 
računovodskih delih in opravi
lih, oziroma srednja ekonom
ska izobrazba z najmanj deset 
let izkušenj v računovodskih 
delih in opravilih. 
Pričetek dela 1. julija 1978, 
oziroma po dogovoru. Kandi
dati naj pošljejo pisne prijave 
z dokazili o izpolnitvi pogojev 
ter kratkim življenjepisom in 
navedbo z dokazili o izpolnitvi 
pogojev ter kratkim življenj-
pisom in navedbo zaposlitev v 
roku petnajst dni po objavi 
razpisa na naslov: Vzgojno 
izobraževalni zavod Jesenice, 
Jesenice, Cesta Toneta Tom
šiča št. 5. 
Kandidati bodo pisno obvešče
ni o izidu razpisa v roku 
dvajsetih dni po koncu razpi-

K I N O R A D I O 

L in 2. julija ameriški barvni kri
minalni film PAST ZA NEVIDNE
GA ob 17. in 19. uri, - režija Earl 
Bellamv. v glavni vlogi Joe Don 
Baker. 

3. in 4. julija francoski barvili lju
bezenski film ŽILI ob 17. in 19. uri. 
režija Philippe de Braka. 

5. julija ameriški CS barvni kav-
bojski film ZAGRIZI V KROGLO 
ob 17. in 19. u ri. rež i j a Rte ha rd 
Brooks. v glavni vlogi Gene Hack-
man, . 

6. julija ni predstav 
7. julija italijanski barvili krimi

nalni film TELESNI STRAŽAR oh 
17. in 19. uri. 

. 8. in 9. julija italijanski barvni pu
stolovski film SANDOKAN 1. del ob 
17. in ld. uri, režija Sergio Solimo, v 
glavni vlogi Kabir Bedi. 

KINO PLAVŽ 

1. in 2. julija francoski barvni lju
bezenski film ŽILI ob 18. in 20. uri, 

3. in 4. julija ameriški barvni kri
minalni film PAST ZA NEVIDNE
GA ob 18. in 20. uri. 

5. julija zaprto, 
6. julija francoski barvni ljubezen

ski film PRVIČ LJUBEZEN ob 18. 
in 20. uri. 

7. julija ameriški CS barvni kav-
bojski film ZAGRIZI V KROGLO 
ob 18. in 20. uri, 

8. in 9. julija ameriško-francoski 
barvni kriminalni film GANGSTER 
ob 18. in 20. uri. 

KRANJSKA GORA 
1. julija francoska barvna grozljiv

ka DRAKULA »OČE IN SIN« ob 
20. uri, 

2. julija italijanska barvna kome
dija KARIERA SOBARICE ob 20. 
uri. 

5. julija francoski barvni ljubezen
ski film ZILl ob 20. uri. 

8. julija ameriški barvni krimi
nalni film PAST ZA NEVIDNEGA 
ob 20. uri, 

9. julija francoski barvni ljubezen
ski film PRVIČ LJUBEZEN ob 20. 
uri. 

KINO DOVJE MOJSTRANA 
1. julija ameriški barvni pustolov--

ski film PREPOROD V DIVJINI ob 
19. uri. 

2. julija francoski barvni film — 
grozljivka DRAKULA »OČE IN 
SIN« ob 19. uri, 

8. julija francoski barvni ljube
zenski film ŽILI ob 19. uri, 

9. julija ameriški barvni kriminal
ni film PAST ZA NEVIDNEGA ob 
19. uri. 

NAHRBTNIKI PO UGODNI CENI 
Srečko Porenta iz Virmaš bo za delavce Železarne prodajal: 

nahrbtnike: 
— »ŠPIK« — alpinistični, s podaljškom in montažnimi žepi (za 

vse kategorije alpinizma) cena 600 din 
— »LJUBNIK« — primeren za izletnike, to je manjši planinski 

nahrbtnik za planince in smučarje cena 400 din 
— OTROŠKI NAHRBTNIK, za vse pohode v naravo, šolske 

športne dneve in podobno cena 140 din 
Vse navedene modele boste lahko kupili 6. julija od 10. do 16. 

ure v veliki dvorani pri Jelenu. 
Ugodnost! Nahrbtnika artikel »Špik« in »Ljubnik« lahko kupite 

v dveh obrokih in sicer se prvi obrok odtegne pri prvem mesečnem 
obračunu, drugi pa naslednji mesec. 

S seboj prinesite zadnji izplačilni listek in osebno izkaznico. 

ISKRA E L E K T R O M E H A N I K A K R A N J , TOZD TOVARNA 
TELEFONSKIH ENOT, Blejska Dobrava 124 

objavlja po sklepu komisije za delovna razmerja in osebne do
hodke naslednja prosta dela in naloge: 

MOJSTRA I 
— pogoja: srednja šola — elektro smeri (šibki tok), 6 let delov

nih izkušenj, 
PLANERJA I 
srednja šola — elektro smeri (šibki tok), 1 leto delovnih izku

šenj, 
SAMOSTOJNEGA TEHNOLOGA I 
srednja šola — elektro smeri (šibki tok), 6 let delovnih izkušenj, 
SAMOSTOJNEGA KONTROLNEGA TEHNOLOGA H 
srednja šola — elektro smeri (šibki tok), 3 leta delovnih izku

šenj, 
ŠTIRIH SAMOSTOJNIH KONTROLORJEV 

triletna poklicna Šola — elektro smeri, 3 leta delovnih izkušenj, 
DVEH VRATARJEV - ČUVAJEV 
končana osemletka, 3 leta delovnih izkušenj. 
Prijave z opisom dosedanjih zaposlitev ter z dokazili o izpolnje

vanju pogojev sprejema komisija za delovna razmerja in osebne do
hodke 15 dni od izida oglasa na naslov: Iskra Elektromehanika 
Kranj — TOZD Tovarna telefonskih enot, Blejska Dobrava 124. 

Kandidate bomo v 30 dneh po odločitvi komisije pismeno obve
stili o izbiri. 

