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POPREČNI OSEBNI DOHODKI V AVGUSTU ZA MALENKOST 
NIŽJI OD JULIJSKIH 

Med osebnim dohodkom za jul i j in avgust je po višini sorazmerno 
majhna raz l ika , saj znaša vsega 122 d in , kar predstavlja n a t a n č n o 2 % 
manjši osebni dohodek na zaposlenega v avgustu. Dejansko izplačilo 
osebnega dohodka pa je za več kot pol odstotka višje kot v pred
hodnem mesecu, ko smo en dan delali za solidarnost. 

Proizvodni rezultati v mesecu 
avgustu so bili znatno pod predvide
vanji. To se kaže tudi v učinku, ki je 
pod letnim povprečjem, kljub temu 

pa je nad julijsko višino. Deloma 
vpliva na doseženi učinek dejstvo, 
da smo v avgustu koristili 11 * več 
dopustov kot v juliju, zato je manjše 

V AVGUSTU PRESEŽENA PLANIRANA 
PRODAJA 

V avgustu je bilo prodano 38.729 ton naš ih proizvodov, kar je 
enako planirani prodaji za ta mesec. S tem je bilo ustvarjeno 434.602 
tisoč din osnovne realizacije, kar je 10 % več kot smo p lan i ra l i . 

To je predvsem zaradi višje do
l ž e n e prodajne cene. ki je v avgustu 
7 11.222 din za tono za 10 1 presegla 
planirano. Če upoštevamo še rea
lizacijo energije (1,4 milij. din) ter 
ostalo realizacijo (7.6 milij. din), smo 
v avgustu s 443.579 tisoč din zunanje 
realizacije presegli za 10.6'V planira
no vrednost prodaje. V primerjavi 
L lanskoletnimi rezultati v avgustu 
je letošnja prodaja po količini za 
fi.rtfi8 ton ali 19.7 f , po vrednosti pa 
za 114.7 milij. din ali 35 % višja. 

Pregled po posameznih TOZD 
nam pokaže, da so najbolj presegli 
svoj količinski plan prodaje v Livar
ni (178%) in Valjarna bluming-šte-
kel in sicer na blumingu (215%). 
metem ko je v ostalih sedmih TOZD 
preseganje manjše in sicer med 2 in 
Š%. To se odraza tudi na vrednosti, 
ki je razen pri prodaji v TOZD va-
liarne žice in profilov, H V Bela, 
Vratni podboji in Elektrode presegla 
Planirano realizacijo. Najvišja po

vprečna prodajna cena je bila do
sežena za eno tono cestne ograje 

POZDRAV 
UDELEŽENCEM 
ALPINIADE 78 
SLOVENSKIH 
ŽELEZARJEV 

Štev i ln im s rečan jem de
lavcev delovnih organizacij 
sestavljene organizacije 
združenega dela S L O V E N 
S K E Ž E L E Z A R N E V le toš
njem letu, se v prihodnjih 
treh dneh pr idružuje , še 
drugo s r e č a n j e že lezar jev 
— alpinistov. Srečanje je 
posvečeno letošnj im števi l 
nim p lan insko-a lp in i s t i č -
nim obletnicam in kongre
som zveze sindikatov. 

Zelezarji a lpinis t i bodo 
od 15. do 17. septembra na-
skakoval i stene, previse in 
vrhove Š k r l a t i c e , Rakove 
špice, Rogljice, D . Gamsov-
ca, Kr ižke stene, Razorja, 
Rokavov , Oltarja, Kukove 
špice, Š i roke peči, Martul j -
ških Ponc, D r a š k i h vrhov. 
Debele peči , Dolkove špice, 
Stenarja, Cmi ra i n Tr igla
va. P r v i dan je predviden 
prihod železarjev — alpini 
stov v planinske postojan
ke i n bivake, naslednja dva 
dni je na programu pleza
nje, s rečanje pa se bo za
ključilo v nedeljo popoldan 
v V r a t i h . 

Zelezarjem alpinistom de
lovnih organizacij železar
na Ravne, že lezarna Š tore , 
Žična Celje, T o v i l Ljublja
na, Plamen K r o p a , Ver iga 
Lesce i n M e t a l u r š k e g a i n 
š t i tu t a Ljubljana ter doma
č im alpinistom je sen i šk im 
zelezarjem, že l imo lepega 
vremena, u spešno plezanje 
ob maksimalni previdnosti 
i n t ova r i š t vu . 

Zelezarji-alpinisti s r ečno! 

(26.830 din), najnižja pa za eno tono 
debele pločevine (9.906 din). 

Kumulativni podatki o prodaji od 
začetka leta do konca avgusta 
kažejo, da je bilo v tem razdobju 

število delavcev moralo opravljati 
dela odsotnih sodelavcev, kar se 
kaže v večji učinkovitosti. Del večje
ga odstotka učinka pa izviia iz neko
liko boljšega doseganja planskih za
dolžitev po TOZD. 

Osebni dohodek na zaposlenega je 
v tem mesecu za 22 % višji od po
vprečja lanskega leta, kumulativno 
pa smo lanskoletno raven presegli za 
12,4%. V primerjavi s povprečjem 
prvega polletja je mesečni zaslužek 
v avgustu za 657 din, oz. 12 % višji. 
Kumulativno pa so osebni dohodki 
v osmih mesecih večji od polletnih 
za 181 din, oz. za 3,4%, kar kaže 
dokaj ugodno smer gibanja. 

Življenjski stroški so se po prvi 
oceni v letošnjih osmih mesecih bolj 
povečali (gledano na povprečje leta 
1977) kot naši osebni dohodki, ven
dar je ta zaostanek le 0,6 %, medtem 
ko je ob polletju znašal še 3,2 %. Pri
bliževanje naših osebnih dohodkov 
ravni življenjskih stroškov je torej 
neizpodbitno. 

| (Nadaljevanje na 6. strani) | | (Nadaljevanje na 3. strani) | 

KAJ PRINAŠA ZAKON 0 SAMOUPRAVNI 
DELAVSKI KONTROLI 

V začetku avgusta je b i l v Uradnem listu SR Slovenije objavljen 
zakon o organu samoupravne delavske kontrole, k i so ga sprejeli v 
mesecu juliju vsi trije zbori skupšč ine SR Slovenije. Tako sedaj ures
n ičevanje samoupravne delavske kontrole po organu samoupravne 
delavske kontrole ureja zakon o združenem delu, zakon o katerem 
teče beseda in samoupravni splošni ak t i samoupravnih organizacij in 
skupnosti v skladu z zakonom. Zamudimo se nekol iko pr i tem zakonu. 

Po zakonu imajo delavci za ganizacijah združenega dela, zadru-
uresničevanje in varstvo svojih sa- gah, bankah in drugih finančnih or-
moupravnih pravic samoupravno 
delavsko kontrolo, ki jo uresničujejo 
neposredno po organu upravljanja 
in po organu samoupravne delavske 
kontrole. T i dve obliki v enotnem 
sistemu uresničevanja samoupravne 
delavske kontrole predstavljata 
sredstvo in način neposrednega nad
zorstva delavcev nad uresničevan
jem samoupravnih splošnih aktov, 
sprejetih samoupravnih odločitev 
ter varstva samoupravnih pravic 
delavcev in družbene lastnine. 

Organ samoupravne delavske kon
trole se oblikuje v temeljnih orga
nizacijah združenega dela, v delov
nih organizacijah, sestavljenih or

ganizacijah, skupnostih, skupnostih 
premoženjskega in osebnega zavaro
vanja, samoupravnih interesnih 
skupnostih in v drugih samouprav
nih organizacijah in skupnostih. 
Organ samoupravne delavske kon
trole lahko oblikuje tudi delovna 
skupnost, vendar ta organ lahko 
opravlja nadzorstvo le nad izvaja
njem zadev in pristojnosti delovne 
skupnosti. 

Po zakonu organ samoupravne 
delavske kontrole v temeljnih or
ganizacijah združenega dela nadzi
ra: »izvajanje statuta in drugih 

(Nadaljevanje na 2. strani) j 

VSAK DAN BLIŽJE SLOVENSKEMU 
KONGRESU ZVEZE SINDIKATOV 

Le še š t i r idese t dni nas loči od devetega kongresa Zveze s indika
tov Slovenije, k i bo 25. in 26. oktobra v Mar iboru . Te dni so tudi že za
kl jučene razprave v osnovnih organizacijah in organih sindikata o os
nutkih dokumentov, k i j i h bo sprejel kongres in o osnutku statuta 
ZSS. Republ i šk i svet ZSS bo v teh dneh na osnovi s ta l išč in predlogov 
iz javne razprave sprejel predloge kongresnih dokumentov, o katerih 
bodo od loča i rde lega t i na kongresu. (Nadaljevanje na 2. strani) 

Sodelavka v obratu tehnične kontrole 

TUDI V AVGUSTU NISMO DOSEGLI 
PLANSKIH OBVEZNOSTI 

Čeprav smo v delovni organizaciji Železarna v celoti v 
mesecu avgustu dosegli pomembno boljše delovne rezultate 
kot mesec dni popreje, smo za planom skupne proizvodnje še 
vedno zaostali za 2,8 odstotka, medtem ko smo v mesecu ju l i 
ju imeli 3,9 % zaostanka. Precej bolje pa smo se odrezali pri 
gotovi proizvodnji , k i smo jo v odnosu na plan presegli za 
1,7 % in odpremili 38.725 ton izdelkov, v mesecu juliju pa smo 
bi l i kar 11,8 % pod planom in smo odpremili le 32.387 ton iz
delkov. V posameznih temeljnih organizacijah združenega 
dela pa so dosegli naslednje rezultate (v oklepaju naveden 
odstotek doseženega plana v mesecu juliju): 

Mesečne planske obveznosti pr i skupni proizvodnji so 
presegle naslednje T O Z D : P lavž - 112,6 % (113,7 %), Val jarna 
debele p ločevine - 102,6 % (86,6 %), Hladna valjarna Jeseni
ce - 100,4% (103,4 %) ,Žičarna - 103,2% (93,8 %), Jeklovlek 
- 106,5 % (103,3 %), Elektrode - 107,3 % (108,9 %) in Zebljar-
na - 115,8 % (107,1 %). 

Zelo so se pr ib l iža le mesečnemu programu skupne proiz
vodnje T O Z D : L i v a r n a - 99 % (98,8 %), Val jarna bluming -
stekel - 98,7 % (98,1 %) in Hladna valjarna Bela - 96,4 % 
(77,4 %). Nekol iko bolj pa zaostajajo za mesečn im programom 
T O Z D : Jek la rna za 10,7 % (96,3 %), Val jarna žice in profilov 
za 7,6 % (87,3 %), Proftlarna za 6 % (70,8 %) in V r a t n i podboji 
za 15 % (72,8 %). P r i tem moramo pr ipomnit i , da je v TOZD 
Val jarna žice in profilov, valjarna profilov presegla za 2,9 % 
mesečni program, medtem ko je valjarna žice zaostala za pro
gramom za 10 %. 

Podrobne rezultate s komentarjem boste lahko prebrali v 
prihodnji š tevi lk i glasila. 

SREČANJE INVALIDOV 
SLOVENSKIH ŽELEZARN 

V soboto, 9. septembra, smo se inva l id i Železarne odpravi l i na 
obisk k sodelavcem ostalih delovnih organizacij SOZD Slovenske 
že lezarne . Letošnj i gostitelj s rečanja je bi la že lezarna Š to re . 

V Celju smo naleteli na prometno 
oviro, nepregledne množice mešča
nov, ki so se z vseh strani stranskih 
ulic zlivale v kolone s transparenti 
in slikami maršala Tita. Preprost in 
kratek napis »TITO N A S SI«, ki ga 
je nosila skupina mladih me je ganil. 
N i je države, kjer bi ljudstvo tako 
ljubilo svojega voditelja, najbrž 
zato. ker je Tito samo eden in 
imamo samo mi to srečo, da nas 
vodi. 

S precejšnjo zamudo smo prispeli 
v Štore, kjer so nas prisrčno sprejeli. 
Med govorniki, ki so zbrane pozdra
vili je bil tudi predsednik poslovod
nega sveta Slovenske železarne Gre
gor Klančnik. ki je med drugim 
rekel: »Prizadevati si moramo, da bo 
društvo invalidov polno zaživelo, 
obenem pa za to. da bi čimpreje 
izumrlo, kajti ustvariti moramo take 

pogoje dela, da naše tovarne ne bodo 
tovarne invalidov. Skupno pa se 
moramo prizadevati za enakopravno 
vključevanje invalidov v družbena 
dogajanja.« 

Srečanje se je nadaljevalo s šport
nimi tekmovanji, kjer smo osvojili 
prvo mesto v šahu in vlečenju vrvi 
ter drugo v streljanju in kegljanju. 

Ostali čas srečanja nas je zaba
vala godba na pihala, instrumen
talni orkester in komika, ki sta spro
ščala salve smeha, čeprav smo se 
včasih smejali tudi na lasten račun. 

Domačinom je uspelo pripraviti 
izredno prisrčno srečanje in kar 
malo nelagodno sem se počutil ob 
misli, da nam to vedno ne uspe in 
največkrat ostanemo z neprijetnim 
občutkom, da smo ostali nekaj 
dolžni. AZ 

Sodelavca pripravljata teren za prebodplavža 

SKRB ZA VEČJO VARNOST V PROMETU 
V preteklem letu je bilo v jesen išk i občini 95 prometnih nezgod, 

med njimi je bilo devet s smrtnim izidom in 86 s telesno poškodbo . 
V naselju se je zgodilo 73 nezgod in izven naselja 22. V jesen i šk i občini 
je bilo lani 8.266 voznikov, med njimi je bilo 6.135 mošk ih in 2.131 
žensk , največ voznikov pa je bilo starih od 25 do 34 let in sicer 2.770. 

To je le nekaj skopih številk, ki Eden izmed svetov in komisij, ki 
kažejo, koliko nezgod smo imeli deluje pri skupščini občine Jesenice, 
v občini v preteklem letu in to. da je je svet za preventivo in vzgojo v 
skoraj vsak tretji občan voznik mo- cestnem prometu. Pred kratkim se 
tornega vozila. Še bolj pomembno je svet sestal na prvi seji v novem 
pa je. da sedaj posvetimo vso po- (Nadaljevanje na 2. strani) 
zornost varnosti v cestnem prometu. 



Ta čas, ko v temeljnih organizacijah združenega dela in 
delovnih skupnostih tečejo razprave o preliminarnih — 
predhodnih osnovah družbenega plana za leto 1979. to je 
četrto leto srednjeročnega načrta, bi morali kar najbolj 
kritično in samokritično spregovoriti o mnogih vprašanjih, 
oziroma problemih in slabostih, pa tudi pozitivnih premikih in 
dosežkih, da bi bili družbeni načrti resnično samoupravno 
oblikovani, vendar v optimalnih okvirjih možnosti in spo
sobnosti temeljnih organizacij združenega dela, oziroma 
delovne organizacije Železarna kot celota. Zelo kratkovidno 
bi ravnali, če bi v teh razpravah izhajali samo iz predlaganih 
ton in doseženih rezultatov v letošnjih devetih mesecih in 
morda še leto in dve nazaj, ne da bi se soočili s številnimi 
kazalci, ki so spremljali take ali drugačne rezultate. 

Predvsem bi v razpravah morali izhajati iz tega, s kakšno 
stopnjo izkoriščenosti proizvodnih in drugih zmogljivosti ter 
delovnega časa so v posameznih temeljnih organizacijah 
združenega dela dosegli take ali drugačne proizvodne rezul
tate. Kritična ocena nam bo pokazala, da imamo v teh treh 
kazalcih še izredno velike notranje rezerve, da bi bila pro
duktivnost dela lahko pomembno večja in sploh proizvodni in 
poslovni rezultati, če bi te kazalce izboljšali le za nekaj od
stotkov. S tem pa se seveda najtesneje povezuje vprašanje 
organizacije dela, s katero he bi smeli biti nikdar tako 
zadovoljni, da bi menili, da se je ne da več izpopolniti in 
dograditi. 

Kot jara kača se že leta in leta v naših sklepih vleče za
hteva za izboljšanje izplena. Obstojali so celo izračuni, kaj za 
posamezno temeljno organizacijo združenega dela in delovno 
organizacijo pomeni le za odstotek izboljšani izplen, pa ven
darle so pri vedno popolnejši tehnologiji v mnogih primerih 
možnosti še večje. V ta okvir sodi tudi analiza proizvodnih 
stroškov in sploh stroškov poslovanja, ki očitno naraščajo. 
Tudi o tem bi morali v obravnavah o preliminarnih osnovah 
družbenega plana in kasneje o predlogu plana, kritično in 
samokritično razmišljati na osnovi strokovnih kazalcev in 
ocen. 

Tudi o varčevanju in sploh o odgovornejšem odnosu do 
dela in poslovanja je bila izrečena množica besed in napisanih 
ogromno sklepov in obvez. Žal pa je še vedno preveč besed in 
premalo dejanj, verjetno ravno zaradi množice besed, ki niso 
podkrepljene s številkami, primerjavami in dejstvi. V nekem 
obratu so pred leti imeli na velikih panojih izpisane podatke, 
kaj pomeni za odstotek izboljšani izplen, za toliko in toliko 
odstotkov zmanjšana poraba energije in podobno. Tega ni 
več pa tudi sicer le verbalno in načelno o tem govorimo. 

V razpravah o planih za prihodnje leto bi morali dovolj 
preudarno in kritično spregovoriti tudi o tem, kako uspešni 
smo bili v prilagajanju zahtevam tržišča, oziroma kako smo se 
obnašali do naših kupcev, tako v pogledu kvalitete, kakor 
v pogledu časovnih obveznosti. Ob tem bi morali dosti 
kritično obravnavati politiko cen in ne zapirati oči pred 
dejstvom, da smo letos dosti ugodne finančne rezultate 
dosegli ob višjih cenah, ne pa zaradi boljšega in kvalitet
nejšega dela, zaradi boljše izkoriščenosti proizvodnih in 
drugih zmogljivosti ter delovnega časa. 

»STALNO POVEČEVANJE 
PRODUKTIVNOSTI DELA, 

EDINA O S N O V A C E L O T N E G A 
G O S P O D A R S K E G A VZPONA« 

Dosti kritično vprašanje, ki se tesno povezuje z obsegom 
družbenega plana in njegovim izvrševanjem je odsotnost 
z dela, kjer je še posebno kritična bolezenska odsotnost, 
zaradi katere v utemeljitvah nemalokrat preberemo, da ni bil 
uresničen mesečni proizvodni načrt. Tudi v tem pogledu se 
nam zdi je še vedno preveč besed in ugotovitev in premalo 
konkretnih akcij in ukrepov, čeprav je bilo izrečenih že več 
dobrih predlogov. 

Poleg soočenja s predlaganimi tonami in drugimi kazalci, 
bi morali spregovoriti tudi o tem, kakšna je v temeljnih orga
nizacijah združenega dela in delovni organizaciji kot celoti iz
koriščenost znanja, tehničnih in tehnoloških dosežkov. 
Kakšne možnosti so še za nadaljni razvoj tehnologije na 
osnovi dosežkov sodobne znanosti, ki bi ga lahko uresničili z 
lastnimi silami. Ali je družbeno in materialno ustrezno vred
noteno strokovno delo, znanstveni prispevki ter izumiteljsko 
in racionalizatorsko delo. 

V ta sklop vprašanj sodi prav tako ustrezno spodbujanje 
strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanje obstoječega si
stema izobraževanja, skladno s potrebami gospodarstva in 
družbe. K obravnavi osnutkov planov sodi tudi vprašanje 
humanizacije dela in delovnih pogojev, kakor tudi vprašanje 
delovne kulture v širokem smislu besede. Zato bi poleg ton, 
morali plani vsebovati tudi konkretne naloge in akcije s tega 
področja, pri čemer ne bi smeli pozabiti, da sta izobraževanje 
in kultura, poleg drugega, bistvena dejavnika večje pro
duktivnosti dela, razvoja ustvarjalnih sil, humaniziranja so
cialističnih samoupravnih odnosov in splošnega napredka 
družbe. 

Ne nazadnje, bi morali tako ob preliminarnih osno
vah planov, kakor tudi kasneje ob osnutkih, kritično 
spregovoriti o uresničevanju zakona o združenem delu, 
oziroma o uresničevanju dohodkovnih odnosov, kjer imamo 
prav tako še velik zaostanek. Zato ne bi smeli mimo dejstva, 
da je dovolj izgrajen in oblikovan sistem nagrajevanja po delu 
in rezultatih dela glavni spodbujevalec produktivnosti ter 
uspešnejšega upravljanja in učinkovitejšega poslovanja 
sploh. Sem sodi odločen boj proti pojavom ura vni lovke ter 
neupravičenim razlikam, za katerimi ni ustreznega delovnega 
prispevka. 

V vseh teh pa tudi drugih neomejenih vprašanjih imamo 
v vseh temeljnih organizacijah združenega dela še izredno 
velike rezerve, vključno z neizgrajenim sistemom nagrajeva
nja po delu in rezultatih dela in sploh v nedograjenih do-
dohodkovnih odnosih. Vse to pa seveda zahteva dovolj 
kritično strokovne analize s konkretnimi kazalci kar nam bo 
zanesljivo pokazalo, da smo sposobni še mnogo več in bolje 
kot dosegamo v letošnjem letu. 

Ta vprašanja so se kakor rdeča nit vlekla v vseh referatih 
in razpravah na XI. kongresu Zveze komunistov Jugoslavije, 
ki je v resoluciji poudaril: ». . .da je stalno povečevanje 
produktivnosti dela edina osnova celotnega gospodarskega 
vzpona, krepitve materialnega in socialnega položaja sleher
nega posameznika in učinkovitega'reševanja mnogih bistve
nih vprašanj v razvoju naše družbe . . .« 

KAJ PRINAŠA ZAKON 0 SAMOUPRAVNI DELAVSKI KONTROLI 
| (Nadaljevanje s 1. strani) 
samoupravnih aktov organizacije 
ter samoupravnih sporazumov ter 
družbenih dogovorov, izvajanje skle
pov delavcev, organov upravljanja 
ter izvršilnih ter poslovodnih orga
nov organizacije in skladnost teh 
aktov in sklepov s samoupravnimi 
pravicami, dolžnostmi in interesi de
lavcev; izpolnjevanje delovnih in 
samoupravnih dolžnosti delavcev, 
organov in služb organizacij; ali se 
odgovorno ter družbeno in ekonom
sko smotrno uporabljajo družbena 
sredstva in razpolaga z njimi; iz
vajanja načela delitve po delu pri 
razporejanju dohodka in delitvi 
sredstev za osebne dohodke; uresni
čevanje in varstvo pravic delavcev v 
medsebojnih razmerjih pri delu; 
obveščanje delavcev o vprašanjih, ki 
so pomembna za odločanje in nad
zorstvo v organizaciji ter uresniče
vanje drugih samoupravnih pravic, 
dolžnosti in interesov delavcev.« 

Da bi organ samoupravne delav
ske kontrole lahko uresničeval svoje 
pravice in dolžnosti, zakon zavezuje 
organe upravljanja in druge organe, 
poslovodne organe in strokovne 
službe, ki so pristojni za posamezne 
zadeve, ki so navedene v prejšnjem 
odstavku, da jih obveščajo in 
seznanjajo z odločitvami in stanjem 
na teh področjih. Obveščen mora 
biti tudi o zahtevkih za varstvo 
pravic delavcev, postopkih pred di
sciplinsko komisijo in o primerih kr
šitve varstva pri delu. Vse predloge, 
mnenja in pripombe organa samo
upravne delavske kontrole pristojni 
organ ali služba mora obravnavati 
in v okviru svojega delovnega po
dročja sporočiti svoje stališče v 
rokih in na način, ki ga določajo 
samoupravni splošni akti organiza
cije. 

Organ samoupravne delavske kon
trole pa mora o svojem delu in 
stališčih sproti obveščati delavce, 
delavski svet, oziroma ustrezen 
organ upravljanja in sindikat. Ra
zen tega pa mora o ugotovljenih po
javih in svojih stališčih obveščati 
tudi organe in službe temeljne 
organizacije, pri katerih jih je opazil 
in organe, ki imajo v organizaciji 
pravico in dolžnost, da ugotovljene 
pomanjkljivosti odpravijo. Organ 
samoupravne delavske kontrole pa 
mora najmanj enkrat letno v zvezi 
z izvajanjem vseh svojih nalog, ki 
smo jih navajali preje, predložiti 
poročilo o svojem delu in ugotovit
vah z oceno stanja v samoupravni 
organizaciji, oziroma skupnosti 
organu upravljanja samoupravne 
organizacije oziroma skupnosti, ki 
je poročilo dolžan obravnavati. 

Zakon daje organu samoupravne 
delavske kontrole pravico, da se 
obrača na skupščine družbenopoli
tičnih skupnosti, na družbenega 
pravobranilca samoupravljanja, na 
službo družbenega knjigovodstva, 
na organe inšpekcije in na druge 
organe družbenega nadzorstva in 
kontrole, ki so pristojni nad zako
nitostjo dela organizacije združe
nega dela, ter na sindikat in pravico, 
da z njimi sodeluje pri uresniče
vanju svojih nalog. Ima pa tudi 
dolžnost, da navedene organe obve
sti o ugotovljenih pojavih in sicer v 
takih primerih, kadar so ti organi v 
svojih pristojnosti po zakonu dolžni 
ukrepati. Navedeni organi so tudi 
dolžni, da v 15 dneh po prejemu 
zahtevka dajo organu samoupravne 
delavske kontrole podatke s kate
rimi razpolagajo in ki so nujni za 
opravljanje samoupravne delavske 
kontrole. 

Zakon tudi zavezuje sindikat, da 
se mora zavzemati za dosledno 
uresničevanje samoupravne delav
ske kontrole in ustvarjati družbe
nopolitične pogoje za delo organa 
samoupravne delavske kontrole. 
Spremljati mora tudi delo tega 
organa in mu s svojimi mnenji nu
diti pomoč pri njegovem delu ter 
obravnavati vprašanja, ki so po
membna za uspešno delovanje sa
moupravne delavske kontrole. 

Prav tako zakon zavezuje organe, 
strokovne službe in delavce s poseb
nimi pooblastili in odgovornostmi v 
temeljnih organizacijah združenega 
dela, da organu samoupravne delav
ske kontrole v okviru svojega delov
nega področja dajo podatke in 
poročila, ki so pomembna za 
uresničevanje nalog samoupravne 
delavske kontrole, razen tega pa 
tudi omogočiti vpogled v vse listine, 
spise in poročila. Poslovodni organ 
in strokovne službe pa so dolžni 
organu samoupravne delavske kon
trole zagotavljati pogoje za delo
vanje in nuditi ustrezno strokovno 
in drugo pomoč. Strokovno pomoč 
pa so dolžne nuditi tudi služba druž
benega knjigovodstva, organi in
špekcije in družbeni pravobranilec 
samoupravljanja. 

Zakon tudi pravi, da lahko vsak 
delavec in sindikat da organu 
samoupravne delavske kontrole po
budo za razpravljanje o določenih 
pomanjkljivostih ali nepravilnostih, 
ki sodijo v področje tega organa. Or
gan je dolžan to obravnavati in o 
svojem stališču obvestiti pobudnika. 
L Zakon, o organa samoupravne .de- i 

lavske kontrole navaja tudi način 

volitev članov organa samoupravne 
delavske kontrole, ki lahko šteje od 
tri do petnajst članov in druge 
odgovornosti ter zadeve. 

Ta prelet skozi zakon dovolj jasno 
in konkretno kaže na izredno obsež
nost in odgovornost nalog organa 
samoupravne delavske kontrole. Po
trebnih bo še mnogo prizadevanj, da 
bodo odbori samoupravne delavske 
kontrole v temeljnih organizacijah 

združenega dela in delovnih skup
nostih v naši delovni organizaciji 
resnično delovali tako kot to zelo 
konkretno navaja zakon. Seveda pa 
bo v smislu zakona dopolniti tudi 
samoupravne splošne akte v TOZD 
in DS oziroma v delovni organizaciji 
in sicer v šestih mesecih po izidu 
zakona, to je do začetka februarja 
prihodnjega leta. 

Tudi za to delu je treba biti mojster 

VSAK DAN BLIŽJE SLOVENSKEMU 
KONGRESU ZVEZE SINDIKATOV 

| (Nadaljevanje s 1. strani) 
N i namen tega razmišljanja, da bi 

ocenjevali uspešnost razprave o os
nutkih dokumentov za kongres v te
meljnih organizacijah združenega 
dela in v delovnih skupnostih naše 
delovne organizacije temveč, da bi 
poudarili izreden pomen kongresa za 
nadaljnjo ustavno preobrazbo zveze 
sindikatov. Ravno to pa je najpo
membnejši motiv, da bi z osnutki 
dokumentov moral biti seznanjen 
sleherni član "sindikata, ne glede na 
nekatere dopolnitve ali manjše spre
membe, ki jih bodo po javni razpravi 
deležni. To pa predvsem zategadelj, 
ker del članstva pa tudi prenekatera 
osnovna organizacija zveze sindika
tov, še niso dojeli vloge sindikatov v 
družbenoekonomskih odnosih in sa
moupravni demokraciji. Razprava o 
osnutkih dokumentov pa bi morala 
prav to vlogo sindikatov razlagati in 
utemeljevati v vseh sredinah. Raz
prava o tako bogatih in skrbno pri
pravljenih osnutkih hkrati pomeni 
veliko šolo usposabljanja članstva v 
sindikatu, oziroma organizacij. 

S tega vidika je največja škoda, da 
se v mnogih primerih osnutki niso 
dovolj skrbno predelali, niti v celoti 
razložili. Kajti vedeti bi morali, da 
bomo le z nenehnim usposabljanjem 
tako članstva kakor osnovnih 
organizacij krepili vlogo zveze sindi
katov v družbenoekonomskih odno
sih in samoupravni demokraciji. Sin
dikati morajo postati usmerjevalci 
delavskega razreda, da bo spoznaval 

splošne pogoje družbene reprodukci
je, ker le tako bo lahko realno gledal 
na probleme razpolaganja z dohod
kom. Razen tega morajo biti sindi
kati gibalna sila pri uresničevanju 
ustave in določil zakona o združe
nem delu. Za vse to pa je potrebno 
nenehno krepiti družbeno, oziroma 
razredno in samoupravljavsko za
vest in se usposabljati za uresniče
vanje vsega tega. Take razprave pa 
lahko k temu izredno veliko prispe
vajo. 

Čeprav se formalno razprava o 
osnutkih dokumentov za deveti kon
gres Zveze sindikatov Slovenije za
ključuje, pa mislimo, da s tem ne bi 
smela zamreti razprava o ustavni 
vlogi sindikata, še toliko manj, ker 
so ta čas v razpravi tudi dokumenti 
za osmi kongres Zveze sindikatov 
Jugoslavije. Najbrž pa, če bomo ho
teli, da bodo razprave uspešne, se ne 
bomo mogli zadovoljiti samo z raz
delitvijo gradiva in pozivi za razpra
vo. Verjetno bi kazalo na posebnem 
seminarju ali razgovoru pripraviti 
nosilce razprave, ki bi gradivo tudi 
poljudno, vendar pa dovolj kvalitet
no razložili delavcem oziroma čla
nom sindikata. To so, še enkrat po
udarjamo tudi oblike družbenoeko
nomskega in idejnopolitičnega uspo
sabljanja članstva in na to v raz
pravah ne bi smeli pozabljati. 

Na ta način bomo tudi lahko veli
ko prispevali h krepitvi vloge sindi
kata kot razredne politične organi
zacije delavcev v sistemu samo
upravne demokracije. 

SKRB ZA VEČJO VARNOST V PROMETU 
| (Nadaljevanje s 1. strani) 

mandatu. Člani so se dogovorili, da 
bodo v okviru sveta delovale tri ko
misije in sicer: komisija za splošno 
varnost prometa, komisija za pro
metno vzgojo v vrtcih, osnovnih 
šolah ter srednj ih šolah in komisija 
za predlaganje in odvzem priznanj 
in predlaganje nagrad, po potrebi pa 
bo delovala tudi propagandna komi
sija, ki bo skrbela tudi za večje stike 
z javnostjo. 

Na seji so se. tudi dogovorili, da 
bodo poslali dopis zdravstvenim 
delovnim organizacijam, da naj bi 
zdravniki pri pregledih vprašali 
pacienta tudi, če je voznik in po
svetili nekaj več pozornosti tudi 
pregledu vozniških sposobnosti. 
Ugotavljajo namreč, da se kar 12 od
stotkov nesreč zgodi zaradi uživanja 
zdravil. 

Svet bo poslal tudi priporočilo po
staji milice Jesenice in postaji pro
metne milice Kranj, naj bi orga
nizirali akcijo za pregled kolesarskih 
izkaznic z namenom, da se poveča 
varnost v cestnem prometu. 

Na seji so osrednjo pozornost na
menili problematiki mentorstva- za 
prometne vzgoje na osnovnih šolah. 
Od 1. oktobra dalje bo deloval pri 
vzgojno izobraževalnem zavodu na 
Jesenicah mentor' za* promet',>\kk- > 
terega osnovna naloga bo spodbujati 

aktivnost na tem področju na šolah, 
nikakor pa ne, da bi bil izključno 
odgovoren za vse delo na področju 
prometne vzgoje na šolah. Predvsem 
se morajo tudi učitelji zavedati, da 
so soodgovorni za varnost v cestnem 
prometu in da bodo temu posvetili 
tudi določeno pozornost, to pa še po
sebej velja za učitelje v novi šoli na 
Plavžu. 