AVTO-MOTO DRUŠTVO ŽIROVNICA 
prireja 
ob praznovanju krajevnega praznika KS Žirovnica, praznika 

dneva borca in 20-letnice ustanovitve AMD — Žirovnica 
III. AVTORALLY po Gorenjskem, ki bo v nedeljo, 

2. julija na relaciji: 
Moste — Begunje — Zapuže — Pod vin — Černi vec — Podnart— 

Lancovo—Radovljica — Bled — Bohinjska Bistrica —Stara Fužina — 
Pokljuka — Zatrnik — Bled — Begunje — Završnica, v skupni dolžini 
123,8 km. 

Zbor vseh udeležencev avtorallva in sprejemanje prijav je ob 
9,30 pred društveno pisarno AMD Žirovnica v Mostah. Vsak ude
leženec tekmuje na svojo odgovornost, upoštevajoč veljavne cestno-
prometne predpise. Vsak udeleženec prejme 70,00 din startnine. Tri
je najbolje uvrščeni udeleženci avtorallva prejmejo praktična dari
la. Pravico nastopa imajo člani AMD Žirovnica in sosednjih AMD. 

Po zaključku avtorallva, predvidoma ob 14. uri, bo na priredit
venem prostoru v Završnici družabno srečanje članov AMD Žirov
nica. 

ABC POMURKA - TRGOVSKO PROIZVODNA 
ORGANIZACIJA GOLICA JESENICE - TOZD DELIKATESA 

objavlja prosta dela in naloge 
poslovodje I v poslovalnici Kasta 3 na Jesenicah Sveti-

nova 8/a 
Pogoji: 
1 . končana poslovodska šola, 
2. štiri leta ustreznih delovnih izkušenj na poslovodskem 

mestu, 
3. ustrezne vodstvene in druge sposobnosti, ki se zahtevajo za 

opravljanje del in nalog poslovodje, 
4. trimesečno poskusno delo. 
Delo se združuje s polnim delovnim časom za nedoločen čas. 
Kandidati naj ponudbo z dokazilom o strokovnosti ter opisom 

dosedanjih zaposlitev pošljejo na naslov: ABC Pomurka — trgovsko 
proizvodna organizacija Golica Jesenice — kadrovska služba — Je
senice, Titova 1, najkasneje do vključno 14. julija 1978. 

ZELEZAR 
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PRVENSTVO SLOVENSKIH ŽELEZARN 
NA RAVNAH NA KOROŠKEM 

Š p o r t n a igr i šča na Ravnah na K o r o š k e m 
so bila v soboto, 17. junija, pr izor i šča pr
venstva delavcev iz delovnih organizacij 
SOZD Slovenske že l ezarne , ki ga je organi-

- zirala komisija za š p o r t n o rekreacijo pri 
^•^iridikatu ž e l e z a r n e Ravne. Na prvenstvu 

*so nastopile ekipe: že l ezarne Š tore , Plame
na Kropa, ž e l e z a r n e Ravne, Ž ične Celje, 
Tovila Ljubljana, že l ezarne Jesenice, Veri
ge Lesce in m e t a l u r š k e g a inšt i tuta Ljublja
na. 

Kljub temu, da je bilo v č a s u prvenstva 
slabo vreme, so bili boji v posameznih di
sciplinah izredno trdi in so se odvijali v 
pravem š p o r t n e m duhu. Organizacija tek
movanja je bila zelo dobra. 

R E Z U L T A T I V POSAMEZNIH DISCI
PLINAH: 

- P L A V A N J E - MOŠKI DO 30 L E T PRO
STO: 1. Zoran Golob 1:00,73 Ravne, 2. Božo 
Š t a l e k a r 1:11,28 Ravne, 3. T o m a ž Mandeljc 
1:11,76 Veriga, 5. Said Cučuk 1:19.06 Jese
nice. 

MOŠKI OD 30-40 L E T - PROSTO: 1. 
Stanko Kapelj 0:33,60 Ravne, 2. Alfonz Po-
iajnar 0:33,83 Ravne, 3. Rado Tolar 0:34,07, 
4. Franc Polak 0:36,76 oba Jesenice. 

MOŠKI NAD 40 L E T - PROSTO: 1. 
Beno R a m u š 0:32,16 Jesenice, 2. Anton Go
dec 0:34,26 Ravne, 3. Š te fan Kordeč 0:48,91 
Ravue. 

MOŠKI DO 30 L E T - PRSNO: 1. Bojan 
Ravnikar 1:20,44 Jesenice, 2. Dušan Erže-
ničnik 1:21,83 Ravne, 3. Franjo Zapušek 
1:28,77 Ravne. 

MOŠKI OD 30 DO 40 L E T - PRSNO: 1. 
Alojz P o t o č n i k 0:42,22 Ravne, 2. Rado 
Tolar 0:42,39 Jesenice, 3. Marjan Uršič 

. 0:43,93 Ravne, 6. Franc Polak 0:50,75 Jese
nice. 

MOŠKI N A D 40 L E T - PRSNO: 1. Zoran 
Kodič 0:43,10 Ravne, 2. Beno Ramuš 

0:43,77 Jesenice, 3. Anton Majcen 0:58,50 
Jesenice. 

Š T A F E T A 4 x 50 PROSTO: 1. Ravne 
(Šta leker , Krivograd, Lupuk, Golob) 
1:57,06, 2. Jesenice ( R a m u š , Tolar, Ravni
kar, C u č u k ) 2:l*»,33, 3. Plamen Kropu 
(Rozman, Potočn ik , Polak, Majcen) 2:59,87. 

EKIPNO: 1- že lezarna Ravne 41 točk, 2. 
že lezarna Jesenice 29, 3. Veriga Lesce 9, 4. 
Plamen Kropa 6, 5. Tovil Ljubljana 2 točki . 

A T L E T I K A : 
1. Veriga Lesce 26 točk, 2. že l ezarna Sto

re 22, 3. Plamen Kropa 17, 4. že lezarna 
Ravne 13, 5. Tovil Ljubljana 7, 6. Žična Ce
lje 2 točki . 

KOŠARKA: 
1. že lezarna Štore , 2. Plamen Kropa, 3. 

že lezarna Ravne, 4. Žična Celje, 5. Tovil 
Ljubljana, 6. že lezarna Jesenice, 7. Veriga 
Lesce. 

NAMIZNI TENIS: 
1. že lezarna Ravne, 2. že l ezarna Jeseni

ce, 3. že l ezarna š t o r e , 4. Tovil Ljubljana, 5. 
Žična Celje. 6. Veriga Lesce. 

K E G L J A N J E : 
ŽENSKE POSAMEZNO: 1. Mojca Potoč

nik 390 kegljev Ravne. 2. Medika Pr inč ič 
375 kegljev Kavne, 3. Milica Pcrfer 3K7 
kegljev Š tore . 

EKIPNO: 1. že lezarna Ravne 1.107 keg
ljev, 2. že l ezarna Š t o r e 1.061, 3. Veriga 
Lesce 939, 4. Plamen Kropa 902. 5. Žična 
Celje 813. 6. Metalurški inšt i tut Ljubljana 
803 kegljev. 

MOŠKI (borbene igre); 1. že lezarna Rav
ne 583 kegljev, 2. že l ezarna Š t o r e 564. 3. 
Veriga Lesce 517, 4. ž e l e z a r n a Jesenice 
482. 5. Žična Celje 467, 6. Meta lurški inšt i 
tut Ljubljna 366, 7. Tovil Ljubljana 345 
kegljev. 
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RAZGLASITEV REZULTATOV V ŠPORTNI 
REKREACIJI ZA SEZONO 1977 

V TOZD REMONTNE DELAVNICE 
Skladno s težnjo, da postane T O Z D vse

stransko vkl jučena samoupravna enota — 
tudi na podorčju špor tne rekreacije — smo 
se v komisiji odloči l i , da rezultate dela v 
preteklem letu ponovno osvetlimo v ožjem 
kolektivu, skupaj s športn ik i — člani ko
lektiva, ki so te rezultate dosegli. Kljub 
temu, da smo se srečeva l i z raznimi teža
vami, smo dosegli lepe uspehe: drugo me
sto v skupni uvrstitvi, drugo mesto v zim
skem delu in tretje mesto v letnem delu — 
pri m o š k i h in tretje mesto pri ž e n s k a h , pa 
tudi dobre uvrstitve v posameznih šport
nih panogah. Na srečanju smo predstavili 
diplome in pokale, ki smo jih za d o s e ž e n e 
uspehe prejeli in se odloči l i , da jih shrani-

. ,mo v skupni vetrini na vodstvu TOZD. 
Namen srečanja je bil tudi boljše medse

bojno spoznavanje, izmenjava mnenj in 
pripomb, ki naj bi s luži le komisiji za na
daljnje delo. 

Povabili smo vse č lane kolektiva, ki so 
sestavljali p r v o u v r š č e n o ekipo, špor tne re
ferente in tiste č lane kolektiva, ki so se 
največ udejstvovali v tekmovalni dejavno
sti in dosegali najboljše rezultate. 

Vse najboljše smo nagradili s prakt ičn i 
mi nagradami in priznanji. Pri tem smo iz
pustili tiste, ki so bili nagrajeni že med le
tom, oziroma na razglasitvi Športnih re
zultatov v okviru Železarne . 

Nagrade so prejeli: najakt ivnejš i športni 
referent v TOZD, najakt ivnejš i športn i po
verjenik v TOZD, č l a n i c e ekip v kegljanju 

na ledu in kegljanju na asfaltu, č lani ekipe 
v kegljanju na asfaltu. 

Razglasili smo tudi rezultate in podelili 
prakt i čne nagrade in priznanja za prven
stvo T O Z D v kegljanju na asfaltu in balina
nju za leto 1977 in v kegljanju na asfaltu za 
leto 1978. 

Na srečanju je bil prisoten in je sprego
voril o š p o r t n o rekreativni dejavnosti tudi 
predsednik IO OOS T O Z D RD Igor Logar. 

Po k o n č a n e m uradnem delu smo na po
gostitvi tudi kr i t i čno spregovorili o n a š e m 
delu v preteklem letu. Ugotovili smo, da so 
tovrstna srečanja koristna za medsebojno 
izmenjavo mnenj in za zbl ižanje in medse
bojno poznavanje, kar je sicer v š t e v i l n e m 
in razdrobljenem kolektivu o n e m o g o č e n o . 
Mnenja smo bili, da smo imeli v preteklem 
letu premalo tekmovanj za prvenstvo 
T O Z D in tekmovanj med obrati TOZD v po
sameznih š p o r t n i h panogah. Dogovorili 
smo se za srečanje v nogometu med ERD in 
R T A , ki naj bi postalo tradicionalno. 

Mislim, da smo se razšli v prepričanju , 
da je bil prvi korak storjen in da bo nasled
nji v l e tošnjem letu, že bolj od ločen — da 
bodo uspehi š e večji in da bo š p o r t n a re
kreacija v kolektivu postala potreba, ena 
od pogojev za boljše delo. 

Zahvaljujemo se vsem š p o r t n i k o m , ki so 
se odzvali n a š e m u vabilu in ki so s svojo 
aktivnostjo pripomogli k uspehom naše 
T O Z D na tem področju. 
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ČUDOVITO JE ZNATI PLAVATI 
; Letošnje leto je komisija za š p o r t n o re

kreacijo pri i z v r š n e m odboru konference 
osnovnih organizacij sindikata Železarne 
že tretjič organizirala plavalni tečaj v zim
skem bazenu hotela Larix v Kranjski gori 
za svoje delavce — neplavalce. 

Tečaj , ki je trajal od 15. maja do 19. ju
nija, je u s p e š n o zaključi lo 24 t eča jn ikov od 
28 prijavljenih pod vodstvom plavalnega 
učitelja Bena R a m u š a . 

Nepopisno je bilo veselje vsakega tečaj
nika, ko je zadnji dan tečaja brez težr.v 

preplaval do lž ino bazena, to je okrog 17 
metrov v slogu prsnega stila (žabica) . Ne
kateri tečajniki pa so po izkuša l i tudi že 
ostale stile (hrbtno, kravi). 

Vsi tečajniki se naj lepše zahvaljujejo ko
misiji za š p o r t n o rekreacijo, vodstvu hote
la Lari.v ter plavalnemu učitelju, da so jim 
omogoč i l i , da bodo lahko sedaj brezskrbno 
prežive l i svoj letni dopust nekje ob vodi, se 
zdravo rekreirali in s tem pridobili novih 
moči za opravljanje svojih delovnih nalog. 