Vsekakor lahko upamo, da se bodo 
učitelji veliko bolje odzvali kot pa so 
se na sestanek, ki so ga pred kratkim 
sklicali in je bila udeležba porazna. 

Na šolah si morajo tudi prizade
vati, da bodo prometni krožki res 
zaživeli, sicer pa tudi v republiki 
načrtujejo, naj bi prometno vzgojo 
bolj vključili v redni pouk. 

Zavedati bi se morali, da se vzgoja 
začne predvsem doma in da morajo 
temu posvetiti veliko pozornost 
predvsem v" družini, šola je lahko le 
dopolnilo temu. Skozi Jesenice pa 
tudi v drugih krajih hodi po cestah 
vsak dan več sto šolarjev, ki so ne
nehno izpostavljeni nevarnosti. Se 
posebno je to sedaj pereče na 
Plavžu, zato so poleg številnih zna
kov, ki voznike opozarjajo na šolo in 
prehod pešcev, omejili hitrost na 
40 km na uro. Podobno pa bi veljalo 
storiti tudi drugod, seveda pa samo 
znaki ne pomenijo dosti, če ne bo 
prisotna .tudi, večja prornetpa, kul
tura vseh udeležencev v prometu 

Rk 



POPREČNI OSEBNI DOHODKI V AVGUSTU ZA MALENKOST 
NIŽJI OD JULIJSKIH (Sadaljevanje s 1. strani) 

Število plačanih ur je v avgustu 
za 0,3 % večje, osebni dohodek na 
plačano uro pa je za 2,36 % nižji kot 
v juliju. Prevladujoč vpliv na manjši 
osebni dohodek na uro predstavljajo 
dodatki za delo na praznik, ki so v 
TOZD Z neprekinjenim delovnim ča
som predstavljali znatno postavko 
v julijskem osebnem dohodku. Večji 
pa je bil v juliju tudi dodatek za 
nedeljsko delo, ker je bila ena nede
lja več. 

Po TOZD in delovnih skupnostih 
pa izločimo le najbolj značilna giba
nja osebnega dohodka. 

TOZD Livarna presega julijsko vi-
Sino za 407 din, oziroma 6,65 %. Pro
izvodni rezultati so bili dokaj dobri 
jn temu primeren tudi nadpovprečni 
učipek in stimulacija za proizvod
njo. Vse to pa so dosegli ob 211,4 pla
čane ure na zaposlenega, kar pome
ni, da so ob množici delavcev na do
pustu morali prisotni žrtvovati kar 
precej prostega časa v prid svoji 
TOZD. 

TOZD Jeklama je v avgustu 
dosegla slab proizvodni rezultat in 
to se še kako močno odraža na nje
nem osebnem dohodku, ki je za 577 
dinarjev na zaposlenega manjši kot 
v juliju. Poprečni učinek Jeklarne 
znaša 30,6 % in je skoraj 4 % manjši 
kot povprečni učinek Železarne, 
istočasno pa je tudi stimulacija za 
proizvodnjo za 3 % manjša kot po
vprečno v Železarni. Razen tega pa 
je Jeklarna ena tistih T O Z D , ki dela 
z neprekinjenim delovnim časom. 
Dva praznika in ena nedelja več kot 
v avgustu, pomeni v juliju povpreč
no 5 % višji osebni dohodek na zapo
slenega. Tako je osebni dohodek na 
zaposlenega v TOZD Jeklarna v 
avgustu za 8,91 % manjši. 

V sedmih organizacijskih enotah 
je sprememba glede na višino oseb
nega dohodka v juliju neznatna, saj 
znaša manj kot 1 %, v šestih TOZD 
pa je ta razlika večja od 4 %. Razen 
že omenjenih dveh so to: TOZD 
Plavž, Valjarna debele pločevine. 
Vzdrževanje in Energetika. 

TOZD Plavž je dosegel zelo dobre 
rezultate v proizvodnji, zato znaša 
njegov učinek 39,78 stimulacija 
za proizvodnjo pa je povprečna: 7%. 
Primerjava s predhodnim mesecem 
143,94 % in 9 %) pa pokaže, da je bilo 
v avgustu doseganje obeh meril pre
cej slabše. Tudi tu je vpliv nepreki
njenega delovnega časa zelo velik, 
zato je TOZD kljub 1,7 plačane ure 
več, dosegla 295 din na osebo manjši 
OD kot v juliju. Kljub zmanjšanju 
pa se vpliv dobrih rezultatov še ved

no kaže na višini osebnega dohodka, 
k i znaša 6.201 din in je tako za 214 
dinarjev večji od povprečja Železar
ne. Ob povprečnem doseganju proiz
vodnih rezultatov bi namreč TOZD 
Plavž po ustaljenih kriterijih pri
padal manjši osebni dohodek od po
vprečja Železarne. 

TOZD Valjarna debele pločevine 
je povečala osebni dohodek na zapo
slenega predvsem na račun stimula
cije za proizvodnjo, ki je zaradi večje 
proizvodnje porasla s 3 na 9 %. 

TOZD Vzdrževanje in TOZD 
Energetika je osebni dohodek padel 
zlasti zaradi neprekinjenega delov
nega časa in iz tega izhajajočih do
datkov za nedeljsko in praznično 
delo. 

Osebni dohodki v vsej predelavi in 
v delovnih skupnostih ne kažejo 
bistvenega premika. Omeniti velja le 

TOZD Profilarno, ki ima 3,52 večji 
osebni dohodek predvsem na račun 
večje stimulacije za proizvodnjo 
(s 3 na 8 %). Za vse tri delovne skup
nosti pa je značilen padec osebnega 
dohodka na zaposlenega, ki je pri 
delovni skupnosti za kadrovske in 
splošne zadeve ter informiranje izra
zitejši zaradi večje razlike v praz
ničnih in nedeljskih dodatkih. 

Doslej smo obravnavali le primer
javo neto osebnega dohodka obeh 
mesecev, ne pa dejanskega izplačila. 
Dejansko izplačilo je v avgustu 
manjše v naslednjih T O Z D : Plavž, 
Jeklarna, Vzdrževanje in Energe
tika, na meji pa so: Elektrode, 
Transport, delovna skupnost za ka
drovske in splošne zadeve ter infor
miranje in TOZD Družbena pre
hrana. 

Osnovni podatki gibanja osebnega dohodka: 

obdobje ur/os din/h din/os povpreč. 
% učinka 1. 

indeks 
77=100 

indeks 
življ. 

stroškov 

leto 1976 
leto 1977 

189,0 
189.fi 

22,57 
25,86 

4.227 
4.904 

31.87 
32.98 

86,19 
100,00 

- 87.3 
100.0 

januar 
februar 
marec 

192.2 
179,7 
190,7 

26,29 
27,90 
26,88 

5.052 
5.013 
5.127 

35,26 
35,11 
34,07 

103,02 
102,22 
104.55 

108.2 
110.5 
111.6 

I - I I I 1978 187.3 27,01 5.058 34,85 103,] 4 110.1 
april 
maj 
junij 

184,2 
190,6 
187,2 

29.58 
29,45 
30.65 

5.447 
5.613 
5.739 

35.23 
34,23 
34.94 

111,07 
] 14.46 
117.03 

113.5 
113.6 
113.7 

I-^VI 1978 187,3 28.45 5.330 34.81 108.69 11],9 
julij 
avgust 

190.8 
191,3 

32.03 
31.29 

6.109 
5.987 

34,10 
34,46 

124.57 
122.08 

115.7 
117.3 

I - V I I I 1978 188.3 29,27 5.511 34,68 112.38 113,0 

R. Penič 

ZAKAJ TAKŠEN ODNOS? 
V 34. številki Železarja je bil ob

javljen članek »ZAKAJ TAKŠEN 
ODNOS«, na katerega bi na kratko 
rad odgovoril. 

V članku avtor navaja, da je de
lavstvo v tem obratu premalo sezna
njeno o poteku del, ki potekajo v let
nem obdobju, od remontov parnih 
kotlov do revizij parnih turbin in bi 
lahko ta dela vršili delavci iz obrata 
sami. S tem predvsem misli menjavo 
pregrevalnika pare parnega kotla I. 

Najprej naj odgovorim o remontu 
kotla I, ko pisec trdi, da so o tem 
delavci premalo obveščeni. Namreč 

ZDRUŽEVANJE DELOVNIH ORGANIZACIJ 
MERKUR IN UNIVERSAL 

Izvršni svet skupšč ine obč ine Jesenice je na svoji 16. seji na jveč 
pozornosti namenil elaboratu o d r u ž b e n o e k o n o m s k i up rav i čenos t i 
združitve delovnih organizacij M e r k u r i n Unive r sa l . Obš i rn i razpravi 
je sledil enovit sklep, da je predvidena integracija koris tna in 
pomembna in jo zato izvršni svet v celoti podpira. 

Neposredni predlogi za združitev 
navedenih delovnih organizacij so 
bili podani v aprilu letos. Posebna 
strokovna grupa, ki je bila imeno
vana iz predstavnikov Merkurja in 
Universala, je nato pripravila ela
borat o utemeljenosti združevanja, 
prav sedaj pa se izteka javna raz
prava o tem dokumentu. Predvi
doma bodo že ob koncu septembra 
delavci z referendumom odločili ali 
bo do integracije prišlo. 

Bistvena vprašanja, ki jih elabo
rat razrešuje, se nanašajo na po
dročje preskrbe, katera bi se ne
dvomno izboljšala. Pri tem gre pred
vsem za izboljšanje oskrbe z grad
benim materialom in blagom-široke 
potrošnje preko nove maloprodajne 
enote na Jesenicah, možnosti za raz
voj zunanje trgovine na Jesenicah 
ter celovitejše ponudbe z izdelki 
'rne metalurgije. 

Sestavljale! elaborata menijo, da 
bi bila najustreznejša organiziranost 
nove OZD delovna organizacija, kar 
pomeni, da bi sedaj enovita delovna 
organizacija Universal postala 
TOZD Merkurja. Glede notranje 
organiziranosti TOZD Universal je 
Pričakovati uskladitev z ostalimi 
TOZD Merkurja. Kar zadeva glavno 
dejavnost Universala, bo ta še vedno 
izhajala iz nakupa in prodaje blaga 
na debelo, predvsem železnine in 
kovinskega blaga, gradbenega ma
teriala, drv, premoga itd., in se tako 
bistveno ne bo spremenila. Po
membna ugotovitev, ki izhaja iz ela
borata je ta, da naj bi se promet 
Universala povečal za 51 %, v grupi 
"na metalurgija pa celo za 77%. 
Predvideva se, da bo promet Uni
versala v letošnjem letu znašal mili
jardo 440 milijonov din. Kot je bilo 
! e omenjeno, naj bi na Jesenicah 
kadi l i novo prodajalno. Na približ
no 2000 kv. metrih pokrite in 3000 
"v- metrih nepokrite površine bi po-
jjudba zajemala predvsem izdelke 
crne metalurgije, barvne kovine, 
gradbeni material itd. 

Seveda ta kratki izvleček iz ob-
brnega in strokovno dobro izdela
l a elaborata ne more dati popolne 

informacije. Prav gotovo pa je dej
stvo, da je eden glavnih smotrov 
načrtovane integracije izboljšati, 
tako kvalitativno kot kvantitativno, 
ponudbo na domačem in tujem 
tržišču, to pa je tudi element, ki ga 
pri naši trgovini vse preveč pogre
šamo. Čeprav je bil rok za razpravo 
relativno kratek, je kljub temu 
realno pričakovati, da bo referen
dum v obeh delovnih organizacijah 
uspel. Predvsem mora biti jasno, da 
se združujeta dva enakopravna 
partnerja, dve enakopravno in po
slovno uspešni delovni organizaciji, 
ki v integraciji iščeta pot k dose
ganju še boljših rezultatov. 

N a 17. seji izvršnega sveta, ki je 
bila 12. septembra, je bila najpo
membnejša točka dnevnega reda 
analiza izvajanja srednjeročnega 
plana občine Jesenice v letih 1976, 
1977 in 1978. Iz obširnega gradiva, ki 
ga bo obravnavala tudi skupščina 
občine, bo odsek za plan in analize 
pripravil ustrezen povzetek, ki bo 
objavljen v eni prihodnjih številk 
Železarja. 

Božo Ahec 

redna remontna dela na kotlu so 
bila izvršena v predvidenem roku, 
čakalo pa se je na menjavo pre-
grevača pare kotla I, katerega bi mo
ralo zamenjati podjetje M I N E L iz 
Beograda. M l N E L je res obljubljal 
in vlekel to delo dva meseca. To je 
kar precej dolga doba in bi vsak za
interesirani lahko zvedel zakaj za
stoj, saj so vedeli to še v inštalaciji, 
ki je precej daleč stran. Naši posa
mezniki pa tega niso vedeli, čeprav 
se je na široko govorilo tudi na se
stankih. Ne vem ali je res dolžnost 
vodje, da gre od enega do drugega in 
mu pove zakaj kotel stoji. Menim, 
da je tu prisotna tudi premajhna 
zainteresiranost posameznikov. 

Na drugo vprašanje bi odgovoril 
takole. Če si predstavljamo delo pri 
menjavi pregrevalnika pare kotla I. 
vemo da to delo ni enako izdelavi že
leznih vrat ali ogrodja. Prvič je to 
tako delo, ki se izvaja v prostoru, 
v katerem človek še leži težko. 
V takem stanju se vari s pomočjo 
ogledala in ti zvari se zaradi goste 
razporeditve cevi ne dajo več po
pravljati. Drugič pa je to del kotla ki 
je izpostavljen visokemu tlaku in 
visoki temperaturi, zato mora biti 
izvajalec 100 % zanesljiv in za kva
liteto varov odgovarjati. Končno pa 
kvaliteto in izvedbo pregleda še re^ 
publiški inšpektorat za parne kotle 
iz Ljubljane. In taka dela naj delajo 
ljudje brez prakse, brez atesta? 
Tistih nekaj ljudi pri nas, ki so zato 
sposobni, imajo pa dela čez glavo pri 
rednem vzdrževanju. Glede na vse 
to bi rad vedel, kdo bi hotel odgo
varjati za taka nestrokovna dela, 
katere bi izvajali nestrokovnjaki? 

Pisec omenja zakaj so se taka dela 
izvajala v preteklosti? Takrat je bilo 
v našem obratu delavcev dovolj, 
tako da novosprejeti delavci niso šli 
po enem tednu v turnus, temveč so 
bili vzdrževalci po deset, tudi pet
najst let. Če se je tak delavec 
zanimal za delo, je lahko postal do
ber varilec in dober strokovnjak. 
Zaradi velike fluktuacije pa je danes 
to nemogoče. Včasih se je tudi gle
dalo, kakšen človek bo prišel v obrat, 
da bi naknadno postal kurjač ali 
strojnik. Danes pa v kolikor v nekem 
obratu nekdo ne ustreza, ga pošljejo 
v toplotno energijo. Tako je poka
zala praksa. Zato v celoti podpiram 
mnenje in delo tov. Gasarja. ki za
govarja zanesljiva in varno delo, 
katero je garantirano s strani izva
jalca, kateremu lahko tudi rekla
mira nekvaliteto izvedenih del. 

Radoveden sem kakšno vprašanje 
bi prišlo iz vodstev TOZD in DS ter 
Železarne, če bi se eden od teh agre
gatov moral ustaviti sredi največje 
zime in kurilne sezone, zaradi ne
strokovno izvedenih del. 

Jože Kunšič 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

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

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 
D A T U M : 
P O N E D E L J E K - 18.9. 
T O R E K _ 19. 9. 
S R E D A - 20. 9. 
ČETRTEK - 21.9. 
P E T E K - 22. 9. 
SOBOTA - 23.9. 
N E D E L J A - 24. 9. 

D N E V N I : 
S L I V N I K ALOJZ 
N O V A K F R A N C I 
I S K R A B R A N E 
P E T E R N E L J A N E Z 
R O T A R V I N K O 
R A V N I K JOŽE 
T R O N T E L J M A R J A N 

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

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

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

NOČNI: 
NEČIMER F R A N C 
B E R N I K F R A N C 
S V E T I N A BOGOMIR 
KAVČIČ I V A N 
ERŽEN S T A N E 
ZIDAR JOŽE 
P R I S T A V E C BOŽIDAR 

358 
410 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

od 6.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

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

SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 
V dneh od 18. do 23. septembra bndo delalp naslednje obratne ambulante: 
dopoldan: I. obratna ambulanta - dr. med. Branimir Ceh in II. obratna 

ambulanta — dr. med. Vesna Furlan-Zidai. 
Popoldan: III. obratna ambulanta — dr. meri. Želimir Cesarer. 
V soboto. 23. septembra, samo dopoldan III. obratna ambulanta — 

dr. med. Želimir Cesarec 

V zobni ambulanti: 
dopoldan: I. zobna amhulanta -
Popoldan : II. zobna amhulanta 
V soboto. 23. septembra, samo 

Viktor Stiažišar. 

v. den. Viktor Stražišar 
- dr. stom. Alojz Smolpj. 
dopoldan I. zobna ambulanta den. 

Ordinaeijski ("as dopoldan od 6.30 do 13.. popoldan od 13. do 19.30. V sobo
to samo dopoldan od 6.30 rin 13. ure. 

PERSONALNE VESTI — AVGUST 
V mesecu avgustu je sklenilo delovno razmerje 129 delavcev, delovno 

razmerje pa je prekinilo 157 delavcev. 

S T A R O S T N O SO BILI U P O K O J E N I : 
Jakob Beravs — 1920 — valjarna debele pločevine — 35 let. Avgust K l i -

nar - 1918 - FRS - 35 let, Mladen Nikšič - 1927 - Zičarna - 12 let. Jože 
Rozman — 1922 — vzdrževanje — 33 let, Jovan Samardžija — 1930 — 
Jeklarna — 15 let, Maks Šilar — 1914 — valjarna žice — 33 in pol let, Albin 
Šorl - 1922 strojne delavnice - 38 let. Ivanka Zima - 1923 Družbena 
prehrana - 28 in pol let. Janez Zupan - 1919 - O T K - 33 let. Anton 
Zupane — 1924 — Jeklarna — 25 let v Železarni. 

I N V A L I D S K O U P O K O J E N I : 
Boris Bern — 1923 — Hladna valjarna Jesenice — 32 let, Franc Hudo-

vernik — 1930 — Livarna — 28 let. Štefan Jevšček — 1924 — Hladna valjarna 
Jesenice — 33 let, Hilda Mencinger - 1929 - Elektrode - 30 in pol let, 
Alojzija Mertelj - 1928 - Zičarna - 24 let. Franc Tomažin - 1920 - va
ljarna profilov — 32 let in Ivan Uranjek — 1924 — Zičarna — 28 let v Žele
zarni. 

V S E M U P O K O J E N I M S O D E L A V C E M ŽELIMO, D A BI D O L G O 
UŽrVALI ZASLUŽENI P O K O J . 

ODŠLI V J L A : 
Husein Aščič — 1959 — Jeklarna, Ivan Babic — 1959 — Energetika, 

Ismet Bahtič — 1959 — Transport, Čazim Behaderovič — 1959 — Profilama. 
Jože Bele — 1959 — valjarna profilov, Šahbaz Bešič — 1959 — Transport. 
Alojz Burja — 1953 — nabavni sektor. Borut Cegnar — 1956 — Vzdrževanje, 
Branko Cesar - 1955 - FRS, Arif Čehajič - 1957 - Jeklarna. Božidar 
Černe — 1951 — Vzdrževanje, Marjan Čuden — 1959 — Remontne delavnice. 
Merzut Dautovič — 1958 — Vzdrževanje, Štefan Dolar - 1958 — valjarna 
Bela, Fuad Džamastagič - 1958 - Jeklarna. Jože Er t l - 1959 - OTK,'Ivan 
Fekonja — 1956 — R T A , Miro Glogovac — 1952 — Vzdrževanje. Anton 
Golja — 1958 — Vzdrževanje, Sašo Gruškovnjak — 1959 — Elektrode, Marko 
Hočevar — 1959 — Profilarna, Jože Hribar — 1953 — Vzdrževanje, Gorazd 
Jeršin — 1959 — Družbena prehrana. Darko Jonke — 1958 — Hladna va
ljarna Bela, Hilmija Kadič — 1959 — Energetika, Branko Koprivec — 1957 — 
Vzdrževanje , Srečko Korbar — 1959 — Hladna valjarna Bela, Bojan Kos — 
1959 — Vzdrževanje, Zdravko Košir — 1958 — Hladna valjarna Bela, Milan 
Kovačevič — 1958 — Hladna valjarna Bela. Leopold Krašovec — 1959 — 
Transport, Branko Lipnik - 1958 - Jeklovlek, Žarko Lozar - 1954 - SEO. 
Rade Mitkov — 1959 — Livarna, Šefik Mustafi — 1957 — Hladna valjama 
Jesenice, Marko Odar — 1959 — Vzdrževanje, Bojan Oblak — 1958 — Strojne 
delavnice, Silvo Poljanšek — 1951 — sektor novogradenj. Mato Pranič — 
1959 - Strojne delavnice, Branko Prešeren - 1959 - O T K , Drago Škoda -
1956 - Vzdrževanje, Igor Pust - 1958 - O T K , Mensur Rebihič - 1957 -
Transport, Aleksa Savič - 1958 — Zičarna, Suad Selimovič - 1959 -
Energetika, Marjan Skumvač — 1959 — Remontne delavnice, Zdravko Sodja 
- 1957 - O T K , Dušan Šmid - 1955 - Remontne delavnice. Drago Šorl -
1955 — Kadrovski sektor, Branko Tkalec — 1959 — Energetika, Božo Trbara 
- 1958 - Profilarna, Florjan Velikajne - 1954 - FRS, Dušan Vidmar -
1959 — Vzdrževanje, Šerif Vilic — 1959 — Strojne delavnice. Ljubo Vončina 
- 1959 — Strojne delavnice, Božo Zaje — 1955 Hladna valjarna Bela, Veko-
slav Zakrajšek — 1951 — Kadrovski sektor, Borut Žvelc — 1959 — valjarna 
žice in profilov. 

V A B I L O U P O K O J E N C E M 

Odbor osnovne organizacije sindikata delovne skupnosti za eko
nomiko, tehnično kontrolo, razvoj in novogradnje vabi upokojene 
sodelavce na p iknik , ki bo v soboto, 16. septembra, ob 10. uri na Kresu 
nad Koroško Belo. 

V primeru slabega vremena bo piknik v soboto, 7. oktobra. 

OBISK Z A G R E B Š K E G A VELESEJMA 
V torek, 19. septembra, prireja zveza inženir jev in teh

n ikov občine Jesenice obisk ZAGREBŠKEGA J E S E N S K E G A 
V E L E S E J M A . 

Odhod z avtobusom bo ob 6. ur i izpred parkirnega pro
stora že leza rne Jesenice. 

Prevoz in vstopnico plača ZIT občine Jesenice. 
Interesenti naj koristijo svoj redni letni dopust. Pri jave 

zbira Miloš P i š č a n e c , tel. š t 441, do petka, 15. septembra, do 
12. ure. 

IO ZIT občine Jesenice 

http://189.fi


SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
13. SEJA ODBORA ZA S P L O Š N E ZADEVE 

PRI DS ŽELEZARNA 
Predsednik odbora za sp lošne zadeve pr i delavskem svetu 

Ž e l e z a r n e A n t o n D e ž m a n , je 5. septembra sk l ica l 13. sejo odbora in 
predlagal naslednji dnevni red: pregled sklepov zadnje seje, odobritev 
s lužbenih potovanj v tujino, poroči la o opravljenih s lužbenih poto
vanjih v tujino in razno, zunanjetrgovinskih poslov poslala 

Člani odbora so pri pregledu pravna služba železarne Jesenice. V 
sklepov zadnje seje ugotovili, da so zvezi s tem so bile opravljene us-
sklepi v celoti izvršeni. Sklepa 2.1. 
in 2.2. prejšnje seje se spremenita, 
oz. dopolnita na predlog Gospo
darske zbornice Slovenije, kamor je 
pravilnik o strokovnih in vodilnih 
delih .in nalogah pri opravljanju 

trezne korekture, s tem da za vsa 
opravila vodij ostaneta dve možni 
stopnji izobrazbe, in sicer 
visoka in višja, za referente pri 
devizno-finančnih poslih pa je pogoj 
srednješolska izobrazba. 

TOZD Žičarna 

19. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik Bogdan Mar inkovsk i je sk l ica l v petek, 1. septembra, 

19. redno sejo delavskega sveta. Uvodoma je delegate seznanil z izva
janjem sklepov zadnje seje. Ugotov i l i so, da je večina sklepov 
real izirana, nekateri pa se še izvajajo. 

Delegati so bili v nadalje sezna
njeni z izvajanjem ukrepov za ure
ditev stanja v patentimici. Nekateri 
ukrepi so bili že izvedeni, medtem ko 
se drugi še izvajajo. Doseženi pozi
tivni rezultati zahtevajo nadaljnje 
akcije, zato so sprejeli še naslednje 
sklepe: 

— takoj se uvede obvezno tehta
nje gotove patentirane žice in od
padkov, 

— na vsaki dnini se izbere varilca, 
katerega naloga je varjenje koncev 
žice, j> 

— uredi se redno in preventivno 
vzdrževanje na osnovi tekočega ob
veščanja asistenta za delovne na
prave pisno v raportni knjigi, 

— stalno se mora vzdrževati vsaj 
normativni stalež in urediti pristop 
v garderobne prostore le v času 
menjave dnine, 

— popravilo varilnih aparatov se 
izvaja redno tedensko, 

— asistent za delovne naprave 
skrbi za primerno zalogo rezervnih 
delov in uvajanje tehničnih izbolj
šav, 

— vodja proizvodnje je zadolžen 
da poveča nadzor nad delom delo
vodij v patentimici. 

V primeru neizpolnjevanja spre
jetih ukrepov so bili delegati mne
nja, da to pomeni kršitev delovne 
obveznosti, o čemer naj dokončno 
odloča disciplinska komisija. 

V nadaljevanju so obravnaval 
analizo uresničevanja srednjeroč
nega plana Železarne v letu od 1976 
do 1977, ter oceno do leta 1980. Na 
to delegati niso imeli pripomb. 
Nekoliko nelogično pa izhaja ocena 
proizvodnje za leto 1979—1980 
glede na ugotovitev, da s projektom 
patentirane žice kasnimo in pred 
letom 1981 ni mogoče pričakovati 
njegove realizacije. 

Obravnavali so predloge samo
upravnih sporazumov o ustanovitvi 
občinske in medobčinske skupnosti 
za zaposlovanje, samoupravnega 
sporazuma o inovacijah v SOZD 
Slovenske železarne, samouprav
nega sporazuma o merilih in 
postopkih za uresničevanje kredit
nih odnosov s tujino, sporazuma o 
posebni finančni službi in samo
upravnega sporazuma o združe
vanju organizacij združenega dela 
v poslovno skupnost proizvajalcev 
in predelovalcev vlečene žice v Jugo

slaviji. Vsi sporazumi so bili na 
zborih delavcev obravnavani in 
nanje ni bilo pripomb. 

Sklenili so, da se skliče zbor de
lavcev TOZD Žicama, na katerem 
bodo obravnavali samoupravni spo
razum o medsebojnih pravicah, ob
veznostih in odgovornostih med de
lavci temeljnih organizacij in delav
ci skupnih služb SOZD Slovenske 
železarne. 

Delegati so bili seznanjeni z na
menom združevanja sredstev amor
tizacijskih zamenjav in soglašali 
s sklepom odbora za gospodarstvo za 
združevanje sredstev. Sprejeli so 
tudi informacijo o sanacijskih ukre
pih za odpravo poslovne izgube 
v T O Z D H V Bela. 

Odškodninska zahtevka Husrefa 
Bešlagiča in Borislava Dončiča je 
delavski svet zavrnil, istočasno pa 
pooblastil pravno službo za reše
vanje odškodninskega zahtevka po 
pravni poti. B. J . 

Službena potovanja v tujino je 
odbor 'odobril naslednjim sodelav
cem: Petru Kuncu, za potovanje v 
ZDA, Štefanu Ščerbiču .in Janezu 
Faletiču v Sovjetsko zvezo, Borisu 
Bregantu, Emilu Ažmanu in Stanku 
Čopu v Sovjetsko zvezo, v Sovjetsko 
zvezo pa bo potoval tudi vodja 
TOZD Plavž Lado Šketa. Na 
Norveško sta potovala Marjan 
Endliher in Stane Eržen, Janez Arh 
in Avguštin Novšak pa bosta poto
vala na Švedsko. 

Ocene o uspešnosti službenih po
tovanj, ki j ih je prisotnim posredo
val predsednik odbora, so člani 
sprejeli brez pripomb. 

Ker je bilo ob posredovanju in 
uresničevanju sklepov samouprav
nih organov TOZD, delovnih skup
nosti in delovne organizacije doslej 
nemalo težav, je oddelek za organi
zacijo dela v sodelovanju s člani 
poslovodnega odbora, kadrovskega 
in splošnega sektorja, centrom za 
proučevanje samoupravljanja in 
informiranje, in nekaterimi vodji 
TOZD pripravil navodilo za posto
pek posredovanja in uresničevanja 
sklepov samoupravnih organov. V 
krajši razpravi je odbor osnutek 
sprejel brez pripomb, s tem, da se 
osnutek omenjenega navodila napi
še v čistopisu in vloži v register orga
nizacijskih predpisov. 

Odbor je nato obravnaval posa
mezne vloge organizacij in društev 
ter vzel na znanje zahvali Društva 
upokojencev Jesenice in Zveze 
prostovoljcev borcev za severno 
mejo 1918—1919 za odobreno 
finančno pomoč. 

Na koncu seje je vodja splošnega 
sektorja Dušan Stare prisotne 
seznanil s poročilom opravljenih 
službenih potovanj za mesec avgust, 
s poročilom o predvidenih 
obiskih tujih delegacij v septembru, 
z informacijo o izdelanem pregledu 
inozemskih gostov v letu 1977 in v I. 
polletju 1978 ter z informacijo o 
obiskih tujih poslovnih gostov in 
opravljenih ekskurzijah v Železarni, 
o obisku skupin v tehniškem muzeju 
ter izdaji knjig in umetniških map v 
času od pretekle do današnje seje. 

Z . B . 

TOZD Vzdrževanje 

18. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Član i odbora za gospodarstvo T O Z D Vzdrževanje so se sestali na 

18. redni seji 30. avgusta. P r i pregledu izvajanja sklepov prejšnje seje 
so ugotovil i , da je b i la že imenovana grupa za izdelavo poslovnika za 
spremembo dejavnosti p r i vzdrževanju žer javov. Svoje delo mora za. 
ključiti do 30. septembra, do 20. oktobra pa naj b i se osnutek dopolnil, 
Pos lovnik mora b i t i koncem meseca oktobra sprejet na odboru za 
gospodarstvo pr i DS Že leza rna . 

Poročilo o stanju naprav v kritič
nih TOZD je bilo pripravljeno z 
osebnimi zadolžitvami odgovornih. 
Pri pregledu izvajanja ter zadolžitev 
je odbor ugotovil, da se za TOZD 
Bluming-štekel in TOZD Valjama 
žice ne izvajajo po programu in 
zahteva od odgovornih, da hitreje 
rešujejo naloge. Realizacija zadol
žitev za TOZD H V Bela pa poteka 
po programu. 

Iz pregleda izvajanja pogodbenih 
del je razvidno, da je v vzdrževanju 
jeseniških obratov delo že zaklju
čeno in lomilec okujine že obratuje. 
Popravilo krožnih vodil še traja. 
Kompletiranje hladnega navijalca je 
zaključeno in je pogodbeno delo pri
pravljeno za obračun. 

Poročilo o koriščenju sredstev AZ 
za TOZD Vzdrževanje je podal 
vodja. Odbor predlaga vodjem pod
ročij, da naj posamezne pozicije v 
okviru možnosti čimprej realizirajo. 
Pospešeno je potrebno naročati 
predvsem dražje orodje, ki bi omogo
čalo kvalitetnejše vzdrževanje. 

Iz finančno-tehničnega poročila 
za mesec julij je razvidno, da je sta
nje dosti kritično, ker je bilo nareje
nih manj rednih ur in planiranih 
nadur. Vzrok je večja odsotnost 
z dela. 

Stroški se povečujejo prav na vseh 
področjih vzdrževanja. Zvišanje je 
pri izdelavnih OD, pri pomožnih OD 
in pri ostalih OD. Največje pa je zvi
šanje pri plačani odsotnosti. 

15. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Predsednik delavskega sveta T O Z D Vzdrževanje je 4. septembra 

sk l ica l 15. redno sejo. Sklepi zadnje seje so b i l i real iz i rani , razen 
sklepa 7.2, k i je še v izvajanju. 

Odbor je bil seznanjen s proble
matiko pri menjavi ogrodja Jumping 
tria zaradi žerjavov, ki so pogosto 
vzrok za podaljšanje remonta. Delo 
z dvema žerjavoma je dosti nevarno 
in vzdrževanje ne more odgovarjati 
za morebitne poškodbe. Odbor na
roča, da se v tem smislu dostavi na 
vodstvo TOZD Valjama žice in pro
filov obvestilo, naj pospeši nabavo 
ustreznega žerjava. 

Iz poročila vodje TOZD o izvaja
nju delovnih ciljev je odbor ugotovil, 
da so bili razčlenjeni tudi delovni 
cilji za vzdrževanje v TOZD Plavž 
in TOZD Jeklama. Realizirani pa so 
že bili: 

— izdelava programa unifikacije 
sklopk na žerjavnih in vlagalnih 
strojih v jeklarni, 

— usposobitev naprave za preiz
kušanje hidravličnih elementov, 

— zamenjava uvoženih olj z do
mačimi. 