• Nogomet m Nogomet 
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NK JESENICE : 
ZS K VALJ EVO 

2:0 (1:0) 
V petek in soboto, 23. in 24. junija, so bili 

na Jesenicah na obisku pri mladinski or
ganizaciji Že lezarne mladi delavci iz tovar
ne KRUSIK iz pobratenega mesta Valjevo. 
Med njimi so bili tudi n o g o m e t a š i . 

V soboto popoldan so odigrali prijatelj
sko tekmo z nogometaš i Jesenic. V nenor
malnih pogojih za igro, vso tekmo je 
n a m r e č m o č n o deževa lo , je z a s l u ž e n o zma
galo d o m a č e , precej pomlajeno m o š t v o . Je
sen ičan i so bili vso tekmo boljši naspro
tnik in so si s hitrimi kombinacijami ust
varjali pr i ložnost i , vendar so tudi gostje 
nekajkrat nevarno ogrozili d o m a č e g a vra
tarja. 

Gole sta dosegla: Radič in Krašovec . 
Za Jesenice so nastopili: Vukat ič , Radič , 

B a k o n i č (Samardži ja) , Š m i t r a n , Ibrahimo-
vič , Troha, Kovač ič , Kocjan (Krašovec ) , 
O m a n o v i č , Rakov ič , Pordič . 

R. Radie — Z. Kovane 

OBČINSKA TRIM LIGA 
V MALEM NOGOMETU 

Prejšnj i teden so bila odigrana tri kola v 
prvi in dva kola v drugi skupini o b č i n s k e 
trim lige v malem nogometu. Vse tekme so 
bile odigrane v lepem vremenu in v pravem 
š p o r t n e m vzdušju . P r e s e n e č e n j ni manjka
lo niti p r e j š n j i teden, ko je favorizirana 
ekipa Gradbinca z a s l u ž e n o izgubila sreča 
nje z ekipo Transporta 1 0 : 5 . 

Rezultati in lestvice po odigranih tek
mah v obeh skupinah: 

R E Z U L T A T I P R V E S K U P I N E : 
Š E S T O K O L O : Elektrode : Odpisani 5 : 7 , 

SD Mojstrana : Zastreka 3 : 0 b.b,.. Železni
čar : A E R O Jesenice 1 1 : 2 , Carina : Kovino-
servis 2 : 8 , Partizan : Borovlje 5 : 1 . 

S E D M O K O L O : Že lezn ičar : Elektrode 
3 : 0 b.b., Zastreka : Odpisani 2 : 3 , KOOP 
Mojstrana : SD Mojstrana 0 : 3 , K S P l a v ž : 
Borovlje 1 :5 , Carina : A E R O Jesenice pre
l o ž e n a , Partizan : Kovinoservis 9 : 1 . 

OSMO K O L O : Partizan : A E R O Jesenice 
4 : 1 ; Kovinoservis : Borovlje 0 : 2 , KS P l a v ž : 
SD Mojstrana 1:2,* K O O P Mojstrana : Odpi
sani 0 : 3 b.b., Zastreka : Že lezn ičar prelo
ž e n a , Elektroda : Carina 2 : 4 . 

Lestvica: 
Partizan S 7 0 1 38:10 14 
SD Mojstrana 8 7 0 1 32: 9 14 
Železničar 7 6 1 0 39:12 13 
Odpisani 8 6 1 1 35:13 13 
Zastreka 7 5 0 2 37:15 10 
Borovlje S 5 0 3 32:30 10 
KS P lavž 8 3 0 5 19:21 6 
Kovinoservis 8 2 0 6 29:34 1 
A E R O Jesenice 7 2 0 5 22:42 4 
KOOP Mojstrana 8 1 0 7 4:35 2 
Carina 7 1 0 6 10:49 2 
Elektroda 
(izven konkur.) 8 1 0 7 8:40 2 

R E Z U L T A T I DRUGE SKUPINE: 
Š E S T O K O L O : HV Bela : Jeklarna 1:13, 

Gradbinec : Transport 5:10, Kovinar : Že
l ezn i ška postaja 3:2, GG Jesenice : Strojne 
delavnice 2:3, Žičarna : Podmežak l ja 3:0 
b.b.. Kovin : V B Š Bela 0:4. 

SEDMO K O L O : Jeklarna : Strojne delav
nice 4:7, Transport : HV Bela 3:0, Železni
ška postaja : Gradbinec 4:10, Kovinar : 
Kovin 3:3, Podmežak l ja : GG Jesenice 0:3 
b.b., V B Š Bela : Ž i č a r n a 4 : l . 
Lestvica: 
Transport 7 6 0 1 44:21 12 
Gradbinec 7 5 1 1 61:23 11 
Stroj, delavnice 7 5 1 1 53:23 11 
V B Š Bela 7 4 2 1 26:15 10 
Jeklarna 7 4 1 2 42:21 9 
GG Jesenice 7 4 0 3 23:11 8 
Kovinar 7 2 2 3 16:22 6 
Žičarna - 7 3 0 4 19:33 6 
Kovin 7 2 1 4 18:42 5 
H V Bela 7 2 0 5 25:40 4 
Železu, postaja 7 1 0 6 16:33 2 
P o d m e ž a k l j a 7 0 0 7 7:67 0 

R. Radič 
Z. Kovaču 

OBČINSKO PRVENSTVO 
V KROSU 

O b č i n s k o prvenstvo v krosu za osnovne 
šo le in š o l s k a Športna d r u š t v a je zaradi 
slabega vremena uspelo izvesti še le ob 
koncu maja. Izvedbo je zveza telesnokul-
turnih organizacij poverila š o l s k e m u 
š p o r t n e m u društvu Žirovnica , ki že vrsto 
let prevzema to nalogo, saj imajo tu naj
boljše pogoje za izvedbo krosov. 

Krosa so se udelež i le le tri šo l e iz obč ine . 
Po tradiciji ni bilo Kranjskogorcev, Moj-
s t r a n č a n i , ki so bili ob ičajno maloš tev i ln i , 
so letos sodelovanje odrekli, učenc i Voran-
č e v e šo le pa so imeli ta dan izlete. Tako se 
je na zbornem mestu ob Završn ic i v desetih 
starostnih skupinah postavilo na start le 
okrog sedemdeset t ekačev in tekač ic , ki so 
se na cilju razvrstili po dosežen ih uspehih 
takole: 

C icibanke letnik 1970 in mlajše: 1. Jož ica 
Ž v . i , 1:56.3, 2. Irena Novak 1:59,5. 3. Na
taš. , Š l u r m 2:02.0. 4. Marjetkn Kočila 
2:03,0, 5. Giuletta Prime 2:13.1 - vse 
Žirovnica . 

Cicibani letnik 1970 in mlajši: 1. Goran 
J o \ a n o v i č 2:23,9. 2. Samo Kosclj 2:29.2, 3. 
Peter Zavrl 2:35,2. 4. Peter Kapus 2:43,2 -
vsi Ž irovnica . 

Mlajši pionirji letnik 1968/69: 1. Tonček 
Novak 2:08,2, 2. Vid Preželj 2:10,0, 3. Ne-
nad Marjanovič 2:15,1 — vsi Ž irovnica , 4. 
Matjaž Razboršek — Tone Čufar - 2:23,2. 
5.JankoVidic — Žirovnica — 2:30,1. 

Mlajše pionirke letnik 1968/69: 1. Nataša 
Peljhan 1:40,5, 2. Mateja Erman 1:44,5, 3. 
Lidija Papler 1:47,0 — vse Žirovnica , 4. 
Barbara Bernard — K o r o š k a Bela — 
1:48,9. 

Deklice obeh skupin so tekle na stezi dol
gi 400 metrov, dečki v obeh skupinah pa na 
450 metrov, seveda po neravnem terenu. 

Pionirke letnik 1966/67 - 500 m: 1. An-
drejka Vidic — Žirovnica — 2:04,4, 2. Moj
ca B u r l a č e n k o — Žirovnica - 2:06,0. 3. 
Barbara Malenšek — Koroška Bela — 
2:07,1, 4. Barbara Kune - Tone Cufar -
2:08,7, 5. Sandra Tušar - K o r o š k a Bela -
2:11,0. 

S tare j še pionirke letnik 1964/65: 1. Pika 
Mlačnik - K o r o š k a Bela - 2:57,5, 2. Maja 
Langus — Žirovnica — 3:04,2, 3. Lilijana 
Milojevič — K o r o š k a Bela — 3:07,8, 4. 
Majda Ozmec — Žirovnica — 3:08,3, 5. Mi
lica J a k š a — Koroška Bela — 3:08,9. 

Pionirji letnik 1966/67 — 600 m: 1. Jani 
Firc - K o r o š k a Bela - 2:52,4, 2. Gaber 
Pogačn ik - Tone Cufar - 2:54,1, 3. Grega 
Peljhan — Žirovnica — 2:57,3, 4. Devad 
Grvala - K o r o š k a Bela — 3:02,3, 5. Matjaž 
Škof - Tone Cufar - 3:07,3. 

Starejš i pionirji letnik 1964/65: 1. Toni 
Buiovec — Žirovnica — 3:10,3, 2. Pavle 
Slamnik — Žirovnica — 3:13,7, 3. Jure 
Robič - Tone Cufar - 3:25,0, 4. Dare Pon-
grac - K o r o š k a Bela - 3:26.6. 5. Marko 
Koči la — Žirovnica — 3:30,4. 

Dekleta so tekle na 600 metrov dolgi ste
zi, fantje pa so imeli 800 metrov krožne 
poti. 

Mlajše mladinke letnik 1963: 1. Hermina 
Rodman — Žirovnica — 3:39,3, 2. Milana 
Štibelj — Žirovnica - 3:55,2, 3. Vojka 
Rupnik — K o r o š k a Bela - 4:00,0, 4. Rena
ta Robič - Tone Cufar - 4:23,5, 5. Maja 
Ložar - Tone Cufar - 4:27,0. 

Mlajši mladinci letnik 1963 - 1000 m: 1. 
Milan Ant ič - 3:50,4, 2. Nazmir Kamberi 
- 3:57,0, 3. Osman Pez ič 4:00,0. 4. Kerim 
O m a n o v i č 4:04,0 — vsi Tone Cufar, 5. Mi
ran Š m i t — Žirovnica — 4:07,0. 

Na ža lost tudi v krosu na republ iških 
prvenstvih ni tekmovalecev iz j e s e n i š k e 
obč ine , ker razpisi nekje obležijo. Res je, 
da je repub l i ško prvenstvo že v mesecu 
marcu, vendar bi na njem lahko nastopili 
tisti, ki so se uveljavili na jesenskem tek
movanju. SM 

PRVENSTVO OSNOVNIH 
ŠOL V ROKOMETU 

Kot zadnje tekmovanje o s n o v n o š o l c e v je 
bilo o b č i n s k o prvenstvo za ekipe osnovnih 
šol v rokometu že tik pred zakl jučkom 
šole . Košarkarj i so tekmovali že pozimi v 
obliki lige, vendar bi se prav gotovo spodo
bilo, da bi tudi k o š a r k a dobila nek pravi 
zaključek na o b č i n s k e m finalu. Prav tako 
manjka v tekmovalnem načrtu za osnovne 
šole in š o l s k a Športna društva liga tekmo
vanja v rokometu v zimskem času , ker po 
razpisu republ i škega centra Š Š D omogoča 
nastop na višj ih tekmovanjih samo selek
cijam obč in , ki so se oblikovale v obč in
skem liga tekmovanju. 

Izvedba tekmovanja v rokometu seje za
vlekla skoro za ves mesec. Organizator 
tekmovanja ni poslal nobenega razpisa, 
kot je to nujno in običajno za obč inska 
tekmovanja, zato je pr i š lo že takoj na za
če tku ob prijavah ekip za tekmovanje 
deklet do zapletov, ker organizator ni upo
števal okvirnih določi l razpisov republi
ških organov. 