Odbor ni imel bistvenih pripomb 
na predlog sektorja novogradenj o 
združevanju sredstev za povečanje 
obsega I. faze izgradnje novih stroj
nih delavnic in predlog o združeva-
nju sredstev za TOZD Remontne 
delavnice. 

Ob zaključku seje je odbor še po
trdil izplačilo enkratne nagrade v vi
šini po 1.000,00 din štirim delavcem 
TOZD Vzdrževanje. Nagrade so bile 
odobrene na predlog vodje TOZD. 

19. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
V sredo, 30. avgusta, je predsednik C i r i l Resman sk l ica l 19. redno 

sejo odbora za gospodarstvo. Č lane odbora je seznanil z realizacijo 
sklepov zadnje seje. 

Najprej je odbor potrdil operativ
ni plan za mesec september, ki pred
videva 5.900 ton vlečene žice in je 
enak družbenemu planu. 

V nadaljevanju so sprejeli poročilo 
o proizvodnih rezultatih doseženih 
v mesecu juliju.Proizvedeno je bilo 
4.850 ton, vendar plan ni bil dosežen 
zaradi prevelike odstotnosti delav
cev in pomanjkanja žice določenega 
asortimenta. 

Člani odbora so za izboljšanje 
proizvodnih rezultatov sprejeli 
sklep, naj se novim delavcem v ži
cami II. nudi več strokovne pomoči 
s strani delovodij in sodelavcev, 
predvsem v začetnih mesecih. Skle
nili so tudi, da naj se bolj kritične 
primere neracionalnega izkoriščanja 
delovnih strojev obravnava na se
stankih samoupravnih delovnih 
skupin. 

Odbor je bil pisno seznanjen s po
ročilom o izvrševanju delovnih ciljev 
in ga brez pripomb v celoti potrdil. 

Potrdil je tudi predlog nagrad 
v višini 3.568 dinarjev sodelavkam 
v previjalnici V A C žice za dodatno 
delo pri razkladanju embalaže in 

predlog za izplačilo nagrade v višini 
700 din praktikantki Simoni Gorenc. 

Predlog o združevanju sredstev 
amortizacijskih zamenjav za pove
čanje obsega izgradnje V. faze stroj
nih delavnic in TOZD Remontne 
delavnice so člani odbora sprejeli in 
ga posredovali delavskemu svetu 
v potrditev. 

Seznanjeni so bili tudi s pogoji za 
odkup Marčičeve hiše ter sprejeli 
sklep, da se odkupna cena lahko 
giblje v mejah od 2,5 do 2,8 milij. 
dinarjev. 

Odbor je potrdil poročilo asistenta 
za delovne naprave o koriščenju AZ 
in IV sredstev za leto 1978. Obrav
naval je tudi posebne ukrepe za iz
polnitev družbenega plana za leto 
1978 ter sklenil: 

— uvede se dodatno delo v pro
stih sobotah že v mesecu spetembru 
v žicami I.. po potrebi pa tudi v 
ostalih oddelkih, 

— v slučaju večje bolezenske od
sotnosti ali pomanjkanja žičarjev se 
žičarje iz drugih oddelkov premesti 
v žičarno I. na žičarske stroje. 

B. J . 

Obravnavali in soglasno so spre
jeli samoupravni sporazum o usta
novitvi občinske skupnosti za zapo
slovanje Jesenice in samoupravni 
sporazum o ustanovitvi medobčin
ske skupnosti za zaposlovanje Go
renjske. 

Delavski svet je obravnaval in 
sprejel samoupravni sporazum o 
inovacijah v SOZD Slovenske žele
zarne. Delegatom pa je bila tudi 
obrazložena vsebina samoupravnega 
sporazuma o merilih in postopku za 
uresničevanje kreditnih odnosov s 
tujino. Soglašali so, da TOZD k te
mu sporazumu pristopi. 

Delavski svet je bil soglasen, da se 
združijo sredstva za dva projekta po 
predlogu sektorja novogradnje, in 
sicer: 

— za povečanje obsega izgradnje 
I. faze strojnih delavnic, 

— za združevanje amortizacijskih 
sredstev za TOZD Remontne delav
nice, 

— s priporočilom, da se po za
ključku izgradnje I. faze strojnih de
lavnic, preveri možnost preselitve 
dela delavnice na Javorniku. S tem 
bi pridobili dodaten prostor za po
trebe vzdrževanja Javornik. 

Finančno-računski sektor je po
sredoval v obravnavo predlog o del
nem izplačilu akontacije osebnega 
dohodka pred izplačilnim dnem in 
potrdil sklepe v posredovani obliki. 

Delegati so soglašali, da od 1. sep
tembra 1978 dalje velja povišanje 
nagrade za opravljanje dežurstva 
v višini: 

— dnevno dežurstvo od 14. do 
18. ure 185,00 din, 

— nočno dežurstvo od 18. do 
6. ure zjutraj, s tem da je dežurni 
naslednji dan prost in se mu beleži 
dnina 245,00 din, 

— dnevno dežurstvo na dela 
prost dan, ki traja od 6. do 18. ure 
540,00 din, 

— nočno dežurstvo na dela prost 
dan ali dežurstvo na državne praz
nike (dnevno in nočno) 610,00 din 

Delavski svet je obravnaval in po
trdil predlog oddelka za nagrajeva 
nje o spremembi normativa v TOZD 
Vzdrževanje 

Na seji so obravnavali stanovanj
ski problem strugarja v vzdrževanju 
jeseniških obratov Asima Halimo-
viča in vprašanje posredovali v na
daljnje reševanje delavskemu svetu 
Železarne s priporočilom, da se vloga 
ugodno reši, ker je za TOZD še prav 
posebej kritično pomanjkanje kadra 
tega profila. 

Zaradi nesklepčnosti ob zaključku 
seje ni bil sprejet končen sklep na 
pritožbo vzdrževalcev iz vzdrževa
nja jeseniških obratov, zoper odloč
bo skupne disciplinske komisije, zato 
bo ta primer ponovno obravnavan 
na prihodnji seji. ČB 

PREGLED SESTANKOV SDS 
Minuli teden nam je 36 samoupravnih delovnih skupin 

poslalo zapisnike s svojih sestankov. Skupine še vedno naj
pogosteje razpravljajo o samoupravnem sporazumu o posebni 
finančni službi v železarni Jesenice, oziroma sprejemajo na 
zborih samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah, obvez
nostih in odgovornosti med delavci temeljnih organizacij in 
delavci delovne skupnosti skupnih služb Slovenske železarne. 
Dostikrat so obravnavale tudi ožjo obratno problematiko, 
nekoliko manj pogosto pa vprašanje srednjeročnega razvoja, 
letnega ali mesečnega plana ter poslovanje v prvem polletju. 

Kljub temu pa je videti, da se v Železarni nismo držali 
rokov, ki so bili predvideni za obravnavanje, oziroma za sprejem 
navedenih sporazumov. Tako po naših evidencah, ki jih vodimo 
na podlagi prejetih zapisnikov, ugotavljamo, da v TOZD Stroj
ne delavnice o samoupravnem sporazumu o posebni finančni 
službi delovne skupine sploh še niso razpravljale. V TOZD 
P lavž o sporazumu še ni razpravljalo šest delovnih skupin, 
v T O Z D Vzdrževanje devet, v T O Z D Remontne delavnice 
12, v TOZD Val ja rna žice i n profilov štiri (od devetih) in 
v delovni skupnosti za ekonomiko, T K R i n novogradnje 
šest delovnih skupin — če omenimo le najbolj »kričeče« pri
mere. Ob tem pa kaže ponovno poudariti, da je javna razprava 
o tem sporazumu obvezna in da moramo zatorej referendum 
o njem odložiti. 

Obenem, ko ugotavljamo, da razprava o sporazumu o po
sebni finančni službi v TOZD Plavž slabo poteka, pa moramo 
reči, da so tu že vse delovne skupine na zborih obravnavale 
samoupravni sporazum o pravicah in obveznostih med delavci 
temeljnih organizacij in delavci skupnih služb Slovenske žele
zarne. Brez pripomb ga je sprejela že tudi SDS plavž 3, ki je 
razen tega obravnavala tudi analizo srednjeročnega plana Žele
zarne in opozorila na slabo poslovanje kantin in na visoke cene 
nekvalitetnih jedil. , 

V TOZD Jeklama sta samoupravni sporazum o svobodni 
menjavi dela obravnavali še SDS kamnolom Trebež in SDS 
e lek t ropeč i 1. Slednja opozarja v zvezi z njim na stalno rast 
neproizvodnih delovnih mest. V zvezi z obratno problematiko 
pa je bilo na sestanku skupine govora o slabem vzdrževanju 

žlebov, nadalje, da bi bila za varen premik v livni jami potrebna 
sirena in premikač pred kompozicijo (semafor ne ustreza), da je 
potrebno popraviti jamo za kokile. popravilo kokil pa prenesti 
na nasip, ker je v livni jami premalo prostora. Razen tega bi bilo 
potrebno popraviti 20-tonski žerjav ter zamenjati lestev v žlin-
drini jami na elektropeči. na stroju za odžlindranje pa zame
njati kolesa. Delavci so mnenja, da se žlindrine jame ne sme 
čistiti s strojem, ker prihaja sicer do zastoja na peči. Poudar
ja jo. da se mora stene čistiti sproti. 

V TOZD Profilarna so SDS vodstvo, profil ar na 3 in pre
delava profilarne na skupnem zboru potrdile omenjeni spora
zum ter obravnavale še sporazum o inovacijah v SŽ ter različne 
vidike izvrševanja plana. V septembru se bo treba potruditi, 
da bi nadoknadili izostanek I. in II. tromesečja. Posamezniki 
so se ob tej priložnosti pritožili tudi nad delom zobozdravstvene 
službe v ambulanti Železarne, saj nekateri čakajo na popravilo 
zob tudi po leto ali več. 

Delavci TOZD Vratni podboji so na zboru sprejeli predlog 
spremembe organizacije svoje temeljne organizacije. 

Od SDS brusi lnica 3 iz TOZD Jeklovlek smo prejeli dva 
zapisnika. Skupina je obravnavala oba sporazuma, posebej pa 
se je zaustavila še ob vprašanju visoke bolezenske odsotnosti, ki 
zelo otežuje proizvodnjo. Vodstvu TOZD je predlagala, da 
skupaj z zdravstveno službo analizira vzroke. Skupina je tri 
svoje sodelavce predlagala za vpis v šolo za metalurške delavce. 

Tudi SDS samotama iz TOZD Elektrode na navedena 
sporazuma ni imela pripomb. Skupina opozarja na nevarnost, 
da se lahko poruši streha nad mlini ob minimalnih snežnih 
padavinah, ker je del strešne konstrukcije zlomljen že od 
minule zime. 

Samoupravni sporazum o svobodni menjavi dela z delavci 
skupnih služb SŽ sta soglasno sprejeli na skupnem zboru tudi 
SDS strugarne valjev Javorn ik i n Bela (TOZD Strojne 
delavnice). Delavci so bili seznanjeni s polletnim poslovanjem 
ter opozorjeni na spoštovanje požarnovarnostnih predpisov. 
V zvezi z delovanjem delegacij so bili mnenja, da so povratne 
informacije nezadovoljive, vodja oddelka pa je predlagal, da bi 
delegati poročali delovni skupini o svojem delu vsaka dva 
meseca. Razen tega so razpravljali še o zbiranju odpadkov 
barvnih kovin, o disciplini in boljšem izkoriščanju delovnega 
časa itd. 

SDS priprava dela iz TOZD Remontne delavnice je raz
pravljala o obeh sporazumih. medtem ko.je SDS h idrav l ika 
i n pnevmatika obravnavala ožjo obratno problematiko. Ta 
skupina zahteva predvsem čim hitrejšo rešitev svoje prostorske 

problematike in opozarja, da je delavnica premajhna že sedaj 
ob dejstvu, da se postavljajo v njej številne in razmeroma velike 
hidravlične naprave. Razen tega skupina meni. da je sedanja 
kategorija za nekatere izrazito strokovne profile vzdrževalce* 
hidravlike in pnevmatike glede na zahtevnost njihovega dela in 
v primerjavi z nekaterimi drugimi delavci prenizka. Skupina 
pričakuje odgovor ustrezne službe v zvezi s slabo kvaliteto 
zaščitnih sredstev (npr. zakaj se hlače po pranju preveč skrčijo!. 

V temeljni organizaciji Vzdrževanje se je sestala SDS vod
stvo. Na oba samoupravna sporazuma ni imela pripomb. P n 
obravnavanju uspešnosti poslovanja svoje temeljne organiza
cije pa je pogrešala podatke, ki bi omogočali primerjavo z osta
limi TOZD Železarne. 

V TOZD Energetika so se sestale tri SDS: elektroener-
gija 2, 3 in 4, ki so obravnavale samoupravni sporazum o po
sebni finančni službi. V TOZD Transport pa šest SDS. Vse so 
obravnavale oba samoupravna sporazuma. 

Iz delovne skupnosti za komercialne in finančne zadev 
smo prejeli štiri zapisnike SDS. in sicer od SDS nabava 1, 2 in 
3 in od SDS prodaja. Skupine so večinoma obravnavale oba 
samoupravna sporazuma in ju. z izjemo SDS nabava 1 (ki jf 
imela pripombe na sporazum o svobodnji menjavi dela z delav 
skupnih služb SŽ). sprejeli brez pripomb. 

V delovni skupnosti za splošne in kadrovske zadeve ter 
informiranje so se sestale tri delovne skupine, in sicer SDS so
cialnega i n zdravstvenega varstva, SDS sekretariat in SDS 
splošna administracija. Vse so obravnavale sporazum o svo
bodni menjavi dela z delavci skupnih služb SŽ. SDS oddelka za 
zdravstveno (in socialno varstvo je med drugim spregovorila 
tudi o zaposlovanju invalidov in opozorila, da je vsaka TOZP 
dolžna svojim invalidom preskrbeti ustrezno zaposlitev. Sku 
pina je razen tega sklenila, da bo njihov oddelek izdeloval 
mesečne analize bolezenske odsotnosti vseh TOZD in delovni! 
skupnosti Železarne in. če ta presega poprečje Železarne, z n? 
zultati seznanjal prizadete. O bolezenski odsotnosti je bilo med 
drugim govora tudi na zboru SDS oddelka splošne administra
cije. Skupina podpira skiep delavskega sveta svoje delovni1 

skupnosti, da se odsotnost z dela obravnava po vrstah vsake tri 
mesece. 

Od delovne skupnosti za ekonomiko. T K R in novogradnjfl 
smo prejeli šest zapisnikov. Štiri skupine so obravnavale obs| 
samoupravna sporazuma. Posamezne pa so obravnavale 
vprašanje kategorizacije in ožjo notranjo problematiko. 

Center za proučevanje samoupravljanj 
in informiranje - Božidar Lakota 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH) 
MIRO KOČEVAR — DELEGAT 

ZA KONGRES ZSMS 
Biti delegat na kongresu je odgo

vorna naloga, ki obvezuje, je pa tudi 
priznanje za dosedanje delo in aktiv
nost. Z jeseniške občine se bo kon
gresa udeležilo deset delegatov, v 
razpravi pa bosta sodelovala pred
sednica koordinacijskega sveta žele
zarne Jesenice Marija Pagon in 
predsednik konference mladih delav
cev pri občinski konferenci ZSMS 
Miro Kočevar, član kolektiva TOZD 
T E L — Iskra na BI. Dobravi, o ka
terem bo v tem sestavku tekla be
seda. 

Miro Kočevar je bil rojen 16. 11. 
1951 v delavski družini. Po osnovni 
šoli je nadaljeval študij na srednji 
tehhični elektro šoli in se zaposlil 
v Iskri v Kranju. 

Študij je ob delu nadaljeval na 
mariborski višji tehnični šoli ter po 
enem letu dela v proizvodnji, pričel 
z delom na razvoju telefonije v raz
voju. Kmalu po formiranju TOZD 
T E L na Blejski Dobravi, se je za
poslil v tej T O Z D , kjer dela še danes 
na delovnem mestu vodje tehnične 
kontrole. 

Tako kot se je uspešno vključil 
v naloge in opravila na dosedanjih 
delovnih mestih, tako se je tudi 
ustvarjalno in uspešno aktivno 
vključil v družbenopolitično delo ter 
samoupravljanje. 

Bi l je predsednik 0 0 ZSMS Kra
jevne skupnosti Trboje, član OO 
ZSMS v razvojnem oddelku, pred
sednik 0 0 ZSMS TOZD T E L na 
Blejski Dobravi, predsednik kon
ference mladih delavcev pri občinski 
konferenci ZSMS Jesenice ter član 
predsedstva OK ZSMS Jesenice. 

Njegove sedanje najpomembnejše 
družbenopolitične dolžnosti so: 
predsednik občinske konference 
mladih delavcev, član OK Z K S Je
senice, član družbenopolitičnega 
zbora skupščine občine Jesenice, 
član občinske statutarne komisije, 
član sveta ZK Iskra Elektrome-
hanika ter član predsedstva 0 0 
ZSMS TOZD T E L . V zvezo komu
nistov je bil sprejet leta 1975. 

Miro Kočevar bo na kongresu raz
pravljal o družbenoekonomskih od
nosih. Na vprašanje, kako ocenjuje 
družbenoekonomske odnose sedaj, je 
odgovoril: »Moram poudariti, da so 
družbenoekonomski odnosi v raz
voju, da se sicer izvajajo določila 
zakona o združenem delu, vendar se 
prenekatere stvari urejajo preveč 
formalno. Zavedati pa se seveda 
moramo, da je le-to dolg proces. 
V svojem referatu bom govoril o 
mladih in njihovem vključevanju 
v družbenoekonomske onose.« 

Na vprašanje, kako ocenjuje 
vključevanje mladih v družbenoeko
nomske odnose v jeseniški občini 
meni, da so mladi z zakonom o zdru
ženem delu seznanjeni, vendar so 
dali prevelik pomen kadrovski poli
tiki, štipendiranju, medtem ko v 
bistvo dohodkovnih odnosov vse 
premalo zahajajo. Dogaja se celo. da 
bistva ne poznajo. Seveda ni krivda 
pri mladih samih, premalo je pove
zav in družbenopolitičnega izobraže
vanja. 

Tov. Kočevar je na vprašanje, 
kako ocenjuje delo mladinske orga
nizacije v TOZD T E L na BI. Do
bravi, dejal: »Mladi se poskušajo 
vključevati po najboljših močeh in 
zmožnostih. Kažejo se napori pri 
idejnopolitičnem usposabljanju mla
dih, saj so že organizirali nekaj se
minarjev, šest mladincev pa je uspeš
no zaključilo mladinsko politično 
šolo. Mladi so aktivni tudi na pod
ročju informiranja — izdajajo gla
silo B I L T E N . Omeniti moram uspe
he na kulturnem področju in ob pri
pravah na volitve, referendume oz. 
zbore delavcev. Vključujejo se v 
splošni ljudski odpor in družbeno 
samozaščito in obujajo spomine na 
revolucionarne tradicije NOB z ma-
nifestativnimi akcijami, pohodi po 
graničarskih poteh ter vsakoletnimi 
srečanji z graničarji. 

Aktivni so tudi na prostovolj
nih delovnih akcijah, tako lokalnih, 
kakor tudi republiških in zveznih. 
Lansko leto so bili na Posočju, letos 
pa naš mladinec dela na zvezni 
akciji Šamac —Sarajevo. Prav go
tovo lahko trdim, da si je 0 0 ZSMS 
TOZD T E L že ustvarila svoj polo
žaj, kot ena od družbenopolitičnih 
organizacij v TOZD, saj se je v pre
teklosti prevečkrat dogajalo, da so 
bili mladi potisnjeni ob rob. Ne 
samo, da se kaže vpliv mladih pri 
delu samoupravnih organov, temveč 
je potrebno pohvaliti tudi vedno 
bolj aktivno delo in sodelovanje 
z osnovno organizacijo sindikata in 
zvezo komunistov;« 

Glede na to, da je tov. Kočevar 
tudi v tem mandatu predsednik 
konference mladih delavcev pri OK 
ZSMS Jesenice, sem ga prosil, da 
pove še nekaj misli o delu, vklju
čevanju v zvezo socialistične mla
dine in problemih mladih delavcev. 

»Lahko rečem, da je nekaj 0 0 
ZSMS v občini, ki dobro delajo, da 
pa je tudi nekaj takšnih, ki so .sicer 
organizirane, vendar le na papirju, 
v nekaterih sredinah pa bo potrebno 

0 0 ZSMS še organizirati. Ponekod 
bo potrebno zamenjati vodstva, 
naredili pa smo že tudi akcijski pro
gram dela konference za naprej. 
Predvsem nas čaka sedaj naloga, da 
v vseh sredinah zaključim javne raz
prave o dokumentih za kongres. 
V marsikateri 0 0 ZSMS bomo 
morali urediti odnose, oz. poskrbeti 
za sodelovanje med komunisti in 
sindikatom, prav tako pa poskrbeti 

za izdelavo akcijskih programov 
povsod tam, kjer le-teh še nimajo.« 

Nalog je veliko. Nekaj jih bo pri
nesel tudi kongres. Od prodnega dela 
v predkongresnem obdobju, pred
vsem pa po kongresu, od uresniče
vanja in izvajanja vsega kar so si in 
bodo mladi začrtali, od njihovega 
uspešnega vključevanja v vse sfere 
našega družbenopolitičnega življe
nja, lahko pričakujemo, uspešen raz
voj in pravo mesto ter vlogo mladih 
v naši samoupravni družbi. To pa je 
tudi cilj in namen kongresa. 

A. Jug 

MDB »JESEN I ŠKO-BOH INJSK I ODRED« 
TUDI DOMA NE POČIVA 

V petek, 8. septembra, smo se bri
gadirji mladinske delovne brigade 
Jeseniško-bohinjski odred, ki je so
delovala na zvezni M DA »Podrinje 
— Kolubara 78« v Valjevu, zbrali na 
brigadni konferenci. 

Najprej smo slišali izčrpno poro
čilo o delu brigade na akciji, ki ga je 
prebral komandant brigade Tihomir 
Kostič in ga enoglasno sprejeli. Prav 
tako smo sprejeli tudi predloge ocen 
dela posameznih brigadirjev, ki ga je 
brigadni konferenci predložilo raz
širjeno predsedstvo. Nato smo se 
pogovarjali o nadaljnjem delu in 
življenju naše brigade. 

Ker je naša brigada na delovni 
akciji v Valjevu dosegla zelo lepe 
uspehe, mora ostati skupaj kot celo
ta. To pa bomo lahko dosegli le, če 
bomo organizirali čimveč lokalnih 
delovnih akcij na področju jeseniške 
občine. Tudi na kulturnem področju 
ne bomo držali križem rok, ampak 
bomo skušali pripraviti kulturni 
večer, proslavo ob 29. novembru. 

35. obletnici smrti legendarnega Iva 
Lole Ribarja in ob kongresu ZSMS. 
Poskušali bomo ustanoviti tudi fol
klorno skupino. Aktivna bo tudi ko
misija za informiranje, Id bo o na
šem delu obveščala občane prek 
Zelezarja in radia Triglav ter izda
jala biltene. Športniki bodo odigrali 
nekaj tekem z moštvi organizacij 
združenega dela. Razstavili bomo 
tudi vse izdelke in fotografije, ki smo 
jih naredili na mladinski delovni 
akciji. 

Predvsem smo poudarili, da briga
do moramo razširiti in vanjo vklju
čiti vse mladince, ki bi bili priprav
ljeni delati. 

Te sklepe naše brigadne konferen
ce bomo skušali čimprej in čimbolje 
uresničiti in s tem potrditi, da naši 
veliki uspehi niso le plod slučajnih 
okoliščin, ampak dela mladincev, ki 
želijo pomagati pri izgradnji in raz
voju naše socialistične samoupravne 
družbe. 

Marjeta Zupančič 

ZA KONGRES ZSMS POSEBNA ŠTEVILKA 
HORIZONTA 

V četrtek, 7. septembra, je bila na 
Jesenicah prva seja komisije za 
informiranje in propagando, ki delu
je pri predsedstvu OK ZSMS. Na 
seji so se dogovorili o okvirnem pro
gramu dela, ki predvideva predvsem 
poživitev informativne dejavnosti 
v osnovnih organizacijah ter o izdaji 
Horizonta. 

Jeseniški mladinci bodo namreč 
počastili kongres tudi z izdajo gla
sila, v katerem bodo obširno prika
zali delo in aktivnost mladih v pred
kongresnem obdobju. 

Tako bodo v glasilu predstavili de
set kongresov slovenske mladine, ob
javljena bosta referata, s katerima 
bosta jeseniška delegata Ana Pagon 
in Miro kočevar sodelovala v raz
pravi na kongresu, predstavljeni 
bodo tudi ostali delegati, ki bodo je
seniško občino zastopali na kongre
su. Poleg tega bo v glasilu tudi ocena 
aktivnosti jeseniške mladine med 
obema kongresoma, ocena javne 
razprave ter obilo slikovnega mate
riala, ki bo popestril glasilo in hkrati 
tudi prikazalo delo mladih v sliki. 
Bilten naj bi izšel še pred kongresom 
slovenske mladine. 

Naj ob tem še povemo, da bodo 
v biltenu objavljeni tudi likovni pri

spevki učencev osnovnih šol, saj je 
komisija že razpisala natečaj za 
likovne prispevke na osnovnih šolah. 

Razen tega je komisija razpisala 
tudi natečaj za literarne prispevke 
na temo o mladih, ki ga bo izvedel 
center srednjih šol na vseh srednjih 
šolah v občini. Tudi najboljši pri
spevki s tega natečaja bodo objav
ljeni v tej številki Horizonta. Rk 

Železarski globus 

LR K I T A J S K A 
Ta država ki spada med največje 

proizvajalce premoga na svetu, v 
precejšnji meri tudi primernega za 
proizvodnjo koksa, namerava v 
prihodnjih desetih letih podvojiti 
sedanjo letno proizvodnjo na eno 
milijardo ton. Zato želi tudi tehnič
no pomoč in dobavo potrebne 
opreme iz nekaterih zahodnih indu
strijskih držav. Pri tem računajo 
predvsem na Japonsko in Veliko 
Britanijo. Letos so v prvih šestih 
mesecih nakopali v kitajskih premo
govnikih 17 1 več premoga kot v 
istem obdobju leta 1977. 

V martinarni 

Pripravljenost je vedno 
boljša Kakor 

golo pričakovanje... 
T i t o 

PRILAGAJANJE DRUŽINSKIH HIŠ 
POTREBAM ZAŠČITE 

Kadar gre za ravne terene z ugodnimi geološkimi značilnostmi 
tal in nizko talno vodo, je mogoče dobiti prostore za zaklanjanje 
tako, da se zgradijo kletni prostori, ki so skopani kar najbolj globoko 
v zemljo in ki imajo minimalne odprtine za okna (ob neposredni 
vojni nevarnosti jih je mogoče zapreti tako, da se zazidajo ali pa 
zadelajo z vrečo peska).Deli kletnih prostorov, ki so nad koto terena, 
se v vojni nevarnosti nasujejo s plastjo zemlje. Prostori za za
klanjanje se lahko na takšnih terenih pravočasno zgradijo kot 
zasuti prostori tako, da se dvigne teren okrog objekta do višine te
rase, pa tudi kot vkopani objekti izven stanovanjske hiše, ki jih je 
mogoče zgraditi tudi pozneje. 

Z ojačitvijo temeljnih zidov se ustrezneje uredijo prostori za 
zaklanjanje. To je mogoče storiti v objektih z visokim pritličjem. To 
se čedalje pogosteje dogaja, ko se pri graditvi družinskih hiš ne 
držijo urbanistično-tehničnih normativov in z dvigovanjem kletne 
kote naredijo garaža ali pa celo stanovanjske prostore. 

Mikrolokacija z visoko talno vodo se težko prilagaja potrebam 
zaščite, ker bi to terjalo velike investicije za hidroizolacijska dela ali 
pa za drenažo terena. Na takšnih terenih je najpimemejša rešitev, 
če se enakomerno dvigne kota obstoječega terena na večje površine; 
to omogoča zgraditi prostore za zaklanjanje prebivalcev in mate
rialnih dobrin. 

Na takšnih terenih se ni mogoče lotiti graditve odprtih ali 
zaprtih jarkovnih zaklonilnikov ali zaklonišč, in sicer tako zaradi 
oteženih del kot tudi zaradi neugodnega bivanja v takšnih pro
storih, v katerih je stalno voda. 

Ze ob izbiri makrolokacije za nova naselja družinskih hiš se je 
nujno treba izogibati terenon z visoko talno vodo ali pa je treba 
takoj predvideti sanacijske ukrepe za spremembo takšnih lokacij
skih razmer. 

Zaradi tega, pa tudi zaradi drugih pojavov (seizmičnost, drsi.šča, 
slaba nosilnost terena itd.) je zelo pomembna izbira mikrolokacije, 
zlasti če imamo pred očmi, da je treba prilagoditi stavbe ali skupine 
stavb zahtevam obrambe in zaščite. To je zlasti pomembno, če 
predvidevamo večjo stopnjo prilagajanja kletnih prostorov za 
zaklanjanje oziroma graditev zaklonilnikov ali zaklonišč. 

G R A D I T E V K L E T I V DRUŽINSKIH HIŠAH 
Da bi imeli določeni prostori lastnosti zaklonilnika, morajo 

poleg razmer makrolokacije in mikrolokacije ustrezati tudi zahte
vam, ki izhajajo iz funkcije zaklanjanja. 

Najbolje bi bilo, če bi takšen prostor za zaklanjanje v družinski 
hiši uredili v vkopanem kletnem prostoru v središčnem delu stavbe, 
ki bi bil enakomerno oddaljen od zunanjih sten. 

Glede na majhne zunanje dimenzije družinske hiše bi bil takšen 
prostor za zaklanjanje in zaščito prebivalstva in materialnih dobrin 
premajhen, da bi lahko rabil za zaklonišče ali zaklonilnik. 

Položaj prostora, ki je s treh strani omejen s polnimi deli terena 
na nivoju temeljev, ne bi omogočali dosti večje površine za potrebe 
obrambe in zaščite, razen kadar gre za večje družinske hiše in za 
povezane družinske vrste hiše. katerih površina je vsa v pritličju. 

Položaj prostora, ki je v osrednjem delu hiše (tako, da je z dveh 
strani omejen s polnimi deli na nivoju temeljnih zidov, z drugih 
dveh strani pa meji na zunanje proste dele terena) je ena razme
roma ugodnejših rešitev za zaklanjanje v družinskih stanovanjskih 
hišah. V takšnem primeru je treba ojaČati le dve zunanji steni, zlasti 
pri objektih, pri katerih je kletni prostor precej nad koto zunanjega 
terena. Stene je mogoče pravočasno ojačati tako, da se nasujejo 
terase v nivoju kote pritličja ali pa se nasuje zemlja pozneje, v ne
posredni vojni nevarnosti. 

Kadar ni pogojev za graditev prostora v kletnem delu (ker je 
talna voda visoka ali pa so neugodne druge razmere mikrolokacije). 
je mogoče zgraditi takšen prostor tudi v osrednjem delu pritličja 
z masivno in ojačano stropno konstrukcijo in z ojačanimi zidovi. 
V takšnem primeru je mogoče doseči ugodnejše rešitve v pritličnih 
objektih in v objektih, ki imajo eno samo nadstropje. Ce pa nastopi 
neposredna vojna nevarnost, je treba takšne prostore prilagoditi. 

Pri nagnjenih terenih je položaj prostora za zaklanjanje ugod
nejši. V tem primeru je potrebno del prostora ali pa ves prostor 
vkopati. (z ene. dveh ali treh strani). 

Prostor za zaklanjanje prebivalstva in materialnih dobrin 
v družinski stanovanjski hiši mora služiti, glede na velikost in fi
nančna sredstva, dvema namenoma. Drugače pa je lahko funkcija 
prostora v miru različna. Vsekakor mora pomeniti del funkcije dru
žinske stanovanjske hiše v miru in mora biti zajeta v projektnem 
programu hiše. Mirnodobno funkcijo prostora za zaklanjanje lahko 
določa tudi narava družinske stanovanjske hiše. tako da se lahko 
v miru uporablja kot shramba za kmetijske pridelke in za druga ma
terialna sredstva, za delavnico itd. 

Vsekakor bi bilo treba misliti na namen prostora za zaklanjanje 
v vojni, ker iz tega izhaja tudi njegova uporaba v miru. Zato bi se 
morali izogibati temu, da bi v njih hranili snovi, ki oddajajo nepri
jeten vonj in druge hlape, ki jih ni mogoče zlahka in hitro odstraniti. 

Najbolje je. če se takšni prostori uporabljajo za skladišča za 
živila in druge gospodinjske potrebščine, za hrambo orodja, priročne 
mizarske delavnice in garaže. 

P R I L A G A J A N J E POMOŽNIH P R O S T O R O V V O J N I M 
R A Z M E R A M 

Glede na različni mirnodobni namen teh prostorov bi jih bilo 
potrebno z minimalnimi dodatnimi sredstvi pravočasno prilagoditi 
tudi za vojne potrebe. To pomeni, da bi jih bilo treba prilagoditi že 
pri izdelavi projektne dokumentacije ter pri graditvi objektov, nika
kor pa ne pozneje. Poznejše prilagajanje teh prostorov vojnim 
razmeram bi morali predvideti že pri projektiranju, in sicer tako, da 
bi jih v neposredni vojni nevarnosti uporabnik lahko sam prilagodil 
z minimalnimi stroški v zelo kratkem času. 