Samo tekmovanje je pri dekletih pokaza
lo dokaj nizko kvaliteto, tudi Ž i r o v n i č a n k e , 
ki so veljale za favoritinje, niso pokazale 
kaj posebnega. Nasprotno, prav ta dekleta, 
ki so skozi vse leto dobivale vse tekme z 
nasprotnicami v občini in tudi v gosteh 
izven obč ine , so tu popolnoma razočara le . 
Neuspeh je bil tem večji , ker so ravno te 
igralke na področnem tekmovanju v 
Trž iču pred dvema mesecema res od l i čno 
zaigrale in dosegle tretje mesto. Srečanje 
so z dekleti osnovne šole Tone Cufar popol
noma z a s l u ž e n o izgubile. V drugi tekmi so 
mlade Ž i r o v n i č a n k e podlegle i z k u š e n i m 
igralkam K o r o š k e Bele. Obračun med 
neposrednimi sosedi — Vorancem in 
Cufarjem se je konča l z zmago Voranca in 
v finalu sta se srečal i ekipi Koroška Bela 
in Voranca, kjer so Belanke z a s l u ž e n o sla
vile zmago in tako prvič osvojile o b č i n s k o 
prvenstvo. Končna razvrstitev š e vedno ni 
mogoča , ker za tretje in četrto mesto sre
čanje med obema ekipama Žirovnice sploh 
ni bilo odigrano, kar prav gotovo ne daje 
dobre ocene organizatorju tega tekmova
nja. Vodstvo tekmovanja je n a m r e č obema 
ekipama uradno sporoč i lo , naj to srečanje 
odigrata doma, ker na tekmovanju za to ni 

% e K O N C N I R E Z U L T A T I : 1. Š Š D Koroška 
BeU, 2. Š Š D P r e ž i h o v Voranc. 3 . -4 . ne-

, -ana tekma med Žirovn ico I in Žirov
nico II in 5. Š Š D Tone Cufar. 

Dva dni pozneje so se za naslov obč in
skih prvakov pomerili fantje. Prijavilo se 
je pet ekip. Tudi tu kvaliteta ni bila na viš i 
ni. Organizator je k temu doprinesel še 
svoje s tem, da ni priskrbel sodnikov. Tako 
je bilo sojenje p r e p u š č e n o vodjem neka
terih ekip, ki pa tej nalogi nikakor niso bili 
dorasli. Se hujše je to, da je bilo sojenje 
najs labše prav v finalni tekmi, katere niso 
odloči l i igralci, m a r v e č sodnik s svojimi 
od loč i tvami . 

Tudi to tekmovanje se je zakl juč i lo brez 
od loč i tve za tretje in četr to mesto, kar se 
na o b č i n s k i h tekmovanjih verjetno nikjer 
drugje ne dogaja. 

R E Z U L T A T I : 1. Š Š D Tone Cufar, 2. Š Š D 
Žirovnica , 3 . -4 . mesto neodigrano sreča
nje med Š Š D Kranjska gora in Š Š D Koro
š k a Bela, 5. Š Š D Prež ihov Voranc. 

Atletika letos ni dobila vstopa na o b č i n 
ska tekmovanja, kar gotovo ni v prid 
kraljici špor ta za nadaljnji razvoj te pano
ge, ki je prav tako, kot gimnastika, skoro 
že povsem zamrla. . . . . .. __ 

SM 

DANES SEJA OBEH ZBOROV 
SKUPŠČINE TELESNOKULTURNE 

SKUPNOSTI 
Predsednik s k u p š č i n e telesnokulturne 

skupnosti Jesenice B o ž o Ahec, sklicuje za 
danes, 29. junija drugo sejo s k u p š č i n e . 
Poleg potrjevanja zapisnika zadnje seje, 
poroč i la o realizaciji sklepov prve seje in 
delegatskih v p r a š a n j , je delegatom predlo
ženo v razpravo in sklepanje: 

— ker prva seja zbora izvajalcev ni 
bila s k l e p č n a , se delegatom ponovno pred
laga, da za predsednika zbora izvajalcev 
izvolijo Franceta Talerja. Razen tega dele
gatom obeh zborov izvršni odbor predlaga, 
da izvolijo t r i č l a n s k o komisijo za sprem
ljanje predpisov s področja telesne kulture 
in usklajevanje samoupravnih aktov, de
v e t č l a n s k i odbor za ljudsko obrambo in 
družbeno s a m o z a š č i t o in p e t č l a n s k o komi
sijo za pripravo delovnega osnutka f inanč
nega načrta telesnokuiturnc skupnosti za 
leto 1979; 

— podelitev Gregorč ičev ih plaket za leto 
1978. ker je i zvršen prenos podeljevanja 
tega že tradicionalnega priznanja najbolj
š im špor tn ikom in organizacijam iz skup
šč ine obč ine Jesenice na telesno kulturno 
skupnost, morajo delegati obeh zborov 
potrditi sklep o podelitvi teh plaket za 
le tošnje leto, potrditi ustrezen pravilnik, 
razpis in imenovati žirijo za izbor kandi
datov; 

— informacija o pripravah na izvedbo 
X. balkanskega prvenstva v skokih v vodo, 
ki bo od 3 . do 6 . avgusta; 

— investicija v zahodni del Sportno-kui-
turne hale v Podmežaklj i . Delegatom je 
p r e d l o ž e n sklep, da se s HP Gorenjka 
sklene ustrezna pogodba o investiranju 
v izgradnjo gostinskega objekta v zahod* 
nem delu hale in brezplačani porabi vseh 
ostalih gostinskih prostorov za obdobje 15 
let s tem, da HP Gorenjka prevzema tekoče 
vzdrževanje teh prostorov; 

— sporazum o prenosu Športnih objek
tov in naprav od organizacije združenega 
dela Kovin (preje Sportmetal) na telesno-
kulturno skupnost in sporazum o urejanju 
medsebojnih obveznosti in pravic med 
telesnokul turno skupnostjo in športnim 
d r u š t v o m Jesenice pri upravljanju ob
jektov in naprav v š p o r t n e m parku v Pod
mežaklj i ; 

— ureditev p l a n i š k e skaklnice, oziroma 
letal niče za peto svetovno prvenstvo v 
s m u č a r s k i h poletih leta 1979; 

— ustanovitev posebnega sod i šča zdru
ženega dela za področje telesne kulture. 

Delegati so k vsem to čk a m dnevnega 
reda že z vabilom dobili ustrezno pisno 
gradivo. 