Eden izmed problemov, ki se bodo pojavili pri prilagajanju 
takšnih prostorov za uporabo v vojni, je zapiranje odprtin, oken in 
ventilacijskih kanalov. Zato je treba odprtine zmanjšati na mini
mum, pri tem pa jih je treba pravilno postaviti in prilagoditi nor
malnemu kroženju zraka. To je mogoče doseči predvsem s prečno 
ventilacijo glede na odrptine, narejene na različnih višinah. 

Pravilnik o tehničnih normativih za graditev zaklonišč pa ne 
predvideva graditve predpisanega zaklonišča v družinski stanovanj
ski hiši. 

MOŽNOST ZA G R A D I T E V ZAKLONIŠČ 
Če je treba zgraditi predpisano zaklonišče, ga je treba graditi 

v skladu z urbanistično-tehničnimi pogoji, ki so določeni v urbani
stičnemu planu. Ce pa se zaklonišče načrtuje zato. ker tako želi last
nik hiše. je treba urbanistično-tehnične pogoje za njegovo graditev 
določiti pozneje, uporabnik-investitor pa seveda ni oproščen plače
vanja prispevka v sklad za graditev zaklonišč 
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V AVGUSTU PRESEŽENA PLANIRANA PRODAJA 
(Nadaljevanje a 1. stremi) 
prodanih 295.82f.ton naših izdelkov 
po povprečni prodajni ceni 10.786 
din za tono. Prinesli so 3.190.862 
tisoč din osnovne realizacije, ki se je 

s prodajo energije in ostalega pove
čala še za nadaljnih 69,3 milij. din. 
To je v primerjavi s planom za 4 % 
ali 11.500 ton manjša prodaja, ven
dar je osnovna realizacija zaradi'7 % 
višje povprečne prodajne cene za 

3% ali 98,5 milij. din presegla pla
nirano. Primerjava z lanskoletnimi 
rezultati prodaja za enako obdobje 
nam pokaže, da je bilo prodanih za 
15 % več izdelkov in dosežena za 
33 % večja realizacija. Povprečna 

prodajna cena za vso prodajo je v le
tošnjem letu z 11.021 din za tono 
presegla za 806 din oziroma 8 % pla
nirano ter za 1.493 din/t oziroma 
16 % lanskoletno prodajno ceno. 

V tem obdobju so v dveh TOZD 
(Livarna, Valjama bluming-štekel) 
svoj količinski plan prodaje občutno 

presegli, medtem ko je bila kumula
tivna prodaja ostalih manjša kot 
smo planirali. Zaradi višjih doseže
nih prodajnih cen pa je realizacija 
v večini TOZD presegla planirano. 

Občutno zaostaja le TOZD Va
ljama žice in profilov (23 %) in 
Hladna valjama Bela (20 %). 

IZVRŠITEV PLANA PRODAJE V AVGUSTU 
IZVRŠITEV AVGUST 1977 DRUŽBENI PLAN AVGUST »78 IZVRŠITEV AVGUST »78 INDEKSI 

TOZD 
Koli c. Cena Vrednost 

t din/t din 
Koli e. Cena Vrednost 

t - din/t din 
Količ . 

t 
Cena 
din/t 

Vrednost 
din 

Kol. 
8/2 

Cena 
9/3 

Vred. 
10/4 

Kol. 
8/5 

Cena 
9/6 

Vred 
10/7 

1 

Livarna 
Valj. bluming-£tekel 
— bluming 
— Stekel 
Valj. žice in prof. 
Valj. debele ploc. 
Hladna valj. Bela 
Hladna valj. Jesenice 
Zičarna 
Profilarna 
— HOP 
— rondele * 
— stebr .+dis tančn . 
— diski 
Skladišče 38 
Vratni podboji 
Jeklo vlek 
Elektrode 
— opl. elektrode, var. 

var. prašek, elektr. 
— suha elektr. masa 
— ognjevzdržni mat. 
2ebljarna 
OSNOVNA RRALIZAt 
Realizacija energija 
Ostala realizacija 
SKUPAJ ZUNANJAE 

IZVRŠITEV 1 

TOZD 

1 

Jeklarna 
Livarna 
Valj. bluming-stekel 
— bluming 
— Stekel 
Valj. žice in prof. 
Valj. debele ploc. 
Hladna valj. Bela 
Hladna valj. Jesenice 
Zičarna 
Profilarna 
— HOP 
— rondele 
— stebr .+dis tančn. 
— diski 
Skladišče 38 
Vratni podboji 
Jeklovlek 
Elektrode 
— opl. elektr., var. žic 

var. pr., elektr.Zgb. 
suha masa 

— ognjevzdržni mat. 
Zebljarna 
OSNOVNA REALIZAt 
Realizacija energija 
Ostala realizacija 
SKUPAJ ZUNANJA R 

2 3 4 
56,3 18.621 1,048.760 

5.700.6 9587 54,651.260 

1666,7 6889 11,482.475 
81243 8768 71337.725 
36943 9548 35,272.525 
2571,7 ia310 26,511204 
1956,5 11.048 43,712.121 
1818.4 8372 15321652 

70.6 26.266 1,851508 
1534,9 17.577 26,978.954 
2422.4 11.362 27,524366 

ž , , 
Zgb. 

744,1 8874 6.602.580 
,-IJA 32.3613 <ä953) 322.101.030 

6,718.587 
IEALIZ. 32.3613 (10.161) 328.819.617 

'LANA PRODAJE OD JULIJA DO 
IZVRŠITEV 1-VI1I 1977 

Koli c. Cena Vrednost 
t din/t din 

2 3 4 

531,3 21.522 11,434.243 
47.979.3 9076 435,445.394 

12389.3 6430 79,024.255 
07.1913 8300 557,701.518 
2x699,3 8467 217,589306 
20.1014 9847 197,956.100 
31.606,8 ».350 327,127.573 
15.767.7 8485 - 131785.177 

520,8 23.647 11357.318 
12306.4 B.978 195,034370 
15.6515 ».927 171.048.094 

B, 

7381,5 8177 60.198.094 
"WA 256.910.5 (9341) 2399.701342 

48317.476 
EAL1Z. <KAQin.5 (9.5281 9 ¿17(118 71 ft 

5 6 7 

50 25.000 1350.000 
5350 9.S77 50,804.250 

160 7.897 1361520 
5.090 9.73« 49,540.730 
4.170 &S24 28.457.860 
&610 8367 72,040.589 
7.600 13.046 99,149.413 
2.330 10385 24.197.050 
1940 11386 44.466.665 
2.100 8.517 17,704.240 
2.040 8.009 16.339.040 

10 26.935 269.350 

50 21.917 1.095.850 
160 8.333 2.933380 
89 22.914 1,831085 

1.410 15.730 22,179.980 
2.110 11.490 24,072.466 

L910 12.520 ¡3,912.466 

200 800 160.000 
875 7.153 6.259.311 

39.685 (10.220) 395,348.189 
1,379.070 
4312.006 

38.685 (10.364) 490.939.265 

AVGUSTA 
DRUŽBENI PLAN I-VIII 1978 

Količ. Cena Vrednost 
t din/t din 

5 6 7 

400 2>.000 10,000.000 
42.030 9677 406,724.310 
1330 7.897 10,501010 

40.700 9736 396,221.300 
32.400 6824 221.111.440 
65.520 8367 548311.310 
60.200 H.869 714,512.102 
18.600 10.385 191161.000 
31360 11.286 376,499.479 
15.980 8.547 136,576.395 
15.400 8009 121341745 

130 26.935 1501.550. 
30 19.286 964.300 

400 21.917 8,766.800 
L300 K333 21832.900 

660 22.914 15,122.939 
13.300 S. 730 209315.420 
16.210 D. 398 184.755.933 

14.610 11668 181475.933 
1600 800 1380.000 
7.355 7J53 52.611977 

307.315 (10.062) 1092.337.205 
14,974.365 
32.047.869 

317315 (10.2151 3139.359.4.39 

6 
1393 

6.009.3 
504,7 

5504,6 
3317,9 
8797,9 
73193 
2.426.4 
4.093,9 
1.9303 
8.846.0 

33,4 
50,8 
99.4 
« ,8 

1.475.5 
2351.9 

1.930,4 
-13B3 

4583 
1.003.4 

38.729,0 

38.729,0 

rzvRi 

Količ. 
t 

8 

7,9 
549,7 

46.752,7 
1006,2 

41746,5 
21308,2 
67.0611 
5a8514 
18968,0 
32.524.5 
15.761,7 
14.9819 

710 
167.5 
537,3 
814,5 

11730,0 
17.436,0 

11974,4 
1461.6 
7.497.5 

295.8218 

295.823.8 

9 
21320 
».969 
M. 541 
U.008 
7445 
9906 

11.606 
12.100 
13332 
».496 
(9.997 

».515 
21708 
28.830 
25.658 
20339 
» 3 8 3 

12.359 

560 
9259 

(11322) 

(11.453) 

5 I T E V I - V 

Cena 
din/t 

9 

9900 
22.080 
10.506 
9627 

10.566 
7349 
9548 

11.253 
11311 
12.650 
9595 
8976 

28.251 
19.530 
21310 
18.719 
24.678 
18.226 
10.709 

13320 
573 

8317 
(10.786) 

(11.021) 

» 
2,951854 

65,915.100 
5319.483 

0,595.617 
25,956.278 
87,155.097 
83,783336 
29,360.538 
51,580.785 
2)358.944 
£.454.775 

651.165 
I. 153.004 
2,666386 
1662.859 

29.862.948 
21156.134 

23,857359 
-957.600 

256.475 
9390.307 

434,602366 
1373.418 
7,603.262 

443.579.046 

III 1978 

Vrednost 
din 

» 
«.408 

12,138.403 
491,179.610 
28,942.163 

462337.447 
171,291.983 
640.316.089 
572348.605 
212,647.723 
411.436.926 
151,228.780 
134,501.377 

2.061.196 
3371.317 

II, 394.890 
15,246.433 
11734.104 

250,236.961 
186,724.172 

184,739.873 
1,984399 

62,351750 
1190.861.927 

16,237.801 
53,094.780 

1260.194.508 

11 
247.2 
105,4 

1911 
108.3 
195.4 
91.3 

» 1 5 
loai 

91.8 
95,1 
910 

134.8 
119.7 

119.7 

Kol. 
8/2 

11 

1015 
97.4 

189.7 
99,8 

197,9 
94.3 

102,9 
100.0 

106.8 
112,5 
111.4 

101,8 
115.1 

115.1 

12 
1119 
U4.4 

108.1 
113.0 
121,5 
117,4 
120,7 
125.4 

97,7 
115.1 
99.5 

104.3 
112.7 

112.7 

Cena 
9/3 

12 

102.6 
115.7 

114,3 
115.0 
132,9 
1118 
122.2 
1111 

96,2 
114.1 
98,0 

101.7 
115,5 

115.7 

13 
281.6 
120.6 

208.6 
122,3 
237,5 
110.7 
124.9 
1311 

89,7 
110.7 
84,1 

140.7 
134.9 

1112 
134.9 

IND 

Vred. 
10/4 

13 

106.1 
1123 

216.7 
114.8 
2310 
»7,4 
125,8 
1110 

102.8 
128.3 
109.2 

1016 
1310 

110.1 
1333 

14 
278.4 
114.5 
315.4 
108.1 
773 

102.2 
95.0 

104.1 
1019 
91.9 
99.5 

101.6 
Sil 
81.0 

104.6 
106.7 

101.1 

229.1 
114.7 
100,1 

100.1 

EKSI 

Kol. 
8/5 

14 

137.4 
111.2 
226,0 
107.5 
71,9 

102.3 
84,5 

102,0 
97.5 
93.6 
97,3 
56.1 

335.0 
134.3 
62,6 
84.3 

» 1 2 
107.6 

95.6 
216.4 
101.9 

96.3 

98.3 

15 
81,9 

1113 
1315 
U l i 
109.1 
11&4 
89,0 

116,5 
118,1 
E2.8 
124.8 

1016 
146.3 
112.0 
128.7 
89.5 

98.7 

70.0 
129.4 
109.8 

110.5 

Cena 
9/6 

15 

88.3 
»8.6 
121.9 
108,5 
107.7 
114.1 
91.8 

»7,9 
112,1 
112.3 
112.1 
104,9 
»1,3 
98.8 

102.1 
107,7 
115,9 
93.9 

96.7 
71.6 

116.3 

1073 

107.9 

16 

236.; 
129.: 
421,< 
E2,; 
84.; 

121. ( 
84..' 

121. ; 
122, -, 
I14.< 
Ü2.S 

» s . : 
90,! 
90.', 

B4.( 
96.; 

99.1 

160.; 
148.̂  
»9.! 
99.« 

180.; 
llO.t 

Vred 
10/7 

16 

121.4 
120,8 
275.5 
116.7 
77,5 

116.8 
80.1 

110.1 
B9.3 
1107 
109.0 
98,8 

339.2 
BftC 
64.C 
90.S 

119.6 
»1.1 

» a : 
155.C 
B8.E 
io3.: 
108.-! 
165.', 
HB.S 

Železarski globus 

LR KITAJSKA 
V drugi polovici letošnjega leta bo 

ta azijska država uvozila iz Japon
ske 480.000 debele pločevine. 420.000 
ton vroče valjanih trakov, 50.000 po
cinkane pločevine in 73.000 ton brez-
šivnih cevi. Te dobave bodo v glav
nem izvedle največje japonske žele
zarske družbe Nippon Steel. Nippon 
Kokan Steel, Sumitomo in Kawasa
ki Steel. 

ALŽIRIJA 
Alžirska državna železarska druž

ba SNS bo raje zgradila dve žele
zarni z letno proizvodno zmoglji
vostjo po pet milij. ton, namesto ene 
železarne z letno proizvodno zmog
ljivostjo deset milij. ton surovega 
jekla. Zgrajeni bosta v kraju La 
Macta v zahodni Alžiriji. Pri gradnji 
bo sodelovala japonska železarska 
družba Nippon Steel Corp. Železar
no EL Hadjar pa bodo modernizirali 

in ji povečali letno proizvodno 
zmogljivost na dva milij. ton suro
vega jekla. V okviru te rekonstruk
cije bodo instalirali tri kisikove kon-
vertorje in napravo za kontinuirano 
vlivanje jekla. 

AVSTRALIJA 
Do konca leta bo avstralska ru

darska družba Mt Nevvman prodala 
LR Kitajski 900.000 ton kvalitetne 
železove rude. To je prva večja koli
čina rude, ki so jo kitajske železarne 
kupile v Avstraliji in sicer po tem, ko 
so v svojih plavžih že uporabili 
manjše poskusne količine in dosegli 
ugodne rezultate. 

ROMUNIJA 
V letošnjem letu predvidevajo ro

munske železarne proizvodnjo 12 
milijonov ton surovega jekla, kar bo 
za 500.000 ton več kot v letu 1977. 
Največja romunska železarna v 
Galacu bo proizvedla 47 % te količi
ne, 30 f železarna v Hunedoari in 
13 5 železarna v Rešiti. 

VENEZUELA 
V pokrajini Zulia, ki leži ob seve

rozahodni obali Karibskega morja 
pripravljajo gradnjo nove velike in
tegralne železarne. Obratovati bo 
pričela leta 1982 z začetno proiz
vodno zmogljivostjo milijon on 
surovega jekla letno in z možnim 
povečanjem do leta 1990 na pet 
milijonov ton. Vzporedno z gradnjo 
železarne bodo razvijali tudi izkop 
premoga za koksiranje. katerega 
zaloge cenijo na 160 milijonov ton. 
Za gradnjo železarne, pri kateri bo 
sodelovalo več podjetij iz ZDA, 
Zahodne Evrope in Japonske, bodo 
porabili okoli 3.4 milijarde dolar
jev investicijskih sredstev. Del po
trebnih finančnih sredstev bo zago
tovila venezuelska vlada, del pa 
bodo pokrili z najetimi posojili pri 
bankah v ZDA in Japonske. 

Železarski globus 
Zakladanje krožne peči v valjarni debele pločevine 

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

RAZVOJ PRESKRBE Z JEKLENIM 
ODPADKOM IN NJEGOV POMEN 
ZA ŽELEZARSKO INDUSTRIJO 
Zaradi povezave jekla z umetnimi masam i. prevlačenja s 

kovinskimi in nekovinskimi materiali in zaradi naraščanja raz
nih legirnih elementov v jeklu, postaja zbirni jekleni odpadek 
vedno bolj nečist. Zato je mogoča njegova uporaba pri večjem 
številu vrst jekel, le v omejeni količini. Iz tega razloga ho 
potrebno v bodoče več naprav pri zbiranju in pripravi. 

Današnji zbirni jekleni odpadek je sorazmerno močno one
snažen z bakrom in kositrom. Posebno velja to za jekleni odpa
dek, ki nastane pri predelavi sineti in odsluženih avtomobilov. Z 
metalurškega stališča predstavlja večja koncentracija bakra bi 
kositra v jeklenem odpadku velik problem. Zaradi premajhne 
afinitete do kisika, v primerjavi z železom, ju med postopkom ni 
mogoče odstraniti iz raztaljenega jekla. Za tiste .jeklarske po
stopke, ki imajo v vložku mnogo jeklenega odpadki) in pri kvali
tetno zahtevnejšem proizvodnem programu, postaja zaradi teh 

elementov uporaba samega zbirnega jeklenega odpadku v vlož
ku nemogoča. Z dodajanjem železove gobe je. možno koncentra
cijo teh dveh elementov v vložku zmanjšati. 

Nujnost dobre priprave jeklenega odpadka je danes splošno 
znana. Najvažnejši današnji postopek je drobljenje v posebni 
(Schredder) napravi. Leta 1975 je obratovalo v Evropi 100 in 
v ZDA 175 teh naprav. Le-te so v zadnjih letih predelale okoli 
štiri milijone odsluženih avtomobilov, medtem ko so preostalih 
3 do 4 milijone stisnili na stiskalnicah v pakete ali zrezali na 
Skarjah. V Schredder napravah predelajo danes vedno več tudi 
ostalih odpadkov, saj je tako pripravljeni jekleni odpadek dober 
vložek, če je fizikalno in kemično čist. 

V bodoče bo treba že pri predelavi jekla Več pozornosti na
meniti ponovni uporabnosti jeklenega odpadka. Z izjemo elek-
tro lužilnega postopka za odstranjevanje kositra z od)iadkov plo-
če vine, ni danes nobenega gospodarnega kemičnega postopka 
za pripravo jeklenega odpadka. Vendar so v teku obsežne 
raziskave, ki bi naj omogočile pripravo jeklenih delov predvsem 
konzervnih škatel. ki jih odlagamo v odpadke. 

V Zvezni republiki Nečiii nastane na leto na prebivalca 
300kg odpadkov bi danes pripravijo iz tega materiala okoli 
130.0(10 ton jeklenega odpadka. Pripravljajo gradnjo naprav, ki 
bodo lahko letno pripravile 200.000 ton. Vendar dobijo iz gospo
dinjskih odpadkov le manjši del vsebujočega jeklenega odpadka 
za ponovno predelavo. Prva spodnja razpredelnica kaže popreč
no sestavo odpadkov v Zvezni republiki Nemčiji, druga |ia ke
mično sestavo kovin v odpadkih pred uv po sežiganju v na
pravah za njihovo jm-delnvo-: l> fini g«' razpredelnice ie ¡asno 

razvidna problematika ponovne uporabe tovrstnega jeklenega 
odpadka, zaradi visoke vsebnosti bakra in kositra. Takšne situ
acije ni mogoče zadovoljivo popraviti samo z razred cenjeni, ozi
roma dodatno uporabo kvalitetnejšega jeklenega odpadka, ozi
roma grodl j a 

material dele ž ' 

papir 28 do :¡2 
steklo 9do IX 
organski odpadki 
kovine (30 železo. 

10 do 20 organski odpadki 
kovine (30 železo. 
K rr aluminij. 2 barvaste 
kovine) 4 do 7 
umetne mase :¡ do ii 
fini odpadki 15 do 2S 
ostalo 

kovina sezif 

železo 
kositer 
baker 
svinec 
cink 
aluminij o 

(i do m 

90 ;KI 
0.4 0.2 
0.4 0.4 
0.2 0.1 
0.2 0.1 

iS do 2 -
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NARVECHI MOJE VESEUE 
JE NA GORAH 

MDCCCIX 8. V. SRPNJA 

IZDANO OB JUBILEJIH SLOVENSKEGA IN JUGOSLOVANSKEGA PLANINSTVA 
TER A L P I N I A D E SLOVENSKIH ŽELEZAPJEV 1978 , 14. SEPTEMBRA 1978 

KOT PRILOGA ŽELEZARJA ŠTEV. 35/XXVII 

GRADIVO PRIPRAVIL ALPINISTIČNI ODSEK PD JESENICE - UREDIL JOŽA VARL 

RAZSEŽNOST 
TRIGLAVSKEGA JUBILEJA 
— ALPINISTI NADALJEVALCI 

ZGODOVINSKEGA IZROČILA — 

Zasnežene strmine — 

Kje naj iščemo vzrok našemu nemirnemu duhu, ki nam ne 
da miru v samozadovoljni otopelosti in nam z neko notranjo, 
^ndar racionalno strogostjo ukazuje: Na pot! 

Odgovor je enak tistemu, ki poskusa pojasniti umetniko
vo življenjsko potovanje k idealni lepoti, ali pa tistemu, ki s 
filozofsko utemeljeno vseobsežnostjo vidi jedro človekovega 
napredka v potovanju skozi zgodovino tam, kjer misel ne 
priznava nikakršnih ovir, temveč z velikimi koraki hiti v 
bodočnost. Pogosto je prehitevala in se prehiteva obstoječo 
stvarnost in bila za ta prometejski greh kaznovana, vendar 
nikdar uničena. In tako se tudi naš, v vseh časih enako 
nemirni duh, odziva klicu grebenov, čez katere si božanski 
gradovi gorskih vrhov podajajo roke in objemajo z močnimi 
skalnimi lahtmi tiho sanjajoče krnice in zatrepe ter dvigajo 
k nebu orjaške okrešlje, polne večnega snega. 

In vendar se dandanašnji človek le znajde pred uganko, 
ko začenja razmišljati o motivih, ki so poleg življenjsko 
nujnih opravil pred stoletji gnali gorjanskega človeka na 
vrhove gora. Zaradi maloštevilnih zgodovinskih pričevanj 
ostaja v glavnem pri domnevah. Po današnjih izkušnjah pa le 
lahko rečemo, da lovcu, rudarju ali pastirju srce ni mirovalo, 
dokler ni zavzel najvišjega vrha. Dejstvo pa je vendarle, da so 
najvišje v gorski svet prodrli prav rudarji, pastirji in še 
posebej divji lovci, ki so morali v strahu pred lovskimi čuvaji 
in kaznijo zalezovati divjad po najbolj odročnih grapah in 
gorskih škrbinah ter so tako utirali pota, ki so jih kasneje 
njihovi potomci in nasledniki opremili in zavarovali ter tako 
odprli planinski svet širokim množicam občudovalcev in 
navdušencev. 

Tako seje skozi stoletja rojevala planinska misel in ljudje 
pod triglavskimi gorami so jo kot izročilo prenašali iz roda v 
rod, medtem ko soji ustvarjalno podlago dajali aprva redki, a 
kasneje vse številnejši razumniki in umetniki, dokler se ni 
okronala z velikim enkratnim dogodkom. 26. avgusta 1778 so 
štirje pogumni Bohinjci stopili na vrh visoke, kot sanjski 
privid lepe gore. Osvojen je bil Triglav. 

Dolga je bila pot, ki jo je prehodila slovenska planinska 
ideja, mnogi so tudi kasneje, po herojskem dejanju bohinjske 
četverice, hiteli k istemu cilju. Bili so taki, ki so na gori iskali 
prvenstva in ga našli v strmalih severnih prepadov, bili pa so 
tudi taki, ki so na gori iskali življenja, a so našli smrt. Dvesto 
dolgih razburljivih let je preteklo od tistega dne. ko je na 
deviško teme gorskega velikana stopila noga neustrašnega 
bohinjskega rudarja. Danes vnuki starih dedov lahko s 
ponosom trdijo, da so razumeli misel, poslano iz davnin v naš 
čas. Ni umrla, ko je preživljala hude preizkušnje in tudi naš 
trenutek jo ohranja živo in prisotno, kljub usodnemu vplivu 
civilizacijske eksplozije, okužene s kugo potrošništva in 
komformizma. Planinska misel rojena v srcih pionirjev in 
redkih navdušencev, je našla svoj prostor tudi v srcih 
množice dobro opremljenih in izšolanih ekstremnih plezalcev 
in osvajalcev zadnjih skrivnosti, kijih š e hranijo naše gore. 

Prehodila je pot od časov narodnega prebujanja prek 
dolgih, s hudimi boji za ohranjanje narodnega značaja 
slovenskega gorskega sveta zaznamovanih obdobij, obeh 
svetovnih vojn do narodne osvoboditve, socialne in politične 
revolucije ter doživela pravi prerod v sedanjem času, ko je 
slovenska planinska organizacija najštevilnejša telesnokul-
turna organizacija v republiki in ko slovenski alpinisti kot 
avantgarda planinskega kolektiva stopajo prav v vrh 
svetovnega alpinističnega dogajanja. In končno, slovensko 
planinstvo je doživelo čas, ko številna družbena priznanja 
niso več redkost in ko je postalo dejansko sestavni del našega 
družbenega življenja. 

Od divjih lovcev, pastirjev in rudarjev do danes se je 
razvijal in jekleni! rod slovenskih alpinistov. Takrat, ko je 
stopil na vrh Makaluja in ko bo premagoval težave na 
pobočjih Mount Everesta, se je in se bo slovenski alpinist 
najlepše oddolžil vsem njim, ki so klesali stopinjo za stopinjo 
v visoko piramido, segajočo od Triglava do Himalaje. 

Mitja Košir 



Triglav s Tosca - foto .laka Čop, 

RAZVOJ JESENIŠKEGA ALPINIZMA 

00 1947 00 1977 

Žar plavžev in martinovih peči, pesem 
strojev in težkih kovaških kladiv, težko in 
naporno delo v valjarnah in delavnicah je 
ob prelomu stoletja vzdramilo b. mono
tonega življenja tudi jeseniškega kovinarja 
in mu vzbudilo živo potrebo po življenju 
v naravi v osrčju veličastnih in mogočnih 
gora. 

V obdobju pred II. svetovno vojno, pod 
izredno težkimi življenjskimi pogoji so le 
redki navdušenci zahajali v osrčje gora. 
Druga svetovna vojna je precej zavrla 
razvoj planinstva in alpinizma v Gornje-
savski dolini in za vedno so ugasnila mnoga 
mlada življenja alpinistov . . . 

Po končani drugi svetovni vojni se je 
razvoj alpinizma v Gornjesavski dolini 
naglo razvijal in tako je prišlo do usta
novitve alpinističnega odseka Jesenice in 
to dne 9. septembra 1947- leta. 

Ob ustanovitvi odseka so bili člani re
gistrirani: Joža Čop. Uroš Zupančič. 
Andrej More, Maks Medja. Karel Kore
nini, dr. Miha Potočnik, Janez Krušic. 
Janko Šilar. Slavko Koblar, Maks Dimnik. 
Dolfe Kremžar. Stane Koblar. Ciri l Praček 
in drugi. 

Posamezniki so v kratkem obdobju pre
plezali vse smeri v domačih gorah, pre
plezali so vrsto težkih prvenstvenih smeri. 
Zato so nekateri najbolj zagnani želeli pre
izkusiti svojo moč, sposobnost in znanje 
v tujih gorah. Tako sta bili leta 1950 izve
deni dve manjši odpravi v montblanško 
skupino terLienške Dolomite. 

Prva republiška odprava se je vmonl-
blanški skupini mudila v času od 29. julija 
do 18. avgusta 1954 leta. Od članov jese
niškega alpinističnega odseka sta se je ude
ležila Janko Šilar in Janez Krušic. Izvedla 
sta več težjih vzponov, slabo vreme pa jima 
je preprečilo še druge predvidene vzpone. 

V letu 1955 je bila izvedena druga re
publiška odprava v Francoske Alpe. V od
pravi so sodelovali tudi trije člani jese
niškega odseka: Janez Krušic, Peter Ferjan 
in Tone Zupan. Izvedli so več težjih vzpo
nov in to: preko južne stene Druja 
(3733 m), severozahodni greben Tour 
Ronde, severna stena Les Courtes (3856 
metrov). Povzpeli so se še na Mont Blanc 
(4810 m) in Belvedere (2966). 

Leta 1960 odide na pot prva jugo
slovanska himalajska odprava na Trisul. 
vendar v njej ni bilo nobenega Jeseničana. 

Prve jugoslovanske odprave v Kavkaz, 
leta 1963, se je udeležil tudi član našega 
odseka Milan Valant. Opravil je več težjih 
plezalnih vzponov, ki so trajali po dva do 
tri dni v sneg in led okovanih kavkaških 
gora. 

Slovenske odprave na daljni sever — 
Spitzberge, se je udeležil tudi jeseniški alpi
nist Marko Butinar. Odprava je odšla na 
pot 26. maja in se vrnila 22. julija 1964. 
leta. Člani odprave so na daljnem severu 
zavzeli kar 29 vrhov in jo štejemo kot zelo 
uspešno. Velik delež k uspešnosti odprave 
je prispeval Marko Butinar z naslednjimi 
vzponi: 

— severozahodna stena Brögertindena 
(720 m) 

— severozahodna stena Mt Queen 
(1263 m) 

— kuloar na brezimeni grebenski vrh 
Nut Pretender in greben do vrha (1244 m). 

— brezimeni vrh nad Cross Fjordom 
(800 - 900 m), 

— grebensko prečenje Kot (1001 m). 
Kota (1203 m). Finstervalden (1184 m) in 
Kote (1180 m), 

— greben Hansen — dva vrhova (700 m 
in 800 m). 

Značilnost teh tur je. da se pričenjajo 
praktično že na morski gladini, zato so 
stene zelo visoke in zahtevne. 

To leto je bila tudi štirimesečna re
publiška odprava v pogorje Gordillero-
Rear, Odprava je bila zelo uspešna. Člani 
odprave so se povzpeli na mnogo tehnično 
zahtevnih vrhov, visokih nad 5.000 m. Pre
plezali so tudi nekaj prvenstvenih vzponov. 
Med člani odprave je bil tudi član je
seniškega odseka Tine Mihelič. ki je pre
plezal vrsto plezalnih smeri in opravil 
nekaj vzponov na vrhove: 

— Cuticuchu (5000 m), 
— Fraternidad (5000 m). 
— Huovna Potosi (6094 m). 
— Kota (4965 m), 
— Illussioh (5330 m) — prvenstvena 

mida 
vzpon). 

Condariri (5656 m). 
Alanorte (5532 m). 
Prečenje E l Diente (5200 m) - Pira-
Blanca (5230 m - prvenstveni 

o c e n a II — 111 — V V v m o n m g (54bT> n 
— prvenstven vzpon), 

- Tarifi (5280 m) in Pegueno Alpa-
movo (5330 m), 

— Tanja — Pegveno Alpamavo I no-
minado (5320 m — prvenstven vzpon), 

— pico Reva — Pico Jugoslavija — 
prvenstvena, 

- Illampu (6362 m), 
- Picodel Norte (6030 m). 
Petega avgusta 1965. leta odide na pot 

druga jugoslovanska himalajska odprava 
z namenom, da se povzpne na vrh Kang-
bačen 7903 m, na katerega še ni stopila člo
veška noga. 

Med dvanajstimi člani odprave sta bila 
tudi člana jeseniškega alpinističnega od
seka Marko Butinar in Pavel Dimitrov. 
Z letalom so se pripeljali do Calcute. nato 
se 1000 km z vlakom do Jakbanija. Od tu 
naprej pa s tovornjaki do Darana. ki je bila 
izhodiščna točka odprave. 

Odprava je bila že na začetku svoje poti 
obsojena na neuspeh, saj je za normalni 
potek primanjkovalo finančnih sredstev. 
Zaradi tega je iz Darana odšla na pot 
najprej »izvidnica«, ki je v 18 dneh prišla 
v bazo, ki je stala na ledeniku Ramtang 
(4950 m) in to tri dni pred »glavnino«. Pet 
čalnov »zaščitnice« pa je odšlo proti bazi. 
ko je iz domovine prispelo nakazilo de
narja. Tako so nekateri člani »izvidnice« in 
»glavnine« postavljali že tretje višinsko ta
borišče, ko je »zaščitnica« šele prišla v 
bazo. 

Kljub tem težavam so v kratkem času 
postavili tri višinska taborišča: T I 5200 m. 
T II 5600 m. T DI 6200 m. N ato se je vreme 
poslabšalo in zapadlo jp več kot meter 
snega. Tabor II in III sta bila popolnoma 
uničena. K o se je vreme izboljšalo so po
novno obnovili T II in T III. naslednji dan 
pa so postavili T IV. 6700 m. Od tu so 
izvedli vzpon na Koto 7535 m z namenom, 
da bi ugotovili možnost vzpona na vrh po 
grebenu. Ugotovili so, da je vzpon na vrh 
možen le po strmi vesini pod grebenom, ki 
gleda na ledenik Ramtang. Postavijo še 
T V 7070 m. Za vzpon na greben so zaradi 
prsnega snega (vdiralo se je do pasu) izgu
bili veliko časa in moči. Sazanov in Dimi
trov sta si na grebenu s skrajnimi močmi 
izkopala votlino na grebenu 7650 m. visoko 
in prenočita. Noč brez kisika, brez šotora, 
brez kuhalnika je pustila težke posledice — 
ozebline. Greben proti vrhu (še 250 višin
skim metrov) je bil videti tako blizu in 
obenem tako daleč . . . Z zadnjimi atomi 
moči (in sreče) sta se umaknila v bazo. 
Čeprav odprava ni dosegla vrha jo štejemo 
kot uspešno (še posebno pod pogoji, ki so 
takrat bili) saj sta dve drugi odpravi 
dosegli naslednjo višino: Japonska 5600 m 
in mešana nemško-švicarska 6100 m. Naša 
odprava je z višino 7650 m dosegla najvišjo 
točko na Kangbačenu. obenem pa noben 
Jugoslovan do tedaj ni stal višje! Kar je 
najbolj pomembno, pa je dejstvo, da je 
rešila »ključ smeri« vrata je bilo treba le še 
»odpreti«. Odprava se je vrnila domov 
11. novembra 1965. leta. 

Leta 1966 je odšla na pot devetčlanska 
odprava na Kavkaz, ki jo je organizirala 
PZS. Vodja odprave je bil Jeseničan Janez 
Krušic. Poleg njega so bili še trije člani 
jeseniškega alpinističnega odseka in to: 
Tine Zupančič. Mitja Košir in Jože Ber
nard. 

Najprej so se vsi člani odprave povzpeli 
na 5179 m visoki Koštan Tauocena I V ' a. 
Tura je trajala pet dni. Preplezali so v pe
tih dneh severno steno Mižirgija. smer 
Piljevina. V. b tež. stopnje. 

Izvedli so plezalni vzpon preko južne 
stene Dveh Tan 5208 m. Ocena V . a tež. 
stopnje. Vzpon je trajal pet dni. 

V severnih stenah Ullu — A us in Ge-
stoli so preplezali Slovenski steber in Slo
vensko rebro. Ocena V . a tež. stopnje, 
v petih dneh. 

SMER 
NEKEGA LEPEGA 
JESENSKEGA DNE 

Našli smo se na Vršiču. Erjavčeva koča 
je bila že od nekdaj drugi dom jeseniških 
alpinistov. Kristina, ki je bila takrat še 
oskrbnica, je skrbela za nas kot za svoje, mi 
pa smo ji tudi malo pomagali. Pozimi smo 
ji nosili iz Kranjske gore stvari, ki jih je 
potrebovala. Spominjam se, da nas je neko 
soboto, ko smo ravno dobro prišli, prosila, 
naj gremo po vodno črpalko, ki so jo pripe
ljali do hotela Erika. S smučmi smo bili 
hitro v dolini in črpalko, ki je tehtala preko 
50 kg. naložili na krošnjo. Nosil je lahko le 
eden, gaz pa je bila slaba in vsak drugi 
korak se je vdrlo do pasu. Bolj je šlo proti 
vrhu, pogosteje smo se menjavali, odnehali 
pa nismo. Vsake poti je enkrat konec in 
tudi mi smo s tisto črpalko pozno ponoči 
prigazili do koče. 

Veliko je lepih spominov, ki me vežejo 
na Vršič. Tisti večer pa je tekla beseda o 
plezanju. Sezona je šla h koncu in vsak je 
pripovedoval o svojih vzponih in doživet
jih. Kam jutri? Vprašanje, ki je med alpini
sti vedno prisotno ob večerih v planinskih 
kočah. Z Žagarjem sva se namenila v Pri-
sojnik. Že dolgo sem opazoval steno, levo 
od Okna. ki je bila še nepreplezana, zato 
me je vleklo, da bi poskusil. Pridružila sta 
se nama še Zakrajšek in Novak. Skupaj 
smo naslednje jutro hiteli po jeseniški poti 
in potem po Hanzovi do vstopa. Obetal se 
je lep oktobrski dan in kar samo nas je ne
slo po lahkih kaminih navzgor. Uživali smo 
v prostem plezanju in spodnjo tretjino ste
ne plezali nenavezani. Kamini se počasi 
ožijo in zapro z neprehodnimi previsi in 
umaknili smo se v levo. Stena je postala 
strmejša. Navezali smo se in sledilo je 
nekaj težjih raztežajpv, ki so nas pripeljali 
do navpične poči. Počasi in premišljeno 
sem nadaljeval, zabil nekaj klinov in kma
lu je bil dober raztezaj poči pod menoj. 
Stena se tu zopet položi in takrat smo ve
deli, da so glavne težave že za nami. Našli 
smo udobno polico, odložili opremo in poči
vali. Čudovit razgled te prevzamp. S pogle-
dom božaš po znanih vrhovih in vedno zno
va se ti zdijo enkratno lepi. Kako neznaten 
se počuti človek ob mogočni lepoti gora. 
Delček te lepote v človeku ostane in ko 
greš v dolino, si prepričan, da je tvoje delo 
v gorah imelo pomen in da se kmalu vrneš 

S Trente je prineslo meglo. Po lažjem 
svetu hitimo proti robu stene. Na vrhu 
smo. Megla čudežno izgine. Sežemo si v ro
ke, srečni smo, bogatejši za lepo doživetje 
tistega lepega jesenskega dne. 

Smer smo poimenovali po bratu Žarku, 
ki se je ponesrečil v Rigljici. 

•Niko Bernard 

Slovenski železarji na vrhu Trifila va — foto Franci Sluga 

SPOMIN NA GREBEN 
Dolgo je že od tega, razmišljal sem o 

našem podvigu pred šestnajstimi leti, o 
tem, kaj mi je ostalo najbolj živo v spo
minu in misli so se mi največkrat ustavile 
pri zadnjih metrih proti vrhu. Čeprav smo 
bili takrat popolnoma izčrpani in smo s? 
pomikali kakor v sanjah, so se nam ti zad
nji metri vendar najbolj vtisnili v spomin. 
Dobro se spominjam, kdaj šele mi je jasno 
prišlo v zavest, da je Peuterev že za nami. 

V polsnu sem drgetal od mraza v napol 
podrtem bivaku Vallot. kamor smo se za
vlekli. Slabost in utrujenost sta me popol
noma premagali. Veter je zavijal, pločevina 
je škripala, toda to je bilo brez pomena; 
pomembno je bilo le, da sem lahko dremal 
na lesenem pogradu. Najbrž je bilo že proti 
jutru, ko mi je v ušesa udaril zvok, ki je bil 
precej drugačen od tistih, ki jih je bilo uho 
vajeno v noči. Bilo je nekakšno sikanje. 
V polmraku sem ozrl begajoče sence, v nos 
mi je udaril neznosen smrad, ki me je hitro 
predramil. Kmalu sem vedel, kaj se je zgo
dilo. Tovarišem je iz utrujenih in premrlih 
prstov ušla že preluknjana butanska kar-
tuša, ko so se trudili, da bi pripravili poži-
rek tople pijače. Na srečo je bil bivak v ti
stem času bolj »odprt«, tako da se je butan 
hitro razkadil. Nevarnosti ni bilo več, toda 
bil sem že toliko predramljen. da so mi 
misli začele bolj živahno delovati in usta
vile so se mi pod navpičnim razom Grand 
Pilier dAngle. zadnjega kopnega dela naše
ga plezanja. 

Opoldanska pripeka in redek zrak sta 
nas v strmem granitu utrudila. Ozirali . 
smo se navzgor, še celih petsto metrov nas ' 
je ločilo od vrha. Čez Brenvo od M t. Mau-
dita sem so se začele vleči megle, ki so' 
kmalu zajele tudi nas. Veter je sprva poča
si, potem pa vse močneje udarjal z leve. da . 
so na rezini grebena zaplapolaie bele zasta1-', 
ve pršiča. Postalo je temno, mrzlo. Ne-' 
skončno število žandarjev na grbi Grand 1 ' 
Pilier d'Angla pa nikakor ni hotelo biti'1:' 
konca. Slednjič se je greben izoblikoval v 
ostro napihano rezino, ki se je vse bolj ' 
strmo dvigala v meglo. Slutili smo vrli, ' , ; ' 
Mrak in veter sta naraščala, rezina pa kri-
kor da se vleče v večnost. Hiteli smo, mo- {; 
rali smo priti tisti dan. drugače hi nam 
opremljenim, kakor smo bili. trda predla. 
Sunek vetra je za trenutek razpodil meglo 
in nad nami se je prikazala opast. Vrh ali 
zapreka?! Z zadnjimi močmi sem se poteg
nil preko opasti. V obraz mi je butnil val 
vetra. Ležeč na vrhu grebena sem zagledal 
čudovit prizor: rdeče žarečo svetlobo za
hajajočega sonca in vrh. Po trebuhu sem se-~ 
plazil po trdo spihanem snegu še nekaj me
trov naprej. Po stari navadi sem hotel 
zarjoveti, pa ni bilo nič. Pocukal sem vrv. 
Bili smo resnično na vrhu. Milan Valanl 

Greben Peuterev smo plezali v navezah 
z dr. Tomažem Ažmanom, Francem Ekar-
jem in Srečom Travnikom od 6. 8 do 
9. 8. 1962. 

Smučišča na Komni — foto Franci Sluga 



nih parkov v Jugoslaviji nas vedno znova 
presenečajo. 

Divje rogljati greben Zupcev, Ledena 
pečina, Cmo jezero. Obla glava. Savin kuk 
in tam nekje v daljavi slutimo dolino sanj 
in želja: Škrke. 

Z vrhov zremo na planoto Jezera, ki je 
ostro ločena s tanko črto kanjona Tare. na 
jugu se dviga travnata Sinjajevina. proti 
vzhodu Pivske planine in nekje za njimi 
kanjon Pive. Iz travnate planote pa nena
doma vzkipi osrednja gmota gorstva. 

Pogledi se ustavljajo na stenah. Kratke 
so. toda kako različne med seboj. Jani in 
Rok se navdušena vračata z Oble glave. 

oprimki so odlični, še tako drobne luske 
držijo. Terzin bogaz je normalen. Med jed 
pa krušljiv do skrajnosti. 

Pod stenami, kjer plezamo, čoban Vuk 
pase ovce. Prepeva stare, skoraj pozabljene 
balade, kdaj pa kdaj vpraša, koliko je ura 
ali pa zaskrbljeno zavpije: 

»Dobro se drž'. Dule. nemoj da pad-
neš!« 

« t i 
Razočaranje prvih dni je pozabljeno. 

Število vzponov narašča. Tedaj pa se zgodi 
tisto grozno. Z Duletom pogrešiva denar
nici. Vse prebrskava, pospraviva celo koli
bo, čemur sva se do sedaj uspešno izogi
bala. 

Na postaji milice prijaviva krajo. Za hip 
se celo bojiva. da naju bodo zaprli. Neobri
ta in zaraščena sva. Napisali so zapisnik in. 
obljubili, da bodo zadevo raziskali. 

Naslednje jutro je vodja odprave doži
vel manjši šok.- Po napornem dnevu nam ni 
uspelo, da bi ga izvlekli iz spalne vreče. K o 
se je šotor zopet odprl, je zaspano odprl oči 
in hotel protestirati. Za hip je pomislil, da 
sanja: »Policija!« 

Dan je bil izgubljen. 
Zvečer pa spet veter. Do jutra se spre

meni v pravi orkan. Močan sunek ie zlomil 
ogrodje šotora. Vseh sedem se stiska v 
enem šotoru. Oblaki se zopet počasi 
zbirajo. 

Gorazd in Dule hočeta izkoristiti še 
zadnjo priliko. Centralni steber v Terzinem 
bogazu nas je s svojimi gladkimi previsi že 
dneve izzival. 

Gledamo, kako napredujeta. Počasi. 
Zvečer sta bila ni polovici stene. Z nočjo se 
ulije dež. V šotoru je tesno. Sprva se še 
šalimo: 

»Dobro, da sta Dule in Kozle ostala 
v steni.« 

Nočemo si priznati, da nas skrbi. Veter 
je vedno močnejši. Preden se zdani, posve
timo v steno. Drobna lučka nam odgovori. 
Skuhamo čaj in pripravimo suho obleko. 
Nato čakamo. 

Sredi dopoldneva pa se nasmejana pri-
kažeta v tabor. 

Spet čakamo na lepo vreme. Naši dnevi 
v taboru se počasi iztekajo. Durmitor se od 
nas poslavlja tako. kot nas je sprejel — 
z dežjem in vetrom. 

Naslednje jutro prepustimo odvečno 
(beri: skoraj vso in to nezloženo) opremo 
Nadi in Gorazdu. Čakamo na avtobus. 
Dolga je še pot do doma. 

Se zadnji pogled v megleni pokrov na 
Durmitorju. Slovo brez slovesa. 

Rdečerjava dimna zavesa nad Nikšičem 
nas spomni na dom. Nehote mrmramo: 

»Vodi nas siva pot. na Gorenjsko . . .« 
Davorin Praprotnik 

V BOJU S KAMENJEM 

V SEVERNI STENI MOJSTROVKE 

Lep pomladni večer 2. junija. S prijate
ljem soplezalcem prideva na Vršič. Ob cesti 
so ležale velike zaplate snega. Le koliko 
snega leži višje g6ri, naju je skrbelo. 

Večer sva skupaj z nekaj prijatelji pre
živela v gostoljubni Erjavčevi koči. Kmalu 
po deseti uri zvečer smo odšli počivat. 

Zjutraj 3. junija smo se zarana zbudili. 
Zvezde so počasi ugašale. Zaspani smo z 
ničkaj dobre volje vstali, popili čaj ter po
časi odšli preko Vratc pod severno steno 
Male Mojstrovke. Skoraj vso pot smo pre
hodili po snegu. 

S soplezalcem sva se odločila, da greva 
plezat severni raz Male Mojstrovke, ostali 
štirje prijatelji pa so se odpravili prav tako 
v Severni raz. vendar z varianto, ki se origi
nalnemu severnemu razu priključi v zgor
nji polovici stene. 

S prijateljem sva se navezala na vrv ter 
pripravila vso drugo potrebno opremo za 

plezanje in že je prijatelj preskočil krajno 
poč ter strmo plezal naravnost navzgor. K o 
je bilo vrvi konec, si je uredil dobro stoji
šče, se zavaroval s klini in za njim sem pri
plezal še jaz. Pri soplezalcu se nisem nič 
ustavljal. Plezal sem naprej po nekoliko 
lažjem svetu, kot je bila prva dolžina vrvi. 
Obsijalo naju je vroče gorsko sonce, ki je 
topilo sneg, rahljalo kamenje. Mimo. ne
kajkrat tudi na naju je letelo kamenje in se 
razbijalo ob strmem skalovju. 

Po štirih dolžinah vrvi sva priplezala na 
širok, raven prostor, imenovan »miza«. 
Premočena od potu sva se malo spočila. 
Iznad »mize« pa so težave največje. Prija
telj je najprej poskusil plezati po ozkem, 
krušljivem kaminu. N i mu uspelo, zato je 
zlezel z »mize« naravnost navzgor. Napeto 
sem ga varoval in poslušal bobnenje kame
nja. Pazljivo sva plezala po težkem pečevju 
in po peturnem plezanju prišla pod izstop

ni previs. Dohitela naju je prva naveza na
jinih tovarišev in skupaj smo čez previs 
prišli do police, kjer je ležalo precej snega. 
Z nahrbtnikov smo vzeli cepine ter brez 
težav priplezali na rob stene. Bobnenje pa
dajočega kamenja pa ni prenehalo. Precej 
časa smo počivali, nato pa sva s prijateljem 
odšla po južnih pobočjih Male Mojstrovke 
in Nad Sitom glave nazaj na Vršič v Erjav
čevo kočo. Sestop je bil pravi užitek. Po 
čevljih sva se po snegu hitro pridričala 
nazaj. 

V koči sva počakala na ostale štiri ple
zalce in opazovala reševanje štirih alpini
stov, ki so se ponesrečili v Hudičevem žlebu 
v severni steni Prisojnika. Ob lepem sonč
nem vremenu sva se s tovarišem z avto
busom odpeljala domov. V severni steni 
Mojstrovke sva si nabrala izkušnje, ki 
nama bodo v prihodnjih stenah prišle zelo 
prav. Črtomir Mesaric 

T o odpravo Š t e j e m o kot najuspeftnejfto 
kar jih je bilo v Kavkazu. Velik delež 
k uspešnosti so doprinesli Jeseničani, 
z vodjem na čelu. 

V okviru praznovanj 50. obletnice 
velike oktobrske revolucije, je bila leta 
1967 organizirana alpiniada z udeležbo 
aplinistov iz vseh socialističnih dežel. Za 
cilj so si zadali vzpon na Pik Lenina 
7134 m. Vabilo je dobila P Z J . ki je organi
zacijo prepustila PZS .Tako je bil določen 
za vodjo odprave dr. Miha Potočnik, med 
šestimi člani odprave pa je bil tudi Jese
ničan Pavel Dimitrov. 

Z vlakom so potovali preko Beograda, 
Budimpešte. Kieva, Moskve in Taškenta 
do Andižana. Potem so se dva dni vozili 
s kamioni do baznega taborišča na višini 
3650 m, kjer je plapolalo deset zastav — 
držav udeleženk alpiniade. 

Višinski tabor I je stal na Leninovem 
ledeniku 4010 m visoko. Naslednji dan 
postavijo T D 5200 m. Po dvodnevni akli-
matizaciji odidejo proti T III in ga posta
vijo 6200 m visoko. Po petih dneh bivanja v 
bazi odidejo zadnjič proti gori. Postavijo še 
T IV. 6700 m in naslednji dan se povzpnejo 
na vrh. Srečni si sežejo v roke tudi naši 
alpinisti. Vzpon so izvedli po dveh smereh 
in to: preko »skale Lipkina« in preko 
»Razdelnaja«. Odprava je bila zelo 
uspešna, saj so se (razen vodje, ki je dosegel 
svoj višinski rekord 6.200 m) vsi povzpeli na 
vrh in v imenu naše dežele prispevali svoj 
delež k praznovanju 50-letnice oktobrske 
revolucije. 

Peta odprava na Kavkaz je odšla na pot 
18. julija 1968. leta. Cilj odprave je bil -
alpinistično obdelati skupino Cei. Odprava 
je štela deset članov, med njimi je bil Jese
ničan Niko Bernard. Povzpeli so se na Pik 
Nikolajev — 4100 m. Drugi vzpon so izvedli 
na Adaj-Hok 4405 m, v dveh smereh. 
V zelo slabem vremenu (megli, vetru in 
mrazu), so po enajsturnem plezanju 
dosegli vrh. Povzpeli so se tudi na Kazbek 
5047 m. Nato so preplezali smer v Pasio-
nario 3921 m in Pik Vilsu 4005 m. Obe 
smeri sta ocenjeni z najvišjo težavnostno 
stopnjo V b. 

Zadnji vzpon na vrh U ilpato — 4646 m. 
so izvedle tri naveze. Vzpon je trajal tri 
dni. Tako kot v prejšnjih odpravah je Niko 
častno zastopal naš odsek in doprinesel 
velik delež k uspehu celotne odprave. 
V domovino so se vrnili 14. avgusta 1968. 
leta. 

Dne 30. avgusta 1968 je odšla na pot 
štiričlanska odprava na Ararat. 5165 m. 
Med njimi je bil Jeseničan Joco Balant. 
Vso dolgo pot so prevozili z dvema oseb
nima avtomobiloma. Vzpon na vrh so iz
vedli v zelo slabem vremenu. 

V letu 1970 je odšla na pot naša druga 
odprava v Hindikuš. Med šestimi člani 
odprave sta bila tudi Jeseničana Mitja 
Košir in dr. Tomaž Ažman. Odprava je de
lovala v gorah okoli Kišmihana. Na vrh 
Kišmihana so se povzpeli po novi prven
stveni smeri. Povzpeli so se tudi na Koh-e-
Nadi rŠaho in na Naser Časrau-Čuko. 

Izvedli so tudi grebensko prečenje med 
sedli M 2 / M 3 — Naser-Časrau-Čuka 
M l / M 2 in K cšmikanom. Odprava je do
segla izredne uspehe v pogorju, ki v alpini
stičnem pogledu še ni tako dodobra obde
lano. 

Za nami je razvojna pot jeseniškega 
alpinizma dolga tri desetletja. Naporna je 
bila pot od prvih entuziastov. ki so se kalili 
pri vzponih, turah in množičnih podhodov 
do uspešnih odprav v tuje gore. 

Mnogim gore niso bile naklonjene. Za 
vedno so jih vzele v svoj objem . . . Bfli so 
del naše stvarnosti. Nam pa ostane dolž
nost, da tradicijo jeseniškega alpinizma na-
nadaljujemo in kronamo z novimi uspehi, 
saj naše veselje je v gorah! 

Pavel Dimitrov Reševalni tečaj na Vršiču 



NEKOČ JE BILO 

KAKOR V PRAVLJICI 

Takrat, ni tako dolgo, ko smo bili še 
mladi nas je sreča nosila preko cvetočih 
travnikov skozi šumeče gozdove v krnice in 
okrešlje pod gorami. Iz tokav, sten in gre
benov je vel opojni vonj skal. Takrat je bil 
vsak dan praznik in nedelja. Takrat nam je 
bilo resnično lepo. 

Vse je nas mlade gornike zanimalo, 
navduševalo in vleklo kot magnet, ki ni 
preje popustil, dokler nismo stopili na pot 
in s »kvedrovsi« mleli drobir skoz! Planico, 
Krnico, Martuljek ali tri triglavske doline. 

Z neizmerno salo so nas vabili Triglav. 
Ponce, Site, Jalovec, Prisojnik, Škrlatica, 
Razor in druge gore s svojimi prevesnimi in 
prepadnimi stenami in nazobčanimi, dolo
mitskimi grebeni, ki so se risali na jutra
njem ali večernem nebu. ožarjeni s sončno 
lučjo. 

Sami sebi smo bili odveč, v napotje, če 
nam ni bilo dano uživati vse lepote in veli
čine planinskega sveta. 

V sebi smo nenehno čutili velik, uni
čujoč glad, če nismo vsak prosti čas mislili 
na robe, ki so nam vedno vsakdanjih spre
menili v nedeljo in praznik. 

Takrat smo bili resnično zaljubljeni v 
rateške, borovške in trentarske gore. Z ne-
potešenim hrepenenjem nas je vleklo na 
planinsko pot ali plezalno smer. -

Do narave smo čutili veliko prijatelj
stvo, ki je kipelo v ljubezen. N i bilo važno 
in pomembno ali smo bili na pohodu ali 

izletu, na Kepi ali Stolu v razglednih in 
cvetočih Karavankah, srce nam je pelo in 
potrkavalo z vsemi zvonovi takrat ko smo 
hodili v plezalno šolo v Jelenkamnu, 
Petkovo skalo ali v Kovačevec. Brezmejno 
smo uživali ko smo se sami ali v skupini 
veselili po robeh in grebenih nad Planico, 
ko smo z očmi objemali stene in grebene 
Prisojnika, Razorja, Travnika, Škrlatice ali 
Rogljive.Stenarja in Cmira. 

Nepozabna doživetja nas vabijo znova 
in znova v čase, ko so božajoči prsti segali 
po skali, ki se je poganjala skozi megle in 
oblake do samega neba. 

Radovedni, silno radovedni smo bili 
takrat, ko se nam je zdelo škoda vsakega 
trenutka, vsake ure, vsakega dne, tedna in 
meseca, ko nismo mogli pohiteti v to ali 
ono steno, ko nam ni bilo dano spoznati to 
ali ono tokavo, grapo, ko smo zamudili 
obiskati ta ali oni razgledni greben ali vrh. 

Vsi smo bili eno samo veliko radovedno 
oko, ki je nenehno iskalo nove in nove 
vabeče cilje. 

Srečni, presrečni in zvrhano zadovoljni 
smo bili sami s seboj, ko smo se tesnili po 
pod strehastimi previsi nad prepadi, 
odkoder je žugajoče in preteče dihala praz
nina, ki se je izgubljala v meleh in pro-
diščih. Veliko nas je bilo, bili smo ena sama 
družina, ki je hlastala in hitela k visoko 
postavljenim, pa čeprav težko dosegljivim 
ciljem. Vsi smo bili enotni, kar je načrtoval 
Janez z Ljubom in Petrom, to smo povzeli 

Ramrjeva skupina s Kivdarice — fotu.JAKA ČOP 

tudi mi M Tonetom. Murkoni, favli-totn, 
Mirkom, Mitjem in vsi drugi kar nas je 
bilo. 

H odili in hodili smo, plezali in plezali 
v pripeki poletnega sonca, utirali globoke 
gazi in smučine v strupenem mrazu zim, ko 
so vetrovi vrtincih po grebenih snežne za
stave, da so bili podobni grivam pobesnelih 
konj belcev, ko so ledene ujme silile z le
denimi prsti pod obleko do kosti in so 
vseuničujoči plazovi merili višine in 
globine zajed, kaminov, grap in tokav. Vse 
smo hoteli z veliko, neizmerno ljubeznijo 
in uživati v gorah dolgo, dolgo, vedno! 

Če smo se morali le kdaj odpovedati 
planinski poti ali plezalni smeri, smo bili 
podobni siromaku in strašen obup je viha
rji po naši notranjosti, ki je z veliko ele
mentarno silo grozil, da nas bo stri in 
uničil. 

V brezdelju smo se predajali razkošju in 
ljubezni, kadar pa je bilo treba resno prijeti 
za delo, smo bili'ponosni na žuljave dlani. 
Gradili smo zavetišča v Veliki Dnini pod 
severno steno Škrlatice, na Jezerih pod ro
kavi, v Za Aku in Rušju pod Stenarjem in 
Dolkovo špico in tudi na planini Zadnji 
Vogel. Popravljali smo planinske poti in 
pomagali ter reševali lažje, težje in smrtno 
ponesrečene gornike v severni steni Špika. 
Jalovca, Triglava . . . 

Bi l i smo zvesti sinovi gora. Lepo nam je 
bilo v ponedeljek, ko smo vasovali pri doži
vetjih nedeljske ture. Spomine smo hranili 
in obujali do srede tedna, v četrtek smo 
že načrtovali naslednji izlet, turo ali vzpon 
in tako smo bili nenehno v gorah. 

Nikoli nismo klonili ali omahovali, 
vedno smo uspevali in zmagovali, saj to je 
bogata last mladosti, ki je neugnana. Po
gum in trmo sta odganjali žugajoči'in pre
teči strah, v brezdelju smo bili bolni 
siromaki, srce je jelo glasno tolči in raz
bijati, da smo morali stopiti na pot. 

Leta so v prešerni radosti naglo, mnogo 
prenaglo hitela. Kakor so se morali umak
niti naši učitelji, tako je prišel tudi za nas 
čas, ko smo morali obiskovati gorski svet 
samo s hrepenenjem in božajočimi pogledi. 

Kar ni uspelo nam, je v toliko večji meri 
uspelo novim, mladim, nezadržano priha
jajočim, ki ne poznajo in ne priznavajo 
umikov in porazov, celo tam ne. kjer smo 
mi in pred nami naši učitelji v nemoči oma
gali. 

Do brade zabiti zarjaveli klini še Vedno 
kažejo naše smeri v gorah in stenah. Tudi 
v najbolj prevesnih in prepadnih skoraj ni 
več praznih belih lis. Osameli skalni možici 
še hranijo podpise prvih drznih in ne
ustrašnih napadalcev in zmagovalcev. 
Imena so skoraj že pozabljena, njihova 
dela in uspehi, pa so z velikimi črkami 
vklesani v zidove naših sten. 

Za zarjavelimi smermi klinov in po 
usekanih stopinjah v zlizanih tokavah in 
zajedah niti z neučakanimi koraki, v sko
kih novi rod plezalcev, katerih pogledi, 
koraki in prijemi so odločno usmerjeni 
proti težjim in višjim ciljem, ki jih bodo 
prav gotovo dosegli, če bodo vanje vložili 
vso ljubezen, hotenje in navdušenje. Mladi 
nikjer in nikoli nočejo priznati umikov in 
porazov. Cilj mladih, prihajajočih je in 
mora biti, uspevati in zmagovati tudi tam 
kjer našim učiteljem in nam samim ni 
uspelo, biti zmagovalec tudi tam kjer zma
govalec še ni bil nihče. 

Z največjim zadovoljstvom jim sledimo 
s čudovitih razglednih počival. Plezamo 
z njimi preko sten. skozi zajede na grebene 
in vrhove, kjer skupaj z njimi pijemo sla
dek napoj sreče in zmage, ki daje njim 
novega poleta za uspešne poizkuse in nove 
zmage jutrišnjega dne. 

Sla po ljubezni do gora. nepozabna 
doživetja so hrana njih in nas. 

Po sledeh našega hotenja, ki je bilo 
nenasitno in polno iskrene in vroče lju
bezni, hiti vedno več mladih vedno višje in 
višje k tronom boginj in bogov. 

Uroš Zupančič 4 21 

Oprema se seli s fička pod smreke. V za
dregi smo; kup je večji kot so ga pričako
vali največji pesimisti. Še danes moramo 
postaviti tabor! Jutranja megla se počasi 
zgošča in skoraj neopazno polzi po poboč
jih navzdol. Oblaki postajajo temnejši. 
Zdaj, zdaj se bo ulilo. Prestopamo se okoli 
nahrbtnikov, fičko postane nenadoma pri
jetna limuzina; pogledamo navzgor v meg
lo, počasi si naložimo bremena in mimo 
stop znaka do Črnega jezera. 

Igramo se odpravo, pravzaprav odpra-
vico. Vodja je Kozle. (Mama ga včasih kli
če Gorazd.) Zdravnik je Jani. (No, če bo 
imel a-ečo na sprejemnih izpitih, ho bruc 
na medicini.) 

Posebnost naše odprave je pravi bota
nik brez plezalnih ambicij. Nada naj bi po
skrbela, da bi bili vsaj dostopi do sten bota
nično obdelani. Njena asistentka in finanč
ni minister odprave pa je Neva. Če se kdo 
izgubi na markirani poti ali v steni, pa se 
lahko pogovori z menoj. 

Le Rok in Dule nimata nobenih zadol
žitev. Dule je še v Sloveniji; zaradi njego
vih fizičnih kvalitet ga zelo pogrešamo. 
Opraviti je moral še neko malenkost —• 
diplomo. 

•C * * 

Za seboj smo imeli dolge tedne priprav. 
Prvi začetki segajo v sredino aprila; potem 
iskanje literature, prevoza, opreme in na
zadnje prava politična pogajanja s starši 
predstavnic nežnega spola. V prvem krogu 
prepričevanj smo dobili oster veto. Le iz
rednim jezikovnim sposobnostim »zdrav
nika« se lahko zahvalimo, da je bil uspeh 
misije vsaj polovičen. 

In nato smo prav zares odpotovali. 
»Kavbojsko« mestece Zabljak pod obronki 
Durmitorja smo zavzemali v valovih. 
Pozno zvečer smo se z Rokom in Nado rah
lo zaskrbljeni zavlekli v spalne vreče. Zbu
dilo nas je sonce in pogovor ljudi, ki so 
hiteli na delo. Na drugi strani ceste smo 
zagledali neke »planinare«. ki so prav tako 
prespali pod smrekami. Ne, saj to je never
jetno — Neva, Jani in Kozle. 

Marsikaj lepega smo si povedali v ne
prespane obraze. 

Škljoc. škljoc. škljoc! Za dokumentacijo 
odprave. Nizek start in odprava krene v 
pristopni marš proti bazi. 

Težki nahrbtniki nam onemogočajo, da 
bi doživeli lepoto Črnega jezera, najbolj 
znanega izmed osemnajstih durmitorskih 
jezer. Ne hodimo dolgo ob njem, pot se 
strmo dvigne in kmalu nam ni več do pogo
vora. Kljub upognjenim hrbtom smo lahki, 
srečni. 

Ves strah zadnjih dni je minil. V hribih 
smo in nič drugega ni važno. 

Vedrimo pod visoko smreko. Pa je samo 
ploha. Skozi vedno redkejši bukov gozd se 
dvignemo do planote. Redko travo preki
njajo skale in sneg. Nekje za megleno zave
so slutimo Terzin bogaz. 

Končno smo na Lokvicah, globoko spo
daj se v vrtači zablesti jezero. Odvržemo 
nahrbtnike. Gorazd in Neva ostaneta in 
med snegom iščeta prostor za šotora, ostali 
pa se vrnemo po ostalo opremo in po bota-
ničarko. Vračamo se že v temi, se spoti
kamo ob korenine dreves in že postavljena 
šotora sta prijeten dom; pred njima pa je 
zakurjen ogenj, toliko bolj topel kolikor je 
hladnejši veter, Id zavija okoli bližnjih 
kolib. 

Mraz. Zavijamo se v vestone. Lačni 
smo. Brskamo po nahrbtnikih. Vse imamo: 

kline, vrvi, vponke, čelade, spalne vreče, 
zdravila, herbarij, fotoaparate; manjka 
nam samo avtomobil in hrana v njem. Go
razd nam na žaru speče nekaj koščkov jag-
njetine, vendar le za vzorec. Lačni se za vle
čemo v šotore. 

Naslednje jutro. Megla. 
V Mojkovac moramo po Duleta in kar 

je še bolj važno, v dolino po hrano. 
Sredi dopoldneva se ulije dež, veter 

narašča. Šotorska platna se krepko nape
njajo in kovinsko ogrodje kar grozljivo 
škriplje. Preklinjamo vsak razlog, zaradi 
katerega moramo iz šotora. Nenadoma za
slišimo težke korake okoli šotora. Vprašu
joče se zazremo drug v drugega: 

»Medved? . . . Volkovi?« 
Močan glas pa nam prežene tesnobo: 
» Hahoj, jeli ko ovde?« 
Rok odpre zadrgo. Ne čudimo se več 

težkim korakom. Možak je pravi orjak. 
Čoban s sosednjega katuna. Zanima ga, 
kdo je vdrl v njegovo kraljestvo. Sprva je 
pogovor pretrgan, kasneje pa je postala pot 
od tabora do njegove kolibe ena najbolj 
izhojenih poti v Durmitorju. 