Košarka 

JESENIČANI PONOVNO V PRVI 
SLOVENSKI LIGI 

K K L O K A I N V E S T : K K J E S E N I C E 
(CLAN1) 84:85 (49:40) 

V sredo, 21. junija, so j e s e n i š k i košar
karji gostovali v Škofji Loki. Pomerili so se 
z ekipo Lokainvesta. Ta tekma je odločala , 
katero mesto z Gorenjske bo poleg Tr i 
glava nastopalo v prvi slovenski košarkar 
ski ligi. 

Začetek tekme je bil precej nervozen. 
Obe moštv i sta se menjavali v vodstvu. 
V drugi polovici prvega po lčasa pa so 
domač in i zaradi napak gostov povedi i za 
nekaj točk, tako da so odšl i na odmor z de
vetimi točkami prednosti. 

V drugem polčasu so J e s e n i č e n i zaigrali 
bolj organizirano, tako da so prednost do
m a č i n o v kmalu nadoknadili in celo po
vedli. V nadaljevanju sta se moš tv i menja
vali v vodstvu. Konec tekme je bil zelo 
dramat i čen . Do konca tekme je bilo š e 45 
sekund, rezultat pa je bil 84:80 za domaČe. 
V naslednjem napadu so gostje dali koš in 
izsilili osebno napako. Rezultat je bil 84:83 
za d o m a č e . Nekaj sekund pred koncem so 
si gostje š e enkrat priborili žogo in zadnjo 
sekundo izsilili osebno napako. Proste 
mete je izvajal Ludvik Bunderla in dosegel 
zmagoviti točki za J e s e n i č a n e . 

J e s e n i š k i košarkarj i bodo tako po eno
letnem premoru zopet nastopili v družbi 
najboljš ih slovenskih košarkar jev . Ta liga 
je sestavljena iz petih predtekmovalnih 

• skupin po pet ekip. J e s e n i č a n i bodo igrali 
v četrti predtekmovalni skupini skupaj z 
Jezico, Ajdovšč ino , Novo gorico in Ljub
ljano. Po k o n č a n e m predtekmovanju bo 
deset najboljš ih ekip (po dve iz vsake 
skupine) tekmovalo v slovenski super ligi. 
ostale ekipe pa se bodo razdelile v vzhodno 
in zahodno skupino prve slovenske košar 
karske lige. 

V kvalifikacijah za vstop v 1. S K L so za 
K K Jesenice igrali: Sandi A ž m a n , Ludvik 
Bunderla, Rado Lešnjak, T o m a ž Novak, 
Marko Bož ič , Roman Berginc, Davorin 
Smolej, Boris Ličof, Vito Vauhnik, Dušan 
Šmid in Žejko Matučec. Ekipo je vodil po
m o č n i k trenerja Bojan Ši lar . R. 

KK MOJSTRANA : 
KKJESENICE 
89:90 (49:35) 

V soboto, 24. junija, je bila v telovadnici 
osnovne šo le 16. december v Mojstrani 
četrt f inalna tekma za gorenjski pokal med 
d o m a č o ekipo in ekipo K K Jesenice. 
Tekma je bila za obe ekipi pomembna, kajti 
K K Jesenice je doslej že trikrat osvojil go

renjski pokal in si je ta cilj zastavil tudi 
letos. K K Mojstrana pa si je želela čim-
boljšo uvrstitev v pokalu. 

Že prve minute tekme so pokazale, d,, 
novi slovenski l igaš ne bo imel lahkega 
dela, s sicer po v iš in i m a n j š o , drugače pa 
enakovredno d o m a č o ekipo. Igralci Moj
strane so pokazali, da niso zastonj treni-
rali pod vodstvom novega trenerja Šilar i i 
S cono so dobro zaprli prostor pod svoji 
k o š e m , ujeli so nekaj odbitih žog, iz km -
rih so izvajali protinapade in v šest i minut; 
že vodili s 15:8. Jei Božiča s o v t e n m ' r - • 
tah pod vodstvom Božiča skuša l i umirit: 
igro in izkoristiti svojo v i š ino . Vendar do
maČe peterke v prvem polčasu ni moglo 
nič zaustaviti, od l i čno so igrali v napad-; 
in š e bolje v obrambi. Taka igra je prinesl 
d o m a č i n o m vodstvo št ir inajst ih košev oH 
koncu prvega polčasa . 

Tudi v prvem delu drugega polčasa • 
igralci Mojstrane neusmiljeno polnili ki 
gos tujoče ekipe, ki je n e u s p e š n o poskuša]. , 
najti pravo orožje proti razigranim dom -
č inom. V 11. minuti je ekipa Mojstrani 
vodila že z 54:42. V teh minutah pa se je /-
pokazalo, da jim pričenja zmanjkov. 
moči . J e s e n i č a n i so zaigrali na vse ali ni . 
pričel i so z agresivno obrambo po vsen 
igr išču. Izkoristili so neod ločnos t sodi. 
kov in zbeganost domač ih igralcev ter * 
minuti dosegli deset košev . V teh trenutK 'i 
je bila igra d o m a č e ekipe popolnoma razbi
ta, vendar so se uspeli umiriti in obdrži)': 
tok igre v svojih rokah. Med tem so pričei 
gostje z novo taktiko, v e č i n o njihovih 
napadov je zaključeval njihov največji 
igralec Bož ič , ki ga igralci Mojstrane niso 
mogli u s p e š n o zaustaviti in so si nad njim 
nabirali osebne napake. Zadnje minute s< 
prinesle dokaj razburljiv zaključek. Doma
Ča ekipa je imela pri ložnost zmagati, ven
dar so igralci prehitro in n e u s p e š n o zaklju
čeval i akcije, kar se jim je m a š č e v a l o . Oh 
koncu 19. minute je gos tujoče mošlv i 
prvič povedlo s točko prednosti, že v n..-
slednjem napadu pa so domač in i zop. 
vodili 7. 89:88. Žal pa te prednosti niso ob
držali , kajti v svojem zadnjem napadu .-•> 
gostje dosegli zmagoviti k o š . Zadnji 
poskus, da bi dosegli zmago, je doma i 
ekipi prepreči l sodn i šk i žvižg, ki je označil 
konec tekme. 