Morda celo preveč! 

Popoldne dež preide v sneg. Sveže zele
no travo prekrije bela odeja. Proti večeru 
se za hip zjasni. Prvič zagledamo stene, 
zaradi katerih smo prišli. Sivino skal komaj 
slutimo pod snežno odejo. Tiho stojimo 
pred šotori. V grlu nas stiska. Poletje je po 
koledarju, razmere pa so zimske. Skrbno 
pripravljeni načrti vzponov se podro. Po
polnoma premočeno opremo znosimo v ko
libo. Čakamo, da nam bo veter podrl šoto
ra, gledamo se, molčimo. Vsak si po tihem 
želi, da bi se vrnili, umaknili. Toda trmasto 
vztrajamo in poležavamo v spalnih vrečah. 
Do onemoglosti poslušamo Andreja Šif-
rerja. 

Kmalu se preselimo v kolibo, v šotorih 
samo spimo. Zakurimo ogenj, katerega dim 
nam sili v oči, kdaj pa kdaj skuhamo čaj ali 
kavo, včasih nam Kozle pripravi celo ma
karone, čeprav je trenutno kot kuhar na 
dopustu. 

V*v o l i k o (:a»a fce t r a j a rtialin v r e m e " ? P o C s t -
si izgubljamo občutek za čas. nimamo 
radia, ne časopisov, ne telefona . . . 

Četrt i dan gorenjska trma premaga 
črnogorsko vreme. Nad Bandijerno se pri
kaže košček modrega neba. Terzin bogazse 
v vsej lepoti odpre pred nami. V stenah je 
še sneg. A če bo lepo vreme... sneg.bo 
skopnel . . . posušili bomo opremo . . . zaceli 
bomo plezati! t-* 

Kot martinčki se nastavljamo soncu. 
Spet je vse v redu. Nekaj časa še poleža
vamo, pogledi se čedalje pogosteje ustav
ljajo na steni Medjeda. Blizu je. Kratita/je 
in v zgornjem delu izgleda zanimiva .^Po
poldne ne zdržimo več. Razdelimo si steno. 
Jani in Rok gresta na levo. z Duletom pa 
na desno. 

Zvečer si pripovedujemo prve durmitor-
ske plezalne izkušnje. 

Jani in Rok sta pozabila na nšostik. 
Po dveh ali treh močno krušljivih razteza- . 
jih sta naredila častni krog in se vrjjila. 

Z Duletom pa sva bila mnogo boljša. 
Sicer sem še tečajnik, ampak tudi bruc na 
fakulteti ima o sebi dokaj laskavo mnfmje. 
Soplezalca prosim na kolenih za prvi razte
zaj. Tudi alpinisti so včasih usmiljeni. Iz
berem si vstop. Rahla, komaj nakazana 
zajeda. Zaženem se navzgor, vendar niti 
dobro ne začnem, ko mi zmanjka vsega, 
predvsem pa oprimkov. Ne gre. Zdaj gre 
Dule naprej. Če hoče rešiti čast alpinista, 
mora vstopiti na istem mestu. Počasi mi 
polzi vrv skozi roke. Res ni lahko.. N a 
prvem stojišču pride do prepira. Dule pravi 
levo, jaz desno. Obveljala je mojaj po kruš
ljivi steni pridem do police, z obema roka
ma sežem čez rob, prijetno mehko je. po
tegnem se navzgor, pogledam in povoham 
— ovčji d rek. . . 

Noč je jasna. Jutri, jutri bomo začeli 
zares. 

Naslednji dnevi so sončni, od jutra, do 
večera smo v stenah in na vrhovih Durmi
torja. Zadovoljna je tudi Nada. iiabira 
rastline, jih vlaga v herbarij; fotografira. 

Zvečer hodimo k Vuku po sveže pečen 
kruh in gosto ovčje mleko, nato strmimo 
v prasketajoča polena in skušamo urediti 
vtise. Preveč je novega, lepote enega izmed 
najlepših in najbolj nedotaknjenih narod-

(Nadaljevanje na 22. strani) 

MLADI ALPINISTI V ČRNI GORI 



\' ('ii/mrcni stebru nadpit•*"-/.•• • 
. ' • 

Zn vsakogar, ki se ukvarja s plezanjem, 
že samo ime Čopov steber zveni vabljivo. 
K o pa ga vidiš izpod stene, kako majhen in 
neznaten je v vsej triglavski severni steni, 
dobi vse skupaj še večjo mikavnost. 

. Trda tema je še, ko se odpraviva od 
'Aljaževega doma. Hodiva počasi. Časa 
imava dovolj. Med potjo napolniva še 
čutare, vmes pa ugotavljava, da bj bilo 
bolje pod steno prespati. ker na vsezgodaj 
zjutraj vstajati ni prav nič prijetno. 

Vrhove obsije prvo jutranje sonce. 
Globoko .zajameva svež hladen zrak, to 
vzdušje polni z močjo. Zdani se. Vstopiva 

;v skala ško smer. Hitro napredujeva. V do
brih dveh urah sva na gorenjskem turncu. 

' Zavijeva se v vestone in1 brez besed prične-
va zajtrkovati. Do tu sva prišla več kot uro 
prej kot sva računala. Vključiva tranzistor, 
toda Ljubljane ne moreva dobiti. Končno 
odkrijeva vsaj dobro glasbo. Kdo bi si 
mislil, da bova danes zjutraj ležala na 
t*irncu in poslušala tranzistor. 

' Nihče sploh ne omeni Čopovega stebra. 
Oba imava tremo, le nihče noče tega poka
zati. Slišala sva precej različnih mnenj o 
Čopovem stebru. Nekaterim se zdi težak, 
drugi pa ga ocenjujejo kot lahko smer 
»hakl galerijo«. No — mnenje si bova 
morala ustvariti sama. vendar a ga ne 
bova, če bova steber le gledala; preplezati 
ga bo treba. 

Ura se bliža deveti, ko se odpraviva 
z gorenjskega turnca. Pred vstopno prečko 
sva. Mečeva kovanec kot vedno, kdo bo 
začel s plezanjem. Tokrat pride name. 
Prečke je za celo dolžino vrvi. Nerodna pa 
je kar se da. Poševna polica, polna drobirja. 
Oprimki pa so krušljivi tako. da mi ni prav 
nič všeč. Ze sva na stebru. T u ni posebnih 
težav. Lepo nama gre. Iz stene slišiva tudi 
druge plezalce in izgleda da je, čeprav je 
ponedeljek, stena kar polna. Bližava se prvi 
luknji. Od tu dalje se prične težji del smeri. 
Marko začne. Ze takoj ga pozdravi lepa. 
nekoliko previsna, gladka poč, pcina kli
nov. Ze prav na začetku pa se mu zapletejo 
prusikove vrvice in stremena, tako, da se 
zamudi več kot pol ure ob gostobesednem. 

, nič kaj spodobnem samogovoru. Tudi to je 
mimo in kmalu zaslišim tisti težko pričako
vani: »varujem, pridi!« 

Marko sedi v drugi luknji in prepeva 
neko melodijo. Očitno je že pozabil na 
prejšnji zaplet. Ne ustavljam se. Grem 
mimo in se spoprimem z naslednjo počjo. 
Tudi ta je precej gladka in čisto navpična. 
Vendar je klinov dovolj zabitih in ni potre
be, da bi še kaj zabijal in se ustavljal. Ze 

ČOPOV STEBER 

sem v tretji luknji. Ta je najmanjša in iz
gleda, da v njej hodijo plezalcem čudne 
stvari na misel. V tla, ki so pokrita s pe
skom in zemljo, dobim zabita dva klina, 
malo više v skalni razpoki pa celo serijo 
žebljev vseh velikosti. Vrvi imam še dobrih 
dvajset metrov, zato nadaljujem čez previs 
v kamin, kjer mi malo pred vrhom zmanjka 
vrvi. Kaj hočem. Zabijem dva klina, vpnem 
stremeni in pričnem varovati. 

Marko je že tu. Kako pa sedaj preko 
mene? Dolgo se ne smeva obotavljati in že 
čutim njegove podplate na stegnih, ramah 
in nazadnje na čeladi! Marko počasi napre
duje. Nekaj časa mu da misliti in opraviti 
previs, ki res ni velik, je pa precej neroden. 
Stojišče si napravi v veliki luknji pod 
znano prečko. T u se tudi vprašava zakaj 
nosiva s seboj fotoaparate, če nič ne 
slikava. Tako nastanejo prvi posnetki iz 

Čopovega s t e b r a . Zdaj p a do prečke. Nič 
kaj lahko ni. Premagati moram še en pre
vis. Vsakokrat, ko se potegnem naprej, za
denem z glavo v skalo. Dobro da imam 
čelado. S težavo se le zbašem na poličko, po 
kateri moram prečiti nekaj metrov v levo. 
Polička teče nad previsi in iz nje se lepo 
vidi v dno stene, več kot tisoč metrov. S 
prečke poteka smer navzgor za hiško in 
nato nazaj v desno pod zajedo, kjer si ure
dim stojišče. Tudi Marko ima pod prečko 
nekaj težav, a kljub temu je hitro ob meni. 
Od tu imava, kakor sva slišala, le še tri raz-
težaje do izstopa. Zajeda ni težka. Prav 
tako tudi ne naslednji raztečaj. Morala hi 
že videti vrh stene, vendar se ta le še kar 
dviga nad nama. Marko preči v levo in 
kmalu zaslišim vzklik, ki pomeni, da sva 
zunaj. Do vrha stene se morava povzpeti 
le še po skalnati gredici nekaj deset me
trov. 

Na vrhu sva. Podava si roke. Skupaj 
sva premagala Čopov steber. Lepa smer je 
to. N i lahka. Bolj odkrito bi rekel, da je 
težka, čeprav je nabita. Vreme nama je bilo 
tudi naklonjeno, srečo sva imela, kaj sva 
hotela še več. Čas imava še, zato se na Ple-
menicah zlekneva na sonce in grizljava 
piškote, ki so nama še ostali. Za dne sva že 
v Vratih. Lep dan je bil. Dobro sva ga izko
ristila. Zadovoljna sva. 

Dolfe Jelene 

JESENIŠKI BIVAKI 

Bivak 1.v ozadju -Jalovec, Mojstrovka in Mangart — Fat« Jaka Cnp 

Severna stena Triglava — ČOPOV steber — 20 

Karel Korenini, sooče bivaka 

BIVAK I 
MATEVŽEV BIVAK 

Bivak je postavljen v južnem ostenju 
Velike martuljške Ponce na široki polici 
nad zatrepom Velike Dnine. Po velikosti je 
najmanjši (prostora na dve navezi), je pa 
najvišji med vsemi jeseniškimi bivaki (2180 
metrov). 

V okolici bivaka so stene Škrlatice. Ro
kava in Rakove špice. Do vstopov v razne 
smeri je največ 15 — 130 minut. 

— Zanimivejše plezalne smeri v okolici: 
Rogljica — osrednji steber; Rakova špica 
— rdeča zajeda, smer po stebru: Škrlatica 
— skalaški steber, škrlatiške grede, Kugv-
jeva smer greben. Veliki Oltar —Velik Ro
kav—Škrlatica; — nekaj pristopov: Mala 
in Velika martuljška Ponca, V. Oltar. 

— dostopi do bivaka: Do bivaka I ne 
vodi nobena markirana pot. vsi dostopi so 
težavni in orientacijsko zahtevni, zato je 
bolje, da se brez dobrega poznavalca terena 
ne odločimo za obisk bivaka I. 

1. Še najlažji dostop je od doma v Krni 
ci (2 uri hoje iz Kranjske gore) in sicer od 
doma v Krnici po markirani poti na Špik. 
Ko pot zavije v levo na melišče Lipnice. 
nadaljuješ po grapi Grintovca do večjega 
ovinka in od tu desno in po slabo vidni poti 
skozi borovce na melišče. Po meliščih levo 
navzgor v zatrep Velike Dnine, kjer na levi 
strani kraljuje bivak (3 ure). 

2. Ostali dostopi do bivaka I so precej 
težji in daljši ter zato priporočljivi samo za 
alpinistejn izurjene planince: 

a) Iz Martuljka v zatrep Pod Srcem in 
nato skozi Špikov graben in pod Malo mar-
tuljško Ponco v Veliko Dnino. 

(Nadaljevanje na 6. strani) 

5 Bivak II. v ozadju Triglav - Foto jaka Čop 



(Nadaljevanje s 5. strani) 

b) Iz Martuljka mimo bivaka III. Za 
Akom v krnico Kotel za vrhom Na Pečeh 
in preko melišč v škrbino med Veliko in 
Malo martuljško Ponco. Spust po grabnu 
v Veliko Dnino. 

Pobudo za gradnjo našega prvega biva
ka sta dala Korenini in Frelih. Idejni osnu
tek sta predložila odboru T K Skale, ki pa 
za novotarije ni bil preveč navdušen. Na 
koncu so vendar odobrili gradnjo. Maja 
1933 je komisija v sestavi: Miha Cop, Jože 
Čop. dr. Miha Potočnik. Boris Sega. Berlot. 
Matevž Frelih in Korenini, izbrala prostor, 
kjer naj bi stal bivak. Izbrali so polico v 
prevesnem južnem ostenju Velike martulj-
ške Ponce. Ze junija istega leta je bila na
rejena lesena konstrukcija. Prevoz je brez
plačno preskrbel Frelih. jeseniški gorniki 
pa so ves material prenesli v Veliko Dnino, 
kjer ga je mizar Smolej brezplačno sestavil. 
Naslednjo nedeljo so skalasi prinesli še plo
čevino in prekrili bivak. Junija leta 1933 je 
bil tako prvi bivak postavljen. Velike zaslu
ge pri gradnji bivaka I. je imel Matevž Fre
lih. zato so leta I94.r> jeseniški gorniki po
imenovali bivak po njem. 

BIVAK II 

Bivak je postavljen na zelo nezglednem 
mestu Na jezeru med Šplento Oltarjem in 
Rokavi na nadmorski višini 2140 m. 

V okolici bivaka so stene Oltarja. Spod
njega, Srednjega in Visokega Rokava. Vsa 
ta skupina je brez zaznamovanih poti in 
orientacijsko zelo zahtevna, zato so ti 
vrhovi tudi med najmanj obiskovanimi v 
Julijcih. Plezalne smeri so kratke z dobro 
skalo, imajo pa malo težje in daljše se
stope. 

Nekaj plezalnih smeri: Spodnji Rokav 
— skozi Škarje, pod Škarjami, Potočni
kova: Srednji Rokav—vzhodni raz: Visoki 
Rokav - leva in desna smer: Veliki 
Oltar —grape. 

Zanimivi pa so rudi pristopi na Veliki 
Oltar in Dovški Križ. kakor tudi prehodi 
v Martuljek ali Krnico. 

Dostopi do bivaka: 
1. Pred Poldovim rovtom HP od ceste 

Mojstrana — Vrata odcepi nemarkirana 
pot, ki v začetku vodi proti levi v veliko 
grapo. Po njej (večkrat prekinjena steza) 
do praga (steza vodi preko od desne proti 
levi) in mimo izrazitega vrha (mali Matter-
horn) do bivaka D. 

2. Iz Aljaževega doma po cesti proti 
Mojstrani približno pet minut, nato skozi 
gozd na veliko melišče. K o se melišče zoži 
desno na travnate vesine iskaje prehodov 
na vrh Kališča. Sestop na severno stran 
med borovci (steza) in po polici na travna
to melišče pod bivakom. 

V juniju leta 1936 so jeseniški gorniki 
izkopali temelje za nov bivak. Prvotno je 
bilo določeno mesto za bivak na Splevti. 
Pri počivanju na robu Krnice Na jezeru, pa 
so se tako navdušili nad razgledom, da so 
odstopili od prvotnega načrta za gradnjo 

Hivak III 

(Gradnja bivaka III - Foto Jaka čop 

H o j a v g o r e je t o r e j n e k a j l e p e g a , 
svetlega, nekaj, kar diši po uresničevanju 
idealov. Ampak ideali in stvarnost, se pravi 
romantična narava in stena, se pa ne uje
mata najboljše. In pri branju tega zapisa 
boste prav lahko spoznali ta prepad med 
njima, no. nevšečnostim pa je bilo krivo 
tudi strašansko začetništvo, da o moških, 
ki imajo zapeljevanje mladih deklet že v 
krvi, rajši molčim. Svojevrstno pa zgodbo 
barva prav to. da je bilo vse novo, prvič 
doživeto in s? je zato toliko močnejše 
vtisnilo v nas. 

Kar brez priprav v slovensko nisem šla, 
s sestro sva si že čez poletje nabrali dosti 
kondicije, preplezali sva tudi že nekaj 
dvojk. Moralne priprave pa ni bilo prave, 
sicer sva povpraševali druge, kako so ple
zali slovensko, pa se je za čuda vsakdo 
namrščil — nobenega navdušenja, nobenih 
velikih besed. Enega so ožulili čevlji, drugi 
je stokal o kamnin. No, potem sva hoteli 
ujeti vsaj nekoga, ki je smer že poznal, pa 
nama tudi to ni uspelo, zato sva zatrmo-
glavili in jo v petek popoldne sami mahnili 
proti Vratom. 

V avtobusu za Vršič polno Ljubljanča
nov, nekaj dolgolascev je s kitaro in ubra
nimi glasovi dvigalo planinsko moralo. Kar 
malo težko je bilo izstopiti že v Mojstrani, 
a začuda nisva bili sami — cela četa je 
zakoračila za nama. Skoraj sapo pa nama 
je vzela množica v Mojstrani — sama 
draga zlata ljubljanska mladina. V tre
nutku sva sklenili, da na vrh ne bova šli. 
Med temi enkrat-letno-»Triglav planinci« 
je vladalo prav dobro razpoloženje, vsi so 
kazali mrzlično pričakovanje nečesa velike
ga. Kar malo sem jim zavidala to otroško 
veselje, kajti bila sem precej mrliške volje. 
Po službi, ki je že tako in tako eno samo 
letanje, še te planinske neprilike — v naj
krajšem času stlačiti v nahrbtnik kar naj
več, po možnosti ničesar pozabiti in še 
srečno ujeti vse tri avtobuse, ki me ločijo 
od Vrat. Na srečo se s sestro glede priprav 
ujemava — ona kot velikopotezen človek 
poskrbi za vse veliko, jaz pa kot precizna 
umetniška figura zvlečem na kup samo 
bistvene malenkosti. No. pa kljub temu 
nama navadno uspe zamuditi vse tri 
avtobuse, a odnehava pa ne! Pa na štop! In 
ker sva večino poletnih vikendov preživeli 
na ta način, je vse skupaj že dobilo značaj 
navade in s tem priokus rahle naveliča
nosti. 

No. množica pa si je priborila celo po
seben avtobus, ki nama je prihranil peša
čenje do Vrat. Stisnjeni kot ribice smo se 
kar srečno pricijazili, a takoj nas je čakala 
nova borba — za postelje. Izredno skrbna 
oskrbnica je s krasnim lepopisom vestno 
zapisovala naša imena v knjigo in ko sem 
čez kakšno uro mislila že na pobeg iz pre
pleta moških teles, ki so me ogrožala z vseh 
strani, sem si končno le priborila dostop do 
okenca. Z Marijo sva šli zgodaj spat. a 
Ljubljančanom kaj podobnega ni padlo na 
možgane, zato so kar veselo počeli vse 
mogoče, igrali na orglice, neka smrklja pa 
je v spodnjih hlačkah iskala nekega fra-
jerja, ki ji je v avtobusu padel v oči. Le 
počasi je zavladala tišina. Tudi zjutraj so 
se Ljubljančani nadvse izkazali — ob treh 
so vstali, do štirih so se na veliko priprav
ljali, vpili in si dajali korajže, da je bilo kaj. 
Nato se je stanje spet malo pomirilo. Malo 
pred peto sva tudi s sestro vstali, hiter 
pregled vremenske situacije ni kazal naj
bolje — rahlo rosenje. Kljub temu siva po 
zajtrku, malo čez peto, usmerili najino pot 
proti steni. S trepetajočimi srci sva ji zrli 
naproti in zazdeli sva si same sebi predrzni, 
strahotno predrzni, ker si upava motiti 
njeno prepadno sivino. Zdela se mi je 
veliko bolj strma kot se je izkazalo v res
nici, spominske plošče pod njo so mi jo na
redile še veliko bolj nedostopno — z vsako 
smrtjo je njena vrednost v mojih očeh 
rasla. 

T r d n o s v a s k l e n i l i , d a v s t o p i v a te, če b o 
še kakšna naveza pred nama, kajti naj sva 
še tako buljili v priročnik in iskali smer 
v steni, kaj bistvenega nisva odkrili. Zelo 
srečno sva ugotovili, da nama po stezi 
sledita dva brzonoga mladeniča, a pogovor 
ob srečanju je izdal dva boksarska A v-
strijca, s prav hitlerjanskimi potezami, ki 
sta izdavila samo, da gresta v »oherkraini-
sche« in da je še nista plezala. Nalašč nisva 
spremenili zmernega tempa. Prav kmalu 
sva zavili na stezo proti steni in spet do
hiteli Avstrijca, ki sta se že navezovala. Po
gled na čeladi nama je razkril vse — star 
maček pelje novinca v smer. Oba sta si 
nadela tudi pasove, kar je novincu pozneje 
omogočalo brezplačen prevoz čez težka 
mesta. 

Za nama pa so prišli kar štirje korenja-
ški Slovenci in dva sta začela propagirati 
smer čez macesne, ker je menda najlažja. 
Tudi Avstrijca sta zavila precej na levo. 
zato sva jo mahnili kar za njima. Pri
ključila se nama je še ena moška naveza, ki 
bo malo pozneje odločilno posegla v do
gajanje. No, Avstrijca sta se že prebijala 
skozi precej strm graben, zgoraj je čakala 
poslastica s klinom. Stari maček se je kaj 
hitro »preštemal« na vrh, začetniškega 
Fredija pa je lepo potegnil za sabo. Pri tem 
pa sta nam postregla z nekaj porcijami 
kamnitega žegna — morda z mislijo, da 
smo Slovenci vse premalo pobožen narod. 
Vsega seveda nisem videla. Marija je imela 
boljši pregled, malo pa smo pozneje tudi 
rekonstruirali iz sledov, K o je Marija nam
reč prilezla do tistega klina, se ji je ustavilo 
— naj je poskušala, kar je le hotela, eno
stavno ni šlo. Moška naveza, ki nama je 
bila tik za petami, je hotela stvar vzeti 
v svoje roke in njen prvi mož. Primož, je že 
plezal proti Mariji, drugi. Janez, pa si je 
poiskal stojišče v skalnati votlini in ne
daleč za hrbtom mu je veselo curela voda. 
To je pozneje še bridko obžaloval, kajti 
tam notri je tičal kar kakšno uro. Primož jp 
že nekaj metrov pod Marijo doživel svojo 
prvo krizo. Ne morem in ne gre in stokanje 
kaj naj naredim in to na mestu, ki sem ga 
pozneje tudi jaz povsem brez problemov 
zdelala. Šele pozneje se mi je delno 
razkrilo, kako je s to stvarjo — mesto se 
mu je na oko zazdelo pretežko in potem ga 
je ta duševni predsodek oviral toliko, da je 
le čez kakšne četrt ure priplezal do Marije. 
Tam je po pravkar prestani krizi spet pre
šel v napad, poskušal je toliko časa in tako 
zavzeto, da se je končno le zrinil čez. Vmes. 
med manjšimi vzponi je mojstrsko poči
val, pri žet na skalo. Janez spodaj v vot
lini je že trepetal od mraza, meni malo 
pod njim pa ni bilo dosti boljše. 

Med tem časom sva že udarila pravo 
filozofsko debato, glavna tema: moški, 
razpet med alpinizmom in žensko. V skali 
pa se je Janez pokazal tako spretnega, da 
sem dobila občutek, da že dolgo leze in 
pozneje kar nisem mogla verjeti, da je to 
njegova prva smer. Pri štiridesetih! Potem 
pa sta se kolega izkazala in Marijo od zgo
raj varovala. Se malo srednje plezanje in 
srečali smo se Z navezo veselih Štajercev, ki 
so čisto lepo prišli po smeri. M i smo namreč 
ugotovili, da smo plezali po grabnu med 
dvema variantama in zato srečali tisto 
čedno štirico. O Avstrijcih ni bilo več duha 
in sluha. Primož in Janez sta razvezana 
odhitela naprej, midve pa sva vztrajali pri 
vrvi, čeprav sva jo več nosili kot rabili. 

Med potjo sva srečali dva Jezerčana, 
vendar v obratni smeri, kar sta obrazložila 
s skorajšnjim dežjem. Kar verjeti nisem 
mogla, da se po slovenski hodi tudi dol. 
a ta dva brezskrbneža kot da sta na spre
hodu. Okrepila sta mi že malo omajano 
prepričanje, da je slovenska blazno lahka. 
Na hitro sta nama opisala nadaljno smer. 
meni pa je šlo vse skozi eno uho noter, 
skozi drugo pa ven, kje šele, da bi si kaj 
zapisala — v slovenski, v katero vozijo 
alpinisti svoje družine! 

R e n s v a s e nekaj éana veé a H mani 
sprehajali, videli Zlatorogove police in že 
prispeli do snežnega jezika. Pot sva na
daljevali veliko previdneje, saj sva bili 
brez cepinov. Na vrhu sva opazili Primoža 
in Janeza, spodaj so vriskali Štajerci. Na 
plazu je vozila žičnica čisto majhne pike. 
Neprestano uprte oči v tla in stopinje. Id SO 
se vlekle prav do vriia snega, so naju za
vedle. In še ta dva nesrečneža! Ze sta bila v 
gladki, navpični steni nad snegom, čez 
katero je tekel prav lep potoček, vpila sta 
nama, da je tam smer. da sta našla klin in 
naj jima kar slediva. Prizor je bil podoben 
prejšnjemu — zastoji, stokanje. Marija se 
je kar srečno prebila, sredi veselega 
potočka je zabila klin. ki je odlično držal. 
Povzpeli smo se še za kakšne dve dolžini 
vrvi. a naša izvidnica — Primož ni več 
mogel naprej. Pot so nam zaprle gladke 
plate. nad njimi pa se je vabljivo bohotil 
rob stene. Primož je še malo poskušal, 
a se je spet vrnil. V hipu sem ugotovila, da 
jeclja, kar prej ni delal in to dejstvo mi je 
zbilo precej morale. Vprašala sta naju. kaj 
bova midve naredile. Kaj? Ura je bila dve, 
jedli nisva še čisto nič. za povrh pa je začel 
rositi dež. Tam na desni so še vedno 
vriskali Štajerci in od vriska do vriska me 
je napadala vse večja jeza. Kaj sploh iščem 
tu? 

Marija je predlagala prečenje na desno 
in se ga po neki ozki polici takoj lotila. Kar 
slabo mi je prihajalo, ko sem jn gledala. 
Vpila je. naj ji sledim in to sem naredila 
s precej težkim srcem. Za mano se je, 
odpravil Janez, ki pa psihičnega pritiska ni 
zdržal in je zabil klin. Sledil mu je Primož.: 
in ta človeška figura se je usidrala na tisti 
ozki polički, natančno pod klinom, vanj", 
vpela prusik in ga z levico močno stiskala.' 
z desnico pa je oklepala Plezalni priročnik, 
se po turško usedla, glavo s črnimi lasmi 
globoko sklonila nad priročnik in ga zavze
to študirala! Le polglasni zlogi so prihajali 
izza ustnic, mi pa smo svečano molčali, saj 
se je pečatila naša usoda. Naš voditelj je 
ukazal: »Abzajlanje!« Ze za sam spust do 
stene z vodo je bila potrebna velika spret
nost, tam pa smo se spustili kar s starega' 
klina, ki ga je Janez za varnost še malo za'̂  
tolkel. Primožu kot prvemu ie spust uspel, 
nemalo smeha pa je povzročil Janez, ki si jé 
vrv napeljal kar med nogama, jo držal, 
spredaj z obema rokama, med spustom na 
tožil, da bo še teta postal Shahu pa vsp"no 
ni mogel skriti. 

Popravili smo smer in z veliko hitrostjo 
plezali više. vedno više. Naju ie prevzela 
misel, da plezamo na stolp in ko bomo 
prišli na vrh. bo mb stene zazijal daleč 
stran. A šlo je kar gladko, pod nami pa so 
se odpirali prepadi Le zaradi velike izčrpa
nosti in otopelosti me niso motili. Tik pod 
vrhom pa sem na nekem dosti težkem , 
mestu dobila krče v roko. kar me je dosti 
zmedlo. A na neki način sem prišla čez. 
čeprav ni dosti manjkalo, da bi se nekam 
usedla in se mirno razjokala. Kajti vsega 
sem imela čisto dosti in popadala me je 
jeza. kar je pri meni znak skrajne utru
jenosti. 

Primož je vpil. da je na vrhu in skoraj 
nisem verjela. A tokrat se je izkazalo zn 
resnico. Eden za drugim smo izplezali, kot 
politi cucki. Primož pa je kar naprej x̂>-
navljal: »Neverjetno, original Pievčev 
izstop! Poglej telrapake!« 

Torej le ni bil prepričan o poti! Segli 
smo si v roke. a nobeden ni kazal znake 
zmagovalca, veliko bolj nas je navdajalo 
čustvo pravkar rešenih. Na srečo je šele 
takrat začelo pošteno deževati in skupaj 
smo se odpravil proti Staničevi. 

Triglavska stena se mi je takrat 
zamerila, ne glede na vso hvalo, ki j i jo poje 
Svetina v Steni. Njena šola je hila za prvič 
kar dosti trda. A človek mora v življenju 
sprejemati vse. tako slabo kot dobro, 
trpljenje in užitke, pa se mi bo mogoče 
drugič oddolžilo za ta trpek ognjeni krst! 

Lučka Sodja 



OGNJENI KRST V SLOVENSKI 

Od nekod sem privlekla precej debelo 
knjigo, napisal jo jp filozof in alpinist 
Lammer. Ne vem, če jo bom kdaj do konca 
prebrala, a prvi stavek se glasi: 

Kolikor je nekdo idealist, 
toliko je vreden. 

V njej se razkriva tista vrsta alpinizma, 
ki ustreza tudi meni - filozofski alpinizem. 
Pri nas ga je utemeljil Jug. Eno od bistev 
tega alpinizma je čustvena povezanost 
človeka z naravo — z gorami, njihovimi 
stenami, ledeniškimi razpokami. Kako naj 
bi sicer Lammer ozmerjal razpoko, v 
katero je padel, z nesramnico, in to v po
slednjem trenutku zavesti. 

»Pravi planinec vidi v silni naravi odsev 
svoje močne duše, predvsem svoje volje, s 
katero zmaguje samega sebe!« je zapisal 
Jug. Mogočni duh išče torej v naravi svoj 
odsev, razvija si voljo, do skrajnosti spoz
nava svoje duševne lastnosti in nagnjenja. 
Obenem si razvija svoje telo, kajti velik 
duh v bolnem telesu je pravzaprav absurd, 
grozi mu propad s telesom vred in razvi
janje svojih telesnih sposobnosti do skraj
nosti je upor tej telesni nemoči, ki je že od 
nekdaj pestila genije vsake vrste. Zato ni 
čudno, da so šli veliki filozofski misleci 
iskat svoje duševno ravnotežje prav v ste
no. Še več, izredno močna doživetja, ki so 
jim izzvala še močnejša čustva, so jim po
magala pri znanstvenem raziskovanju člo
veškega duha - tak svetel vzor na tem po
dročju je naš Jug. In ker se je temu napre
zanju popolnoma predal in mu žrtvoval 
največ, kar človek more - svoje življenje, 
ni mogel ostati pozabljen, že leta in leta se 
ob njegovi svetli podobi krešejo vedno novi 
ideali. 

Spomenik padlim gornikomi v Vratih s severmi steni Tnglava - Foto Jaka Čop 

na Šplevti. Načrte je zopet izdelal Kore
nini. Pri delu so sodelovali tudi skalaši 
ostalih podružnic, gradnjo pa je financirala 
T K S z Jesenic in planinci z denarnimi pri
spevki. 

BIVAK III 

Bivak stoji na nadmorski višini 1340 m 
med samimi macesni in s pogledom v oblič
je Široke peči. Oltarjev in martuljških 
Ponc. V okolici bivaka III ni markiranih 
poti, je pa zato zelo veliko plezalnih smeri. 
Tudi smučarji lahko pridejo na svoj račun 
vse poletje, saj plaz pod Široko pečjo osta
ne dolgo v jesen. 

Zanimivejše plezalne smeri: Kukova 
špica — Kajzeljev steber; Široka peč — 
vzhodni steber, centralna smer, Cihulova. 
direktna, SZ raz: Mali Oltar — severni ste
ber; Velika Ponca — severna grapa, severni 
raz, kamini. 

Zanimivi pa so tudi prehodi: skozi amfi-
teater na Dovški Križ, prehod skozi Jugovo 
grapo in skozi Grlo, prehod med Oltarjem 
in Veliko Ponco in prehod preko Škrbine 
med obema Poncama. 

Gorniki — železarji — z gradnjo bivaka 
II šp niso bili zadovoljni, dostopi pod sevpr-
np stene martuljkovih gora so bili predolgi. 
V njihovih željah za novim bivakom jih je 
prehitela druga svetovna vojna. Toda Ž P 
leta 1946 so začpli uresničevati stare želje. 
Spet je »očka bivakov« Korenini napravil 
načrte, ki. naj bi dali večji in udobnpjši 
bivak. 

Železna konstrukcija in dvojne stene 
bivaka, enonadstropne postelje, majhen 
štedilnik, vse to so bile novosti pri bivaku 
III. V železarni Jesenice so izdelali železno 
in leseno konstrukcijo z udarniškim delom 
članov — alpinistov. Koncem leta 1946 je 
bil bivak že zgrajen in opremljen, notranjo 
rekonstrukcijo je doživel bivak leta 1977. 
ko so jeseniški alpinisti zamenjali stare po
stelje z lesenimi pogradi (od prejšnjih štirih 
ležišč jih sedaj lahko prenoči v bivaku tudi 
deset planincev). Nova je tudi notranja 
oprema — plinska razsvetljava, plinski šte
dilnik, klopi in miza. 

BIVAK IV 

Ta bivak je največji, saj v njem lahko 
prenoči tudi večja skupina ljudi. V okolici 
bivaka so prelepi tereni za spomladansko 
smuko (turni smuk s Križa), lahki dostopi 
na vse vrhove v okolici, alpinistično pa so 
zanimive plezalne smeri: Stenar — Koče-
varjeva smer, direktna smer. zajeda spomi
nov, Brojanov raz, Anceljnova smer: 
Dolkova špica — ima več lažjih smeri; 
Škrlatica — južni raz. 

(Nadaljevanje na 8. strani) 

Bivak; l\'. v ozadju Stenar — Foto Jaka Čop 

Martuljški bivak pod srcem 



(Nadaljevanje s 7. strani) 

— Dostopi do bivaka: 
Od Aljaževega doma v Vratih po marki

rani poti za na Škrlatico (do bivaka, ki je 
na višini 1980 m, je dobri dve uri hoje). 

V letu 1948 je alpinistični odsek Jese
nice na predlog takratnega načelnika K m -
šica sklenil, da prične z gradnjo. Prostor so 
izbrali na Rušju. načrte je naredil Kore
nini, organizacijo gradnje pa je prevzel 
Krušic. Se isto leto je bil pod streho, v letu 
1949 in 1950 pa so ga notranje opremljali. 
V zimi 1950/51 je zapadlo v gorah zelo veli, 
ko snega. Močan veter je bivak odtrgal s 
temeljev. Toda graditelji niso obupali, že 
v jeseni 1951 je stal na istem mestu nov iz 
lesa narejen bivak, zavarovan in pritrjen 
z jeklenimi vrvmi. Naslednje leto je mizar 
dokončal notranje stene, prinesli so notra
njo opremo in bivaka se je zaradi velikosti 
in udobnosti prijelo iir.e »hotelski bivak«. 

V letu 1976 so člani AO Jesenice preure
dili notranjost, železne postelje so zame
njali z lesenimi pogradi, na katerih so 
udobni jogiji, plinski kuhalnik poleg stare 
peči. plinska luč. Prostora za prenočevanje 
je sedaj več. tako da lahko udobno preno
čuje tudi 12 planincev. 

Jeseniški alpinisti so zgladili še eno 
zavetišče v naših gorah in to na Zadnjem 
Voglu. Ta bivak ima lx>lj smučarski na
men, saj je postavljen v enega najlepših 
področij za (urno smuko. 

ZAVETIŠČE POD SRCEM 
LIPOVČEVA KOČA 

Zavetišče je bilo zgrajeno leta 1976 in je 
last PDGozdMartul.jk. 

Dostop: Iz Martuljka mimo spodnjega 
slapa po markirani poti pod Špik. Zavetišče 
je v gozdičku na rahli vzpetini v smeri K li
sice in iz vasi dosegljivo v uri in pol hoje. 
Ključ * dobi v Martuljku pri Omanu, hiš
na številka 62. 

Vzponi in ture: 
Zavetišče je idealno izhodišče za vse 

vzpone v Špiku. Frdamanih policah, Rig-
Ijici in Ruški, Opisi vzponov do leta 1969 
so razvidni iz knjige Plezalni vzponi -
Vzhodne Julijske Alpe in oštevilčeni z 
oznakami .')45—,160. medtem ko dveh naj
večjih vzponov (VI. težavnostna stopnja) 
v Frdamanih policah ni v omenjenem vo
diču, i " 

Ob 45-letnici postavitve prvega bivaka 
in SOJetniei ustanovitve alpinističnega od
seka Jesenice so jeseniški alpinisti izdali 
serijo značk (bakrenih), ki ponazarjajo vse 
štiri visokogorske bivake. 

Bivak na Voglu foto Jaka Čop 

DVA 

NEPOZABNA DNEVA 

Za nami je že deset dni bivanja v idilič
ni dolini Mandaras pod mogočnimi grebeni 
Vakhanskega Hindukuša. Naše gazi se glo
boko utrte črtajo po pobočjih visoke gore, 
prav na njen vrh. 7.125 metrov visoki 
Nadir-shah je osvojen. Taborišča po nje
govih ogromnih pobočjih so podrta in vsi 
lepi, a tudi težki trenutki tam gori so le še 
spomin, pred nami pa je odločitev, kam 
sedaj. Tistega večera smo v baznem tabo
rišču pozno v noč premlevali vse naše mož
nosti v teh gorah. In smo se odločili. S 
Šraufom greva na vrh Naser- Chosrau-
Cuke (6.588 m), da si ogledava vse 
možnosti za vzpon na Kishmikhan, drugi 
sedemtisočak v tej gorski skupini. V dveh 
dneh naj bi nalogo opravila in s? vrnila 
v bazo. 

In tako naju zgodnje popoldne, 4. julija, 
najde s Šraufom ha neskončnih morenah 
ledenika Mandaras, ki vodijo proti taboru 
I. Tega dne ne greva daleč, le v sedlo med 
koto M 3 in Cuko morava odnesti šotorček 
in taborno opremo, zato se nama ne mudi. 
Vse okrog naju se v modro nebo dvigajo 
visoki vrhovi gora in naju navdajajo z ne
kakšnim nedoločnim hrepenenjem. Povsod 
bi bila rada, vse bi rada doživela, vendar so 
najine možnosti tako skromne. Pomirja 
naju upanje, da nama bo morda že jutri 
dano stati na enem teh velikanov. Gore pa 
kot neme katedrale stoje ob najini poti. 
Lep dan, poln sonca, se počasi odmika proti 
zahodu in z nastopajočim mrakom od 
nekod iz globokih dolin pridejo megle. 

K o postavljava šotorček na prijazni 
polički pod sedlom, prične snežiti. Nisva 
preveč navdušena, ko opazujeva snežinke, 
ki se s sunki vetra zaganjajo v šotorsko 
platno. Kaj, če bo to kakšno resno poslab
šanje vremena? Potem zbogom jutrišnja 
tura na Cuko. Ne morem verjeti, kajti ni 
mi bilo dano stopiti na vrh Nadir- shaha in 
tako se bom šele jutri morda vpisal na 
spisek srečnežev, ki so s svojimi očmi videli 
bajno lepe prestole bogov na vrhovih 

Hindukuša. Tolaživa se s tem, da je v teh 
gorah vreme stanovitno in poslabšanja 
nikdar niso dolgotrajna. Nekoliko potola-
žena počasi toneva v nemirno spanje. 

Vsake toliko časa se prebudim in pogle
dujem na vreme. Še vedno sneži. K ončno le 
trdno zaspim in sanjam o lepih, cvetočih 
dolinah. Gore tam okoli so mi znane, 
manjše so, kot te tukaj, vendar prijaznejše. 
Smehljajo se in ljubeče podajajo roke 
svojim častilcem. Vsakomur podarijo 
delček lepega, nepozabnega. Zdajci 
zagledam svetlo zarjo, ki se mi bliža, 
in glej, spremeni se v podobo, ki me v mo
jem srcu spremlja že vso dolgo pot. Sanjam 

o gorah tam daleč na zahodu, o gorah, ki so 
z leti postale del mene in ki jim moram biti 
hvaležen tudi za to, da sem sedaj tukaj. 

Zdani se in ko odpreva šotorček, dihne v 
naju hlad prekrasnega jutra. Nebo brez 
oblačka nama vošči dobro jutro, po 
vrhovih je razlita zlata svetloba, sonce 
vstaja, vreme pa drži z nama. Greva! Po-
hitiva s pripravami in kmalu se že vzpe
njava po strmini proti sedlu. Na sedlu se 
izvijeva iz mrzlega objema senčnih strmin 
in nastaviva premrli telesi soncu, ki je že 
v zgodnjih jutranjih urah tako blagodejno, 
polno življenja. 

Začne se utrujajoč vzpon po strmem 
grebenu proti visokemu vrhu. Tam zgoraj 
so vse najine želje in v mislih že uživava 
čudovite razglede, strmina pa naju kmalu 
prislili v garanje brez razmišljanja. Eno
lično se gibljeta najini telesi, pljuča pa 
hlastajo za kisikom, ki ga je z vsakim 
korakom manj v ozračju. Pozabiva na čas 
in svet okrog naju. Pehava se navzgor in se 
veseliva edinole vsakega priborjenega 
višinskega metra. Počasi ujameva pravi 
ritem dihanja. En korak, dva vdiha, en 
korak, dva vdiha in tako dalje do točke na 
grebenu, ki ti pomeni konec etape. Sledi 
počitek in že oko išče naslednjo skalo ali 
vzboklino v bližini, ki naj bi predstavljala 
naslednji cilj. Nič lepega ni v tem visoko
gorskem alpinizmu. Garaš ure in ure, a kaj 
lahko se zgodi, da cilja sploh ne dosežeš 
Potrt in uničen se vrneš v dolino in raz
mišljaš o kruti usodi, ki te je prikrajšala/za 
edinstveno srečo, biti na vrhu. Če pa ti 
uspe, postaneš najsrečnejši človek na Rem
iji in v trenutku pozabiš na vse trpljenje, 
v spominu ti ostane samo veličasten 
trenutek, ko za hip pozabiš, da si samo 
človek in se spogledaš z večnostjo. 

Na položni rami pod strmim delom gre
bena se naveževa. Plezanje postaja veliko 
bolj zanimivo in za čuda, nekam hitreje 
napredujeva. Morda nama je ta razgibani 
teren vlil nove volje in naju spomnil, da 
sva alpinista in ne dvoje teles, otopelih od 
garanja. Čas hiti, midva pa le malenkostno 
pridobivava na višini. Utrujenost preganja
va z razgledovanjem in fotografiranjem. 
Povsod naokrog same gore. Strmi, razdra-
pani grebeni, okrašeni z ogromnimi 
opastmi, ledena pobočja, prepadena z 
neštetimi žlebovi in viseči ledeniki, ki 
grozijo, da s svojimi seraki zmeljejo vsako
gar, ki bi se jim drznil približati. Kot bi vse 
to hotelo govoriti o silnih krčih zemlje 
takrat, ko so te gore nastajale. Zahvaljena 
bodi zemlja, ki nam nudiš toliko neizkre-
l.jivo lepega. 

Bela opast nad nama, ki pomeni koneg 
težav, postaja vse večja in po,nekaj metrih 

plezanja v krušljivih skalah, doseževa njen 
zgornji rob. Sesedeva se v sneg in nekaj 
časa loviva sapo. Sedaj, ko je pred nama le 
še položen greben do vrha, ss zavedava 
vseh težav, ki sva jih danes premagovala, 
ne da bi jih sploh slutila. Hodila sva po 
grebenu, visoko nad prepadi in neka 
nevidna sila naju je varovala. Kolikokrat 
že do sedaj in vroče si želim, da še mnogo
krat. Plezala sva prek strmih skalnih 
stopenj, po ledenih vesinah, nad grozečimi 
opastmi. N i bilo velikih teničnih težav, bila 
pa je nad nama gora, velika gora s svojimiH 

neštetimi zankami in zaprekami. Toda 
sedaj sva kljub vsemu tu, visoko nad doli
nami, daleč od prijateljev, ki naju čakajo 
v bazi. Počasi utirava gaz po položnem gre
benu proti vrhu, ki se ostro črta na nebu.' 
Vedno bližji je in končno se greben na ' 
drugi strani prevesi navzdol. 

Na vrhu sva. Krepko si stisneva roke, 
kajti vesela sva uspeha, ki je naši odpravi . 
primaknil še en vrh. Nato pričneva z ob
veznim fotografiranjem. Na smučarsko 
palico priveževa zastavice Afganistana*. 
OZN, Jugoslavije in Slovenije. Z vseh, 
strani loviva čudovite prizore v objektiv, 
Da, ta razgled. Še danes, ko zaprem oči,.se 
mi povsem jasna prikaže slika. Kamor kpli 
seže oko, same gore. Ogromen, razburkan 
ocean gora, ki proti vzhodu postajajo vse 
višje in tam daleč že slutiva osemtisočake, 
Karakoruma. Tik pred nama. na drugi,, 
strani globokega sedla, pa gospodari nad : 
okolico 7.177 m visoki Kishmikhan. ki bo V 
naš naslednji cilj. 

, Opazujeva njegova strma pobočja brez 
šibke točke in iščeva po ostro začrtanih 
grebenih možnost za vzpon na vrh. V 
prihodnjih dneh bomo poskusili srečo in<> . 
mora nam uspeti. Potem s? zagledava V" 
bloboko dolino pod nama, kjer široka .reka 
ledu počasi izginja med umazanimi more
nami, dokler jo dokončno ne pogoltne in 
prekrije pesek in od tam naprej je le še raz
igran potoček, ki vsako noč skoraj usahnel' 
čez dan pa zopet oživi. Tam nekje, med«! 
tistimi, morenami, je naša baza in tja dol, 
morava priti še danes. Vendar se kar ne 
moreva ločiti od tega prostorčka, visoko 
pod zvezdami. Ne vem več, ali je bil lepši 
motni lesk ledu v prepadnih stenah ali . 
nežna modrina neba nad nama, vem le. rja • 
se mi je vse skupaj vtisnilo v spomin kot., 
nekaj nepopisno lepega, zame morda (udi , 
enkratnega. Kdo ve. ali mi bo še kdaj dan<| , 
doživeti podobo raja visoko v gorah, na,' 
ledenikih svetovnih velegorstev. V vsakem 
slovesu je kaplja pelina in tudi midva sva , 
se težko poslovila. Meni je bil to prvi vrh 
v teh gorah in zato toliko dražji, velikokrat.' 
sem pogledal nazaj. Povsod ho z menoj 
v mojem spominu snežna kupola v gre
benu, kot sem jo videl takrat, ko sva prek 
snežne opasti priplezala na vršni greben. 
Mnogo lepša je gora iz doline, toda 
spominu ne morem ukazovati. 

Sedaj, ko doma pišem o tej turi, spomini , 
niso več urejeni, zato mi mora večkrat ,na , 
pomoč dnevnik, ki sem ga pisal na gori. 
Marsikaj bi bilo za vedno pozabljeno, 
ostali bi le dogodki, oviti z veličastno, glo^ r 

rijo zmage. Trenutki največje sreče se ne, 
pozabijo nikdar. Tako pa listam po". 
zapiskih in znova se mi vrste pred očmi 
dnevi našega odpravarskega življenja. ' 

Pod večer sva se vrnila v bazo. Po izdat-1 • 
ni večerji smo posedli pred šotorom in s? 
zazrli proti vrhovom, ki jih je zapustilo ' 
tudi sonce, na nebu pa so se prižigale zvez- ' 
de. Veliko jih je bilo, kdo bi jim vedel 
imena. Mesec je razlil svojo srebrno luč po ' 
dolini. Razgibana domišljija je iz temnih'' 
senc in nežnih svetlobnih iger izoblikovala 1 

vse mogoče podobe. Tam gori, visoko i nad ' 
nami, pa je samote vrh sanjal svoj globoki 
sen. Globoka gaz po njegovih strmih gre
benih je edina priča o nekem dogodku, 
nepomembnem v večnosti gore, nama pa za 
vse čase zapisanem v spominu. 

Mitja Koš,ir 



(iyada(jevanje s 15. strani) 
Preko grebena Razdelnaja se potegnejo 

sive megle, ki napovedujejo slabo vreme. 
Dolgo v noč poslušamo zavijanje vetra, Id 
stresa šotor. Slaba slutnja se je uresničila. 
Črni oblaki so prekrili nebo. Čez noč je 
zapadlo nekaj pršiča, ki ga veter vrtinci po 
zraku,. Vidljivost je zelo slaba, le nekaj 
korakov. Kljub vsemu temu pade povelje, 
čimprej na pot proti taboru III. V takem 
vremenu bi doma v naših gorah ne šel ni
kamor! 

. Ob 7. uri se kolona pomika navzgor po 
strmini, ki se za vsakim korakom veča. 
Večina si naveže dereze. M i trije smo trma
sti in dereze ostanejo v nahrbtniku. Ko 
strmina nekoliko popusti, čakamo zadnje. 
Veter še, z večjo srditostjo vleče in raznaša 
pršič. ki se nam nabira na oblekah. Veteran 
Bilecki se odloči za sestop. Pameten člo
vek! Ostali nadaljujemo vzpon po dolgi 
strmini. Pod skalami, ki se vlečejo iz 
vršnjega grebena navzdol, zavijemo v levo, 
ria teraso in po njej na skalni greben. T u bo 
sta lo 'naše višinsko taborišče II (6200 m). 
Precejšnje delo je za nami — tisoč višin
skih metrov vzpona! V snežnem metežu 
s .Sandijem postaviva šotor (kje so tisti 
himalajski dnevi, ko so svojim »gospodom« 
šerpe postavljale šotore). Z zahodne strani 
narediva vetrobran. Potem se zavlečeva 
v'šotor in dolgo, dolgo počivava. Po dobri 
uri. počitka se povrne toliko moči, da sku
hava »čajček«. ki je edini dober prijatelj 
višini. Tudi Mihi ga dava. Nato se prične 
dolga noč! . 
' Vesela sva dneva, a ne tudi vetra, ki še 

vedno poje svojo pesem. Za zajtrk le nekaj 
kock sladkorja. Nato v gosjem redu sesto
pamo po znani poti navzdol. V strminah 
uporabljamo zadnjo plat. da smo hitreje na 
ledeniku in po njem se vrnemo v bazno 
taborišče. Pred vhodom v bazno taborišče 
nas vodja postroji in vkorakamo po vseh 
pravilih. Po predanem raportu vodstvu 
alpiniade »navalimo« na lonec kompota. 
Miha ne skriva zadovoljstva, ki mu sije iz 
oči, saj je dosegel svoj višinski rekord. Pri 
šestdesetih letih se je povzpel kar 6200 m 
visoko! 

Sobota, 12. 8. 1967. Veseli smo tega 
dne. kajti danes gremo zadnjič proti gori. 
Na vojaški kamion naložimo nahrbtnike. 
Na ramena si jih bomo natovorili na vrhu 
Lukove poljane. Poslavljamo se od Mihe. 
ki mora zaradi žuljev na nogah ostati v 
baznem taborišču. Prekaljeni veteran ima 
solzne oči. Tako daleč je prišel po krono 
serlemtisočaka in tako blizu je že bil. a kaj. 
ko mu to pot sreča ni naklonjena. 

1 Po štirih urah že dobro znane poti in že 
smo v taboru I. Sandi se kot običajno loti 
kuhanja. Zavedamo se. da je tu spodaj tre
ba mnogo jesti, kajti višje bova živela samo 
oh č'ajčkih. 

Nedelja, 13.8.1967. Ob prvem .jutra
njem svitu smo pokonci. Čez dan je pre
vroče za hojo. zato na pot odhajamo z 
dnem. V strminah, kjer je bila pred dnevi 
shojena globoka gaz. je sedaj sam led, 
končno se prebijemo na greben in po njem 
do tabora II. Posamezni oblaki tavajo na 
prostranem nebu. Morda je to začetek sla
bega vremena? 

Ponedeljek, 14. 8. 1967. Zaradi hude
ga mraza se oblečeva in skuhava kar v šo
toru. Predno sonce pozlati pobočja, smo že 
visoko v strmini. Sedaj hodimo mnogo 
bolje — pozna se aklimatizacija. Popoldne 
smo v taboru III.Višinski šotor je dobro 
prestal nekaj viharjev. Kljub višini 6200 m 
pojeva mesni zajtrk, pa še rozine, sir in 
mpogo tekočine. Vse to se bo obrestovalo 
ju.tri, pri postavljanju tabora IV. 

Pogled na bližnje gore je čudovit. Na 
zahodu se vrhovi Majskega hrbta vidijo 
kot silhuete. Vrh Edinstva je od tu videti 
še bolj mogočen kot iz doline. 2000 m pod 
nami je kot izvijugana reka ledenik Lenina. 

Torek, 15. 8. 1967. Sive megle visijo 
nad v^iovi. Močan vete^nosi s seboj sodro. 

da v šotoru kar bobni. Debela ura je mimo, 
predno sva nared. Podereva šotor in ga 
vzameva s seboj za višje taborišče. Nato se 
vzpenjamo po nakazanem skalnem gre-
benčku. Korak je počasnejši kot doslej. Na 
vrhu grebena počijemo, da za nami pridejo 
vsi tovariši. 

Med ruskimi alpinisti je tudi dekle, ki 
kljub višini 6500 m izvaja elegantne telo
vadne vaje, da jo je veselje gledati. Pove, 
da je mojster športa — največje športno 
odlikovanje v Rusiji. Potem se vzpepjamo 
v desno do vršnjega grebena, ki vodi proti 
vrhu. Nama gre zelo dobro, saj sva daleč 
spredaj na čelu kolone. Zakon višine je — 
vsakih 20 korakov počitek. 

Pozno popoldne na višini 6800 m posta
vimo zadnje višinsko taborišče IV. Pri po
stavljanju šotora naju moti veter, ki ne 
pojenja niti za minuto. Dokler drugi ne po
stavijo šotorov, pod »streho« vzameva Ita
lijana Emilija, katerega je že močno zde
lala višina. 

Za večerjo slabo sladkan čaj in tableta 
za spanje. 

Sreda, 16. 8. 1967. Spala sva odlično, 
tableta je dobro opravila svojo nalogo. 
Zunaj ni preveč prijetno. Od mraza mi 
komaj uspe navezati dereze. Megle se vle
čejo prek grebenov in vrhov, le na čase se 
prikaže sinje nebo. Na vzhodu je vrh Edin
stva že globoko pod nami. S seboj nimamo 
ničesar, razen fotoaparatov. 

Počasi in enakomerno se dvigamo ved
no višje. Strmina pod vrhom naraste. 

, Temu mestu Rusi pravijo »vejica«, saj je 
zadnjih 100 m najbolj strmo. Predhodniki 
so pustili pritrjeno tanko vrv, ki je marsi
komu v pomoč, da z zadnjimi močmi pride 
na vrh. K o strmina popusti, je videti vrh 
blizu, obenem tako daleč — skoraj 
nedosegljiv. Končno pride do trenutka pre
magovanja samega sebe, ki ga imamo alpi
nisti že v krvi. 

Končno vrh! Ob Leninovem kipu pla
pola devet zastav držav udeleženk alpi
niade. Od nenehnih viharjev so močno raz-
cefedrane. 

Ura je 14.30 po moskovskem času (9.30 
po našem), ko si s Gandijem podava roke, 
kot mnogokrat v domačih gorah, Alpah. 
Dolomitih. To pot sva še bolj srečna, saj 
sva na najvišjem »jugoslovanskem vrhu«. 
Megle se podijo preko vrhov, tako da smo 
prikrajšani za razgled na zasnežene in v led 
ter sneg okovane Pamirske vrhove. 

Čez štiri dni sestopimo v bazno tabori
šče, kjer nas na linejki pozdravijo kot ved-
nos »prijutom« (pozdrav). 

Za nami je nova pot — novo doživetje. 
Zadnjič sončni žarki božajo pobočja Pik 

Lenina. S pogledom spremljam nevidno 
gaz, ki od taborišča do taborišča vodi vedno 
višje. Vesel sem, da ta nevidna gaz vodi 
prav na vrh! 

Pavle Dimitrov 

KLEMENT PRIJATELJEM Z VERUDELSKE 

dr. Klement Jug 

Udeležba Titove štafete na vrhu Triglava— Foto Jaka Cop 

Sonce žge z vso svojo avgustovsko 
močjo s povsem jasnega neba. Absolutna 
modrina in ognjena krogla v zenitu nebes
nega oboka. Kot ogromna, vseobsegajoča 
cerkev, mošeja, sinagoga ali tempelj ob
enem je. 

Široka, udobna polica tik nad morjem 
je povsem izpostavljena slapovom svetlobe 
in pripeke izpod neba. Uporabne sence ni 
v bližini, a je tudi nihče ne išče, kajti 
posledice vročinskega sevanja prežene 
prijetno hladna jadranska voda, pljuska
joča in peneča se ob ostrih robovih razdra-
panih skalnih čeri. Nevarne so. vendar 
delajo okolico navidezno nepristopno. 
divjo. A . 

S K A L I N A D E 

Kot martinčki smo. Prostor nam je 
pomembnejša razsežnost, kot čas. Ta naš 
opominja na svojo obstojnost le takrat, ko 
dan zamenjuje z nočjo in znova, ko noč 
umira v naročju mladega jutra. Tako čas 
odteka iz dneva v dan, že tisočletja . . . 
a vendar je edini, ki ostane. 

Nekaj metrov pod menoj morski valovi 
v enakomernih presledkih udarjajo ob nav
pično steno. 

Plezam. 
Zapustil sem razgreto udobje naše 

police in se po čudovito razčlenjeni steni 
podal raziskovat nenavadno obalo verudel-
skega rta. 

Vse okrog mene se bohoti mediteransko 
bogastvo avgustovskega dne, enajstega po 
vrsti. Kot takrat, pred mnogimi leti, na isti 
poletni dan . . . Le da je danes tu pod 
menoj, poleg nekaj razgretega zraka globo
ka, mehka vodna blazina, tam pod njim pa 
je bil strahoten, prazen prostor. Tist i 
usodni, dokončni Nič. 

11. avgust 1924. 
Gigantska borba z goro, s samim seboj, 

je končana. Razbito truplo njega, ki je ver
jel v zmago brez poraza bolj, kot kdorkoli, 
je obležalo ob vznožju stene, ki mu je 
pomenila simbol borbe,, svobode, ponosa in 
neuklonljivosti. 

Dolgo je iskal ta zahodni steber. Iskal 
ga je v sanjah, ko se mu je prikazoval 
daleč, v meglicah prihodnjih časov, obsijan 
z glorijo. N i razločil, ali je bila to glorija 
zmage, ali poraza. V divjih vrtincih svojih 
notranjih viharjev je začel spoznavati 
samega sebe. Videl je pot pred seboj in se 
odločil. Stopil je po njej in ni slutil, da je 
bila to njegova zadnja. 

Tisto poletje je veliko plezal in bil 
telesno in duhovno pripravljen na najhuj
še napore. Verjel je vase, zato se mu deja
nje, ki ga je pripravljal in ki bi mu, če bi mu 
uspelo, težko našli enakega, ni zdelo nesmi
selno, samomorilsko. Tesnobe, ki je zna
čilna za trenutke pred težkimi vzponi, je 
bilo v njem ravno tolikšno mero, da ga je še 
bolj spodbujala k takojšnji odločitvi. 

Iz znanega je prestopil v neznani svet. 
»Tja, tja, kjer še nihče ni božal triglav

skih skal. Tam drži moja pot v popolnejše 
življenje«. 

Vzpenjal se je kvišku, tako, da sesam ni 
vedel, kdaj se je znašel v kaminu, ki ga je 
privedel na raz stebra. Zahodnega triglav
skega stebra. 

Al i sanja? 
Prelepo je, da bi bilo lahko res. 
Ne, res je tukaj. Tukaj. Srce mu je 

vriskalo. 
»Tudi mi, slovenski plezalci moramo 

pisati zgodovino te velike stene«, se je 
spodbujal in plezal vse više, više k soncu. 

»Tu si, Klement«, si je govoril in bil 
tako mnogo manj sam. 

»Tu si, kamor je hotel tvoj večno iščoči 
duh, tu si, od koder ni povratka. Le 
navzgor vodi pot. Navzgor v življenje, 
navzdol pa v smrt«. •«, 

Nad njim se je bočil previs. Nikjer ni 
odkrival šibke točke. Pozorno si je ogledo
val težko mesto, venar ni opazil nič ranlji
vega. Le ozka, nerazčlenjena poč je vodila 
preko in izginjala za robom visoko zgoraj. 
K o se je nagnil navzven, da bi si ogledal 
steno nad previsom, ni ozrl ničesar dru
gega, razen neba visoko zgoraj. Previs je 
resnično težak, kaj težjega še ni plezal. 
Vendar mora preko . . . 

Odloči se in se požene kvišku. Mačji gibi 
izrednega plezalca se vrstijo drug za dru
gim, kot da je telo iz jeklenih vzmeti. Po
časi, a vztrajno napreduje. Vse više pleza, 
že je tik pod ključnim mestom. Videti je. 
kot da bo vsak trenutek dosegel zgornji rob 
previca. 

Roka se steguje za oprimkom. Visoko, 
še više. Krči grabijo levico, na kateri visi 
vsa plezalčeva teža. 

Nič. Grozoten drget diabolične simfo
nije zazveni v njem. 

Strah? 
Ne. Le srce z naraščajočim pritiskom 

poganja kri po žilah. K ot da bo počilo. 
Napor je strahoten..Ze čuti, kako roka 

popušča in spodrsava noga. Še malo, čisto 
malo. Mišice drgetajo kot živčni vozli. Vse 
telo se še enkrat napne v vsej svoji gigant
ski moči, ki jo črpa iz mišic in nezlomljve 
volje. Roka bliskovito švigne navzgor . . . v 

Oprimek? 
Da! 
Oddih. 
Takrat pa vse popusti. V steni in v 

njem. Nebo se strne v eno s pošastno 
globino. Ves svet se mu zgrne v podobo 
minulega in bodočega življenja. Nova doba 
se odkrije ugašajočim zvezdam, njegovim 
očem. Z mogočnimi koraki stopa v neznan, 
večen svet. . . 

Zamolklo udari telo ob plati in 
brizgajoča kri nariše rože fantastičnih 
oblik na belino triglavskega apnenca. 

Konec. 
Od tam ni povratka, tudi za tako upor

nega duha, kot je tvoj, Klement, ga ni. 
»In vendar upam, da se moje življenje 

ne bo izlilo v pesek«, je nekoč zapisal. N i se 
izlilo, kajti velika zvezda vodnica na slo
venskem alpinističnem nebu nosi tvoje 
ime, Klement Jug. 

Skala tu na obali je trdna, ko bi le bila 
taka pri nas v Julijcih. Še nekaj prestopov 
po lažjem svetu naredim, in na vrhu pe
če vj a sem. 

Pod menoj na naši polici se pretegujejo 
zagoreli in' zapečeni martinčki — prijatelji. 
Lepo nam je tukaj, na tem divjem rtu. tik 
ob globokem kanjonu. 

Enajsti avgustovski dan odteka s tisto 
mirno vztrajnostjo, ki je dana vsem njim, 
ki vedo za svojo pot in poznajo svoj cilj. 
Tako, kot on. Svoj cilj je poznal in vedel za 
svojo pot, a mu jo je pretrgal enajsti 
avgust pred mnogimi leti. 

•V Mitja Košir 



PORUŠENI, ZAPUŠČENI IN IZROPANI 
SKALNI MOŽIC 

Mnogo jih je bilo skrbno sestavljenih in 
zgrajenih v vseh smereh v stenah Jalovca. 
Široke peči. Travnika, Špika, Triglava, 
povsod tam kjer so prvi navdušeni plezalci 
in za njimi številni drugi iskali prvenstvene 
poti in smeri v brezpotjih. Hranili so izred
no bogato in pestro vsebino in žlahtne 
podpise tistih prvih srčnih napadalcev in 
zmagovalcev. 

Skalni možici na Gorenjskem in Skala-
škem stolpu, na Ustočenju in Prižnici 
v triglavski steni, pa tudi oni na prvem 
Nemškem stolpu, v Peharju, pod oboka
nim, strehastim previsom v Rigljici nad 
zevajočimi prepadi, na vrhu Ozebnika med 
Rokavi, na Kegljišču y Jalovcu, na vrhu 
samotnih in odmaknjenih vrhov Oltarjev 
in Rokavov, na grebenih Dimnikov in 
Pelcev, so bili svetilniki, kažipoti in mar
kacije, ki so vabile in vodile gornike, ple
zalce in alpiniste v najlepše, čudovite pre-

. dele gora, tesno k njihovim srcem. 
Samotni skalni možici so bili svetilniki 

mnogim, ki so v mrču potuhnjenih megla 
tavali v labirintu pobesnelih metežev, ko je 
ledeni mraz s kljukastimi prsti silil pod 
obleko, do kosti in paklil njih srčnost, po
gum in tako zelo potrebno voljo. 

Postavljeni so bili na enkratno bogatih 
razglednih počivalih sredi prepadnih in 

prevesnih sten, kjer so se cepile poti in 
smeri, kjer je bilo treba duškati za kratek 
čas in se sprožiti v preteči in žugajoči, hro
meči previs. 

Pri lepo zgrajenih in trdno postavljenih 
skalnih možicih so se križale poti in smeri 
plezalcev in alpinistov, Id so hoteli prisluh
niti utripu veličastne skalne gmote. 

Skalni možici so bili postavljeni na me
stih tesnih bivakov pod strehastimi previsi, 
na okrajkih in glavičih, kjer je pod njimi 
dihala globina, kjer se je cedila voda in se 
poganjala v hrumeč slap. 