K K Jesenice bo kot zmagovalec igral 
polfinalu pokala z ekipo KK Triglav 
Kranja. 

K K Mojstrana: Tkalec 2, Zima F. 20. 
Lakota 8, Š i lar 28, Cebulj 16, Otovič , Hlari-
nik 15, Brežan . 

K K Jesenice: Nerasi, Novak, Berginc t> 
Ličof 10, Božič 43, J e l o v č u n 6, Krfi. . 
Rakov ič , Matučec 25. 

Sodila s t a K e j ž a r in Babic. 

OBČINSKA TEKMOVANJA OSNOVNIH ŠOL 
IN ŠŠD 

V drugi polovici maja in v juniju se že po 
običaju zvrstijo skoraj vsa tekmovanja 
osnovnih šol in šo l sk ih špor tn ih društev , 
ki veljajo za o b č i n s k a prvenstva za tekoče 
koledarsko leto. Kljub tekmu, da aktiv 
učiteljev telesne kulture vsako leto izdela 
svoj tekmovalni načrt , kjer so tekmovanja 
razporejena na vse š o l s k o leto, se vedno 
zgodi, da se zaradi neugodnih vremenskih 
razmer v aprilu in v prvi polovici maja 
tekmovanja prenesejo na poznejš i č a s . 
Tudi- letos vreme ni bilo naklonjeno 
organizatorjem spomladanskih tekmovanj 
v atletiki in igrah na prostem. Na osnovi 
obč insk ih tekmovanj naj bi bile namreč 
oblikovane vse selekcije o s n o v n o š o l c e v , ki 
bi nato nastopale na področnih in regij
skih tekmovanjih. Na drugi strani pa so 
roki za izvedbo regijskih tekmovanj in 
republ i šk ih finalnih tekem tako zgodnji, 
da je v j e s e n i š k i h šo lah priprava nanje 
n e m o g o č a , ker je v marcu in v aprilu v naši 
dolini š e sneg in mraz, atletske naprave in 
igr i šča pa za vadbo in tekmovanje neupo
rabna. 

G I M N A S ^ K A ZA PIONIRJE IN 
MLAJŠE MLADINCE 

Poroča l i smo že o tekmovanju v gim
nastiki o s n o v n o š o l s k i h deklet za osnovne 
šo le in Š Š D , kije bila v aprilu. 

Fantje so se pomerili nekoliko pozneje. 
Na o b č i n s k e m tekmovanju kljub obljubi 
niso sodelovale ostale šo l e , zopet so se 
pomerili med seboj samo Žirovničan i , 
katerim pa je zaradi neude ležbe vsaj š e ene 
druge šo le ali Š Š D zaprta pot na p o d r o č n o 
in regijsko tekmovanje, č e p r a v so kvalitet
no vedno kandidati za prva mesta tudi na 
teh pre izkušnjah . Pogoj za ude ležbo na 
tekmovanju za prvenstvo področja ali 
regije je, da se morata na o b č i n s k e m tek
movanju pomeriti vsaj dve ekipi z dveh šol 
ali iz dveh Š Š D v obč in i . 

Rezultati tekmovanja v gimnastiki za 
fante: 

Pionirji: 1. Dragan Marjanov ič 34,3 
točke , 2. Milan Dubravac 32,4, 3. Igor 
Dražič 32,1, 4. Janez Dolžan 31,2, 5. Tomaž 
Dolar 29,5 točk . 

Starejš i pionirji: 1. T o m a ž Dolžan 35,6 
točke , 2. B laž Kokalj 34,6, 3. Mario Poga-
čar 32,4, 4. Emil Benedik 32,2, 5. Marko 
Gričar 31,1 točke . 

Mlajši mladinci: 1. Pavel Slamnik 37,0 
t o č k e , 2. Matjaž Ravnik 35,8, 3. Bož idar Ja-

nežič 35,6, 4. Marko Kočila 34,2, 5. Andre 
Ahač ič 30,8 točke . 

Mladinci 8. razred: 1. Miran Šmit 3$. \ 
točke . 

Razred zase je bil Miran Šmit , ki že vrst' 
let u s p e š n o nastopa v gimnastiki tudi na 
višj ih tekmovanjih, pa mu togost razpisom 
republ i šk ih centrov Š Š D ne dopušča na
stopov na republ i šk ih tekmovanjih. Nje
gova izvedba vaj je bila na šo l skem 
tekmovanju prav »cerarjevska« , na občin
skem pa je z malo smole v celoti izgubil ob 
zelo strogem, sojenju sodnikov le 1,4 točke 
v štirih nastopih. Sodniki so bili zelo 
stroki, tekmovalne sestave pa dovolj težke, 
da bi tekmovalci najboljše vrste prav go
tovo lahko u s p e š n o nastopili tudi na višjih 
tekmovanjih. Skoda, da ti fantje in dekleta 
ne morejo nadaljevati z vadbo in z nastopi 
v T V D Partizanu, ki je popolnoma izgubil 
povezavo s športnimi panogami, katere 
goji šo la po obveznem š o l s k e m programu 
in jih seveda dopolnjuje tudi Šo l sko 
športno d r u š t v o s svojo dejavnostjo, to je z 
gimnastiko, atletiko, rokometom in ko
šarko . Š M 

Kegljanje na asfaltu 

V TOZD ELEKTRODE 
SO SE POMERILI 

V KEGLJANJU 
NA ASFALTU 

Pretekli teden so se sodelavke in 
sodelavci T O Z D Elektrode pomerili v 
kegljanju na asfaltu. Tekmovanja se je 
udelež i lo trideset tekmovalcev, med naj
boljšimi posamezniki pa so se odvijali 
pravi športn i boji. Vsi tekmovalci so bili 
z organizacijo tekmovanja zelo zadovoljni, 
izrazili pa so željo, da bi bilo v prihodnje 
t a k š n i h in podobnih tekmovanj še več . 

R E Z U L T A T I - ž e n s k e : 1. Milka Kluče-
v ič 6 3 kegljev, 2 . Sonja Muhar 6 2 , 3 . Jož ica 
Smrke 4 1 ; 

Moški : 1. Stanko .Sedlar 6 7 , 2 . Franci 
Legat 5 6 , 3 . Slavko Mavsar 5 5 . JR 