Nekateri so hranili bogato zapuščino 
razvoja našega plezalnega športa in alpi
nizma. K njim so z izrednim, velikim spo
štovanjem in gorečimi srci prihajale ge
neracije plezalcev in alpinistov. Pogosto
krat so možici hranili bogata doživetja in 
spomine, ki so navduševali in bodrili mnoge 
in mnoge. Do tu in na dalje, pretežko in 
prenevarno je, preveč krušljivo in izpostav
ljeno je, na desno ali levo, naravnost 
navzgor, spust v praznino, mraz je in tre-
semo se kot žolča, mrak, tema nas je pri
silila k počitku, mišice nam od utrujenosti 
drgetajo, zora, ki je vrgla luč na čela 
Špikov nas vabi na nadaljno pot. Tako je 
bilo napisano na preperelih listkih s pod
pisi. 

Skalni možici so svetilniki in kažipoti na 
brezpotjih, stenah in ledenikih 

Osamljeni skalni možici sredi sten so 
hranili bogato in pisano zgodovino našega 
planinstva, plezalnega športa in alpinizma 
na katero bi morali biti ponosni in jo ohra
njati za že dolgo nujno potrebni triglav
ski ali slovenski plan inskoalpin i stični 
muzej. i 

Prejšnje, nedavne plezalnoalpinistične 
generacije so znale visoko ceniti skalne 
možice v smereh naših sten. Še mnogo bolj 
pa so spoštovale predpise plezalcev in alpi
nistov, ki so pisali bogato vsebino pleza I -
noalpinističnega udejstvovanja od prvih 
najsrkomnejših začetkov do današnjih dni. 

V skalnih možicih so bili na orumenelih 
papirjih opisani najintimnejši spomini in 
lepa, najbogatejša doživetja mnogih navez, 
ki so preko sten urisovale poti in smeri, ki 
bi morale biti dokaz našega hotenja po čim 
višji afirmaciji posameznih plezalno-alpi-
nističnih generacij od Drenovcev preko 
Skalašev do trenutnih vrhunskih dosežkov. 

Mladi v sedanji dobi atomske hitrosti si 
poleg izbijanja klinov dovolijo tudi to, da 
brezsrčno in vandalsko rušijo skrbno zgra
jene skalne možice in uničujejo edinstveno 
bogato vsebino. Mnogi hite po rekordih in 
senzacijah, za njimi ostajajo razmetani in 
uničeni možici, listke s podpisi pometa po 
robeh in jih meče v tokove veter. 

To je žalostna in sramotna podoba 
kulture in spoštovanja do strme in težko 
prehojene sedemdesetletne poti našega ple
zalnega športa in alpinizma. 

Vedeti moramo in se zavedati, da so 
samotni skalni možici z dorbonamernimi 
opozorili, napotili in nasveti že marsikate
remu pokazali pot iz največje zagate m jih 
obvarovali pred žugajočimi nevarnostmi 
ali celo lažjimi, težjimi in smrtnimi ne
srečami, katastrofami. 

Če nismo sami zabili varovalnega ali 
smernega klina, če sami nismo zgradili 
skalnega možica, ga pustimo pri miru, če 
nam ne dela veselja ga bo prav gotovo 
komu drugemu, ki prihaja v planinski svet 
in brezpotje sten z lepšimi, čistejšimi na
meni. Tam so podpisani pionirji našega ple
zalnega športa in alpinizma, ki so ljubili 
naš gorski svet mnogo bolj kot mi. ki nič 
vredni hodimo in plezamo po njihovih 
stopinjah in prijemih. 

Samotni skalni možici v Peharju, Orlovi 
glavi, v Čmem grabnu i i pod Sfingo so 
edinstveni okras in bogastvo naših gora 
zato jih ne rušimo in ne uničujmo, temveč 
priložimo tudi mi svoj kamen in pišimo 
svoje doživetje, ki bodo kazale pot, smer in 
vabile k plezanju tudi zanamce. - n 
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Stena Prisojnika — foto Jaka Čop 

pretrga plaz, ki se v obliki slapu razbija po 
strmih tokavah. Dvignila sva se že nad dre
vesno mejo in veje okostenelih viharnikov 
otožno ječe v vetru. K o prigaziva na glavo, 
se naenkrat pred nama prikaže v vsej svoji 
veličini severno-zahodni raz. ki se strmo 
dviga naravnost v nebo. Megle se podijo ob 
njem in v vrtincih izginejo v nebo. Še zad
nja strmina in že sva pri bivaku. Veter 
vleče, da vrvi piskajo v vetru. Odkleneva 
bivak in stopiva v njegovo zavetje. Plamen 
v čuku razsvetli notranjost, tudi ogenj 
kmalu veselo zaplapola v štedilniku. Vroč 
čaj nama prežene utrujenost. V nahrbtnik 
še zloživa vse potrebno za prihodnji dan. 
potem pa leževa. Zunaj je že trda tema. 
Na vzhodu se zabliska. Modrikasta svetlo
ba za trenutek prereže temo. Gore so za
krite v oblake, a midva vseeno upava, da bo 
naslednji dan lepši. 

Še preden sonce osvetli vrh, stopava 
proti steni. Poglabljava stopinje, katere sta 
pred dnevi shodila Niko in njegov tovariš. 
Strmina se veča in z nogo iščeva trdnejšo 
oporo v snegu. Varujem pod strmim pra
gom, čez katerega polzi curek vode, ki klo
kotajoče izginja za krajno poč. Plezam za 
tovarišem. Postaja vedno težja. Nahrbtnik 
je precej težak in izgleda, da ima nasprotne 
namene od mene. Hočem navzgor, a on 
navzdol v globino. 

S težavo plezam do Marka. Prevzamem 
vodstvo, v zameno pa mu pustim nahrbt
nik. Varujem tovariša, ki se med plezanjem 
v sončni slovenščini pogovarja s težkim 
tovorom. Navsezadnje ga krsti za »pasjo 
radost«. Še vedno je strmo in grozeče, 
a midva sva že štiri ure v steni. 

Megle so pokrile celo steno in se gnane 
od vetra razbijajo ob skalah. Kavke naju 
v pričakovanju obletavajo. Vrv počasi drsi 
in tovariš izgine za robom. Sledim mu s te
žavo. Prsti so skrčeni od mraza. Kako so 
gore krute in neusmiljene, le klene in trdne 
ljudi izpustijo iz svojega objema, da se 
potem srečni in z novim hrepenenjem vra
čajo v dolino. Želim, da bi vsaj malo posi
jalo sonce in ogrelo premražene ude. Mar
ko izgine v meglo. Vem, da je težko, saj vrv 
le počasi drsi preko ramen in skozi dlani. 

Spominjam se, kako je lepo tam doli na 
1 bivaku. Prilegel bi se topel čaj, potem pa 

lenarjenje na soncu. Iz teh tuhtanj me 
1 5 zdran vdrsen je snega in ledu, ki v loku |r,',i 

mimo stojišča. Zaslišim tovarišev glas. 
Oprtim si »pasjo radost« in mu sledim. Le 
vrv me veže s tovarišem. K o preplezam na 
stojišče, ne govoriva veliko. Utrujena sva, 
a rob stene je še visoko nad nama. Nekaj 
raztežajev prečiva v strmem snegu in naji
ne stopinje se združijo z Ljubovimi in To
netovimi, ki sta prejšnjo nedeljo plezala 
zahodno steno. Priplezava na škrbino. Glo
boko pod nama, po strmih plateh in globo
kih grapah pogled zdrsne na streho Aljaže
vega doma. Kmalu stojiva na vrhu. Krepak 
stisk roke nama pove vse. Veter je tu še 
močnejši. Hitro se malo okrepčava s poma
rančo in čajem, pobereva vso opremo in že 
stopava navzdol. 

Bredeva razmočen pomladanski sneg. 
Gore nad Trento so v oblakih. Oh Razor ju 
vasuje deževen oblak. Hitiva, da še suha 
prideva do četvorke. Na Stenarskih vratih 
se ustaviva. Pod nama ležijo Vrata. Globo
ka gaz ostaja za nama. Marsikje drsiva po 
čevljih navzdol. Megle okrog naju vrejo. 
Včerajšnje gazi naju vodijo navzdol. V goz
du se razmočeno listje melje pod koraki. Še 
zadnje krpe snega pod košatimi smrekami 
in že sva pri klopci na jasi. Zgodnja sva. 
sedeva. Molče zreva v gore. Stenar se je 
otresel oblakov, ki drse proti Triglavu. 

Brojanov raz zagori v soncu. Tam za
daj, raztezaj, dva ali tri slutiva severni raz. 
V njem sva doživela lep dan. Sence legajo 
na dolino. Lepo je tu v dolini, a še lepša so 
doživetja v stenah gora nad zelenečo do
lino. 

Tehnični del: Zimski prvenstveni vzpon 
v severnem razu Stenarja — v letni smeri 
Krušica in Šilarja — sta 14. 4. 1961 preple
zala v sedmih urah Marko Butinar in 
Pavel Dimitrov. 

NA VRHU 
S E D E M T I S O Č A K A 

Po dveh dneh počitka od dne, ko je bila 
za nami dolga pot od doma do Pamirskih 
gora, smo krenili prvič proti gori. Sem v 
družbi Mihe in Sandija, ki smo si izbrali za 
pot vzpona smer čez skale Lipkina. Nismo 
osamljeni. Zivopisano druščino sestavljajo: 
Rusi, Madžari, Poljak ter mi trije, vse 
skupaj nas je vodil ruski alpinist Roščin. 

Za nami je že obvezna »Linejka« (to je 
zborno mesto sredi taborišč|g\ ko kora

kamo s po 25 kg težkimi nahrbtniki proti 
taboru I. 

Pot nas vodi preko deroče reke At*ik-
taš. Na drugi strani reke pa je čudovita 
Lukova poljana, posejana s pestro gorsko 
floro. To je svet, kjer žive svizci, ki rado
vedno kukajo iz lukenj. Na vrhu Lukove 
poljane pri bistrem studencu počijemo. 'Od 
tu naprej se kolona pomika po prašni stezi 
preko majhnih potokov do vrha grebena 
(4100 m). Nepozaben pogled se od tu odpre 
na mogočen ledenik Lenina, ki se spušča 
izpod severne stene Leninovega vrha in se 
kot zvijugana kača izgublja v dolino. Na 
spodnjem koncu ledenika je zelenkasto 
Leninovo jezero, v katerem ae zrcalijo >za- • 
sneženi vrhovi. • 

Potem se po melišču spustimo na lede
nik. Hoja po razbitem in z razpokami pre-
preženem ledeniku ni prijetna. Umikamo 
se razpokam in se vzpenjamo vedno viftje. 
Težki nahrbtniki, višina in sonce so vsak 
po svoje prispevali, da vedno pogosteje 
počivamo. 

Pozno popoldne smo pritovorili težke 
nahrbtnike na planoto ob jezercu, kjer bo 
naše taborišče I. Pogled na višinomer nam 
pove, da bo šotorček stal 4200 m nad mor
jem! Šotore postavimo na lepi travici. 
Sandi se loti kuhanja, z Mihom pa občudu
jeva vrhove in grebene, ki zlatijo v zahaja
jočem soncu. 

Tudi naslednji dan je vreme lepo. Nekaj 
prepotrebnih priprav in že smo na snežišču, 
ki nas privleče do ledenika. Zopet nas mori
ta pesek in kamenje, ki se valita izpod nog. 

Pod strmim snežiščem se poslovimo orl 
prijatejev, ki se bodo vzpenjali po smeri 
»čez Razdelnaja«. Strma snežišča zmagu
jemo z lahkoto, saj je sneg idealen za hojo. 
Sonce neusmiljeno žge z vertikale, mi pa 
korak za korakom grehemo v strmino. Tri 
ure naporov je za nami, ko smo pri razbiti
nah letala Lipkina, po katerem se imenuje 
smer našega vzpona. Še nekaj strmih od
stavkov in že smo na skalnem grebenu, kjer 
postavimo začasno taborišče II (4900 m). 
Na skopem prostoru stoji enajst šotorov. 
Eden med njimi je tudi naš »himalajski«, 
na katerem plapola zastava »Planinske 
zveze Slovenije«. 

Predno sonce zaide za mogočnimi gre
beni, Sandi skuha slivov kompot. ki nam 
povrne izgubljene moči. Čez- čas se pripo-
dijo megle in z njimi veter. Postane pasje 
hladno. Vsi trije zlezemo v šotorček. ki je 
pretesen za počitek in spanje. 

Zbudijo nas močni sunki vetra. Bojim 
se, da nas ne odnese med oblake. Čez čas 
sonce ogreje stene šotora. Duši nas, mora
mo ven. Po nekajminutnem vdihavanju 
svežega zraka pridemo k sebi. Za zajtrk: 
nekaj požirkov čaja in tableta proti glavo
bolu. To je začetek aklimatizacije! 

Nedelja je 30.7. 1967. ko sestopamo po 
znani poti. Navzdol gre mnogo hitreje. 
Pred temo smo v baznem taborišču. V 
njem je vse živo. Pripovedujemo si o prvih 
vtisih. Tako je prvi del aklimatizacije za 
nami. 

Dne 3.8.1967 krenemo na drugi del 
aklimatizacije. Ugotavljamo, da so nahrbt
niki zopet pasje težki, pa čeprav smo rekli, 
da ne bomo več vlekli kot osli. Miha je ,ob 
takih prilikah izjavil »kaj veš, kaj ti bo vse 
prav prišlo gor na 7000.« In prav je imel. 

V naši skupini je bil znani ruski alpinist 
Evgenij Andrijanič Bflecki, ki je sodeloval 
pri odpravah na Pik Lenina že pred tremi 
desetletji. Z veliko vnemo pripoveduje 
svoja doživetja pri osvajanju Pamirskih 
vrhov. 

Drugega dne. pozno popoldne smo pri 
šotorih začasnega tabora II. Poderemo jih 
in prenesemo 300 m višje, kjer je primeren 
prostor za postavitev taborišča II (5200 
metrov). 

V snegu izravnamo prostor za naša dva 
šotora. Na takšni višini ni prijetno kopanje 
in postavljanje šotorov, vendar je nujno, če 
hočeš, da te ponoči ne zebe na prostem., 

Nadtfjevanje na IS. si,;mi 
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in Velike Goličice vsiplje v žleb in videti je 
•"kot pajčnlan. Ta prizor me je spominjal na 
i'dolgo poročno obleko dekleta, ki je praz-

"" nično razpoložena. 
l Ostane nam torej druga varianta sesto-

>• panja, in sicer po žlebu navzdol. V trenut-
b ku se spomnim Uroševih nasmejanih ust in 
. ifijegovih belih zob. ki so pomenili svarilo, 

da me je kar zazeblo. 
H Pričeli so se dramatični spusti. Preko 
skoka se spuščamo po 40-metrski vrvi. Pod 

9* spodnjim skokom |>a sestopamo z HO-metr-
'>''sko vrvjo. V žlebu je iz majhnih plazov 
>, :-nastal tobogan, po katerem drvijo vse večji 
.vplaziči. Kaj . če se utrga kakšen »ta velik«. 

si mislim'' Znašli bi se stotine metrov nižje 
<na prodišču pod steno v objemu bele smrti. 

' Ostanem sam na varovališču. Prijatelje (u-
Ofi tim 80 metrov pod seboj. Tesnoba v srcu je 
-]i<?./vsakim korakom manjša in sem vesel, ko 
, s m o zopet skupaj, saj tako vem. da so še 
•'tfivi ljudje na svetu. 

K o strmina popusti, se lazvežemo. S hi-
">Urimi koraki tečemo navzdol, da čim prej 
"•'uidemo nevarnosti pliizov. ki so vse večji in 
rn hitrejši. 
— i . Končno smo n a Hanzovi stezi, ki nas 
.'(varno pripelje v podnožje stene. 

• h V koči na Gozdu duškamo. Spomnimo 
Mse Uroša in mu napišemo razglednico. Po

leg podpisov narišemo turško sabljo, ki naj 
i-'••.Urošu pove. da smo premagali njegov žleb 
i ' »gor in dol«, ter da ho taka sablja segla |x> 

- t njegovem premoženju. 
• , |Or 

,,; SREČANJE GENERACIJ 
^ Po nekajletnem aktivnem plezanju sva 

' ' š p r i j a t e l jeni sklenila preplezali novo smer. 
'''.'Priprave s o potekale skozi vso poletno ple-
" žalno sezono. 
''. Minevali s o zadnji poletni dnevi, ko sva 
."stopala po znani poti, |x> kateri se pride na 
Sleme nad Vršičem. Nato zavijeva levo v 
"grapo in po njej na vrh grape. Od tu se 

"l iama odpre nov svet. ki sva ga doslej vide-
':lil'je iz doline. O stenje nad Veliko in Malo 
'Mojstrovko je videti mnogo bolj mogočno 
"instrmo kot iz Tamarja. 

Odločiva s e za smer. ki poteka levo od 
'rlveh kotlov, ki mejita obe Mojstrovki. 
V kolikor bi v enem dnevu ne izplezala, bi 
bivakirala v spodnjem ali zgornjem kotlu. 

'' Po meliščii s e spustiva k vstopu. V votlinicj 
' postaviva možica z opisom. K o piševa 

datum, s e spomniva, da je to moj rojstni 
"dan. K o l mnogokrat doslej si seževa v roke 

" in pričneva prve metre, ki niso preveč 
strmi. Po dveh dolžinah vrvi postane stena 

'i-Holj strma in vedno manj je oprimkov. 
Hitro napredujeva, kar je znak. da sva do
bro pripravi jena. 

Sredi stene sva. ko se iz Debel Jakove 
''smeri oglasi naveza. Odgovoriva ji s kri-

,' 'kom. 
. ' Stena postane še bolj strma in zdi se mi. 

kot da se hoče s svojo strmino otresti 
" nezaželenih gostov. Sonce se je močno 

.nagnilo proti zahodu, ko sva priplezala do 
' ključnega mesta smeri. Po tridesetih me-
.'trih vertikale, skoraj brez oprimkov, se |x> 
,'flesetmelrski horizontali poči prehijeva do 

lažjega sveta. 
Prevzamem varovanje. Marko pa moj

strsko zmaguje meter za metrom. S pogle-
' ddm sledim vsakemu njegovemu preprije-
' mu. Ze se je preril do poči. V labilnem 

"položaju skuša zabiti klin. ki pa noče pri-
,'jeti. Žalostno se ozre navzdol, kajti do va-
"rovališča ni nobenega vmesnega klina. Za 

vsak slučaj si nadenem rokavice. Marko se 
' .po centimetrih pomika desno. 7. rokami se 
' preprijema po poči. noge pa mu bingljajo 

ndd 500-metrskim prepadom. Z zadnjimi 
močmi zmore zajedo, ki jo oceniva z naj
težjo stopnjo. P redno po grapi izplezava na 
Voh stene, jo krstiva s »Kovinarsko«, saj 
sva oba po poklicu kovinarja. 

Na robu stene si seževa v utrujene roke. 
Vse l iva se najine prvenstvene smeri. Na 

južni strani naju pozdravi skoraj za rod 
starejši plezalec. Pove, da je on tisti, ki se 
je oglasil iz Debeljakove smeri in da je sine 
že odletel v dolino. Dodal je še, da je naju 
čakal na robu stene celo uro in da nama je 
na vsak način hotel čestitati, saj je jz De
beljakove videti najino Smer, kot bi plezal 
po navpičnem zidu. K o sva malicala, je on 
zvil vrv, čeprav sva mu rekla, da jo bova 
sama. On pa je dejal: »Le počijta si. pono
sen sem, da vama lahko zvijem vrv.« Hvala 
vam tovariš Lipovšček za vaše dejanje, ka
terega nisva bila vredna. Takrat sva bila 
preveč počaščena, da bi lahko karkoli rekla. 

Sestopamo po južnem pobočju Moj
strovke in kmalu smo na Vršiču. Naju pre
veva zadovoljstvo, saj sva s to smerjo v 
sebi zarisala enega od mnogih nepozabnih 
spominov iz gora. 

V STENI NAD BIVAKOM 
Vrv mi počasi drsi med premrlimi ro

kami. Marko pleza najtežji raztezaj. Zasli
šim slaboten glas. . . Na-prej. Naprtim si 
težko obložen nahrbtnik, izpnem vponko in 
streme, izhijem varovalni klin in načnem 
prve metre. Vrv pred menoj vodi skozi 

vponke navzgor. Prvi metri so lažji, a zato 
naslednji toliko težji. Nekaj klinov je zabi
to med plati, čez katere polzi voda. Pod 
previsom me pozdravi streme, ki niha v 
zraku. Kovinske prečke stremen udarjajo 
ob plati. Po nekaj metrih se stena položi. 
Še težka prečnica in obložen s stremeni in 
vponkami se ustavim ob prijatelju. 

Med tednom sva jo s kolesi mahnila 
proti Vratom, tu je najin najlepši kot. Nad 
dolino se proti jugu razprostira mogočna 
triglavska stena in proti zahodu stena Ste-
narja. Med gore pa je ostro in globoko vre
zana dolina, ki jo robijo na straneh blešče
če gore. Polno je čuvoditih kotičkov na ja
sah med gostimi smrekovimi gozdovi in na 
planinah pri na pol razpadlih pastirskih 
stanovih. In vedno, ko se utrujen in srečen 
vračam navzdol proti domu po prašni cesti, 
se mi zdi, kot da bi me šumeča Bistrica 
vabila nazaj v svojo zibelko. Kadar uteg
nem, se vrnem k njej in h goram, ki jo 
napajajo iz svojih prostranih snežišč. Vsa
kokrat, ko se vrnem, odkrijem nove lepote, 
ki me še trdneje priklenejo nase. 

Najina dolgoletna želja je bila. da pre
plezava severno-zahodni raz pozimi. Počasi 
napredujeva po strmih plaziščih. Tišino 

TURNO SMUČANJE 

Mirno lahko trdimo, da ima turno smu
čanje v Sloveniji zelo globoke korenine. 
Tako so se že kar kmalu po prvi svetovni 
vojni podali ljubljanski skalaši vsako zimo 
na smučeh prav iz Ljubljane preko Dolo
mitov in škofjeloških hribov. Jelovice v Bo
hinj, čez Staro Fužino do planine pri 

Na triglavskem ledeniku, foto JAka čop 

Jezeru na planino v Lazu, od tam na Velo 
polje, na Kredarico in skozi Krmo v Moj
strano, ali čez Hribarice na Komno. Tako 
dolge ture so opravili v nekaj dneh ljubi
telji zimske prirode že pred 50 leti. 

Ze pred njimi zasledimo Piparje na Ve
liki planini, seveda pozimi in s smučmi. 
Smučar, ki se ga je takrat držalo Se nemško 
ime »skilaufar«. je bil posebna eksotična 
pojava, okrog katerega je bilo na mah 
množica občudovalcev. 

Imena kot Kveder. Kajzelj. Bad.jura 
itd. ne bodo šla v pozabo. Kajzelj je, na 
primer, napravil poizkus, kako daleč bo 
prišel pozimi v 24 urah neprestane hoje. 
v Julijcih, na smučeh. Pričel je v Mojstra
ni, šel skozi Krmo na Velo polje, Hribarice 
skozi dolino sedmerih jezer do Komne. 
naprej čez Vogel vse do Orne prsti. To je 
verjetno precej več kot (iOkm. ki jih je 
zmogel kot samohodec. 

Tudi triglavski smuk. ki so ga skalaši 
prirejali od leta 1927 dalje, je bil v bistvu 
turni pohod, ki se je na povratku spremenil 
v organizirano tekmo z oprtniki na ramah. 
Tudi tu zasledimo znana imena Deržaj. dr. 
Kmet, Kajzelj. bratje Čop itd. 

Tradicija triglavskega smuka se je pre
nesla v čas po drugi svetovni vojni kot čisti 
turni pohod, brez tekmovanja, po zaslugi 
neutrudnega organizatorja Janeza K n i -
šica. 

Tihi in verjetno najbolj vztrajen lju
bitelj Julijcev v zimi je dr. France Novak, 
ki je v zadnjih 50 letih opravil nad 500 tur
nih pohodov na smučeh v belo zlatorogovo 
kraljestvo in je obenem najboljši poznava
lec najbolj skritih prehodov od Mojstrane 
do Krna. 

Kaj nam nudi turno smučanje? Pred
vsem so gore pod snegom še lepše kot 
poleti. Nobenih sledi o civilizaciji, vse kar 
je v zvezi s človekom je globoko pod 
snegom, nobenih steza in kažipotov, pravi 
izgubljeni svet brez polivinila in »šemaste« 
kulture. Zato pa izobilje srebrnih kristalov, 
med katerimi se vijejo pota gorskih pre
bivalcev, ki iščejo svojo borno hrano. 

Bele lepotice so v zimi lahko tudi zelo 
stroge, sneženje z viharji, megla in mraz. 
gazi in tožbe vetrov, nič ti ni prizaneseno 
kadar nanese. 

Dolgi pohodi so samo za tiste, ki so 
maratonsko vzdržljivi, ki postopoma odkri
vajo vse daljše poti in vse višje cilje, ki po
stopoma doživljajo zakonitosti zime v 
gorah. Pozimi so smuči in težki čevlji do
datna teža v primerjavi s poletjem in poleg 
večje teže je hoja v globokem snegu nič 
kolikokrat bolj naporna od hoje po kop
nem. Vse to je tisto, kar človeka, ki je 
zdrav in poln moči. privlači v borbo, smo 
ali nismo, bomo ali ne bomo. 

Kmna vseh težav, ali boljše, plačilo za 
vse težave je spust v dolino kadar je sneg 
v redu. ' 

V marcu se prične tisto, kar najbolj pri
vlači turnega smučarja, lepo vreme in 
trden sneg, ki so ga čas. veter. mraz. otoplit
ve predelali v odličen sneg. V marcu je sneg 
v Julijcih navadno ves dan odličen za 
turno smuko, ker ga sonce še ne omehča 
pregloboko. 

V takem snegu uživajo vsi tisti, ki odlič
no vijugajo in tisti, ki imenitno plužijo. 
Vsak po svojih možnostih, toda nihče pre
hitro v' neznanem svetu, to je eno od 
važnih pravil. Nasploh sp pri turni smuki 
ne divja, če že iz drugega razloga ne. pa 
zato. ker bi bilo lepot prehitro konec. Stro
kovno ocenimo 50. 100 ali 150 m proge, 
lepo z užitkom zavijugamo ali odplužimo. 
kar pač znamo, se ustavimo in pogledamo 
svet okoli sebe in v daljavi. Skupina zaradi 
varnosti drži razdaljo med posamezniki. 
Spredaj krmari izkušeni vodnik, zadnji je 
zopet nekdo, ki ni ravno prvič v gorah. Več
krat se ustavljamo tudi zato. da se mišice 
spočijejo. so zato močnejše in smo bolj 
varni pred padcem. Znano je. da utrujen 
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preje padeš in padec je lahko tudi nesreča. 
Ustavljamo se tudi zato, da ostanemo 
skupaj. Poznamo eno glavnih pravil, da se 
skupina pod nobenim pogojem ne sme 
razbiti, kar velja še posebno za megleno 
vreme. V tem primeru je svetloba difuzna, 
razprši se in smo kakor slepi, krmarjenje 
v tem primeru .je mučno, premikamo se 
čisto počasi in še je možnost, da zdrsnemo 
v jamo. ali tudi čez prepad, kar se je zgodilo 
Pogačniku čez Triglavsko steno, k sreči 
s srečnim koncem, kljub preko 70-metr
skemu padcu. 

Doživetja so pozimi v gorah čisto dru
gačna kakor poleti. Vse zavisi od vremena 
in trdnosti snega. Sneg, ki se globoko udira, 
zahteva več moči in več pazljivosti, koče 
niso oskrbovane, noč v zimskih zasilnih 
sobah preživiš edino v visokogorski spalni 
vreči, vso hrano moraš nositi s seboj. 

Razen zimskih krasot prinaša zima s se
boj tudi določene tegobe in to je tisto, kar 
pogumnega izziva. 

Zgodilo se mi je, da vse leto nisem 
mogel na tiste prijetne dolge pohode po 
naših Julijcih in ko sem spet ozdravel, sem 
bil lačen daljave. Sam sem se odpravil na 
Komno. prespal v domu in rano zjutraj, še 
pred soncem, odrinil proti Rogatinskim 
vratcem. V ranem jutru je sneg še ledeno 
trd. hoja ni težka. V dobri uri sem stal na 
sedlu in prvi žarki so pozlatili pokrajino. 
Edinstven spust vodi mimo |x>drtih starih 
italijanskih zgradb skozi dolino Doliči na 
Planino Duplje do Krnskega jezera. V dol
gih lokih vijugaš kol ujeda po zraku, sneg 
brsti pod robniki, strmina je prijetno blaga 
In iz nekaj kilometrov zračne črte jih »iia-
kleplješ« nešteto v dolgih vijugali. 

Pri jezeru je obvezno počitek.. Na bregu 
sem prebil led in na kuhalniku zavrel čaj. 
To je že pravo razkošje, če si lahko postre-
žeš v samoti s čajem. Sončni žarki prido
bivajo na moči. kar z veseljem bi se zleknil 
in užival sonce. Toda glad |K> brezmejnih 
daljavah je močnejša. 

V dveh urah |x>časne hoje sem bil pod 
krnskim sedlom. To mi je bil cilj. Po dolgi 
dobi mirovanja več kot dovolj, da poteši 
glad. Vzpon v soncu načne rezervne moči. 
zahteva vso silo volje. Spust do Krnskega 
jezera je bogato plačilo za trud. Sneg |x>-
staja vSe bolj mehak, toda še vedno odlično 
drži. Izpod Krnskega sedla je do Krnskega 
jezera obilna izbira različnih možnosti 
krmar.jen.ja. 

Sonce pripeka pri vzponu proti B<«a-
tinskim vratcem kot v Sahari in te prisili 
pri podrtih italijanskih kasarnah na ob
vezni oddih, pa četudi si precej trmast. 
Žalostno se oziraš za vodo. ki je tu pač ni. 
razen če nosiš delček Krnskega jezera 
v čutari s seboj. . 

Ura je daleč čez poldan, ko stopiš 
močno načet na sedlo Vratca. Sledi lep 
smuk proti planini na Kraju. <xl kjer si 
v četrt ure pri domu na Komni. Od doma 
na Komni je še celo uro smuka do koče pri 
Savici po ozki poti z ostrimi zavoji. 

Vsak turni smuk je doživetje, vsak 
prinese kaj novega, kaj svojega. 

V Julijcih imamo Slovenci pravo za
kladnico visokogorskih poti v zimskem in 
spomladanskem času. Oskrbovana sla tre
nutno le dva centra s širokimi možnostmi 
izbire tur. To sta Komna in Kredarica. 
Slednja le po zaslugi meteorologov. Manjšo 
izbiro tur ima* Vršič, kjer je Erjavčeva koča 
tudi oskrbovana vse leto. Močno |xigi'e-
šamo od marca dalje Vodnikovo kočo in 
kočo pri Triglavskih jezerih. Tudi ti dve 
koči kot center nudita veliko izbiro tur. 

Nikdar ni zadosti podčrtano, da ne 
smemo podcenjevati v gorah pozimi tistih 
dobro poznanih nevarnosti, kol so plazovi, 
mraz. utrujenost, zdrs, tavanje v megli, 
sneženje, sončna svetloba in morda še kaj. 
Navodila za vse primere naj bi poznal 
vsakdo, ki se poda na dolge poti. ne samo 
vodnik. Samo brezpogojna disciplina je 
relativno sigurni porok za uspešno turo. 

Ciril Praček 

Na Rožci fot JAka Čop 

Zgornja Krma, lovska koča, foto JAka Čop 

Naši-luHiii -,Fnln Franci ('rt 

Vsem, ki ljubimo gore in smo navezani 
nanje, so sestavni del našega življenja. Na 
svojih poteh doživljamo lepe trenutke, vča
sih pa tudi težke — dramatične preizkuš
nje. 

Iz množice spominov na ture in vzpone, 
ki sem jih s prijatelji premagoval v Julijcih, 
Durmitorju, Zahodnih Alpah, Pamirju in 
Himalaji, se je težko odločiti, kateri mi 
pomeni več. Odločil sem se za vzpone, ki 
sem jih opravil v letih, ko je naša mladost
na zagnanost segala tudi skoraj v nedoseg
ljive cilje. 

MOJ PRVI 
ZIMSKI VZPON 

Bi l je lep zimski dan, ko sva z Markom 
vstopila na Jesenicah na vlak. Izstopiva 
v Kranjski gori in se s težkima nahrbtni
koma napotiva po cesti, ki pelje na Vršič. 
Ustaviva se na produ ob Jasni, od koder je 
lep pregled na zasnežene gore. Najin pogled 
se usmeri proti Mojstrovki in njenemu 
razu, ki se kot navpična črta riše na plavem 
obzorju. To je najin cilj! 

H itiva po ozki gazi, ki se vzpenja skozi 
zasnežene gozdove na Vršič. Zasopihana se 
ustaviva v Tičarjevi koči, kjer bova preno
čila. Nekaj malega večerjava, nato odideva 
spat, kajti zjutraj morava zgoraj vstati, ker 
je do vstopa v najino smer dolga pot. 

Markova budilka naju zbudi že ob pol
noči. Nikoli doslej nisva vstala tako zgodaj. 
Najino »kramo« zmečeva v nahrbtnik, 
nekaj malega pojeva in kmalu zatem gazi
va globok sneg pod Sita Glavo. Plaznice od 
plazov so zelo gladke, da jih s težavo pre
magujeva. K o nama veter butne v obraz, 
veva, da sva na Vratcih. Nato se drživa tik 
pod ostenjem Sita Glave vse do pod grape, 
ki naju pripelje do vstopa v raz Male 
M ojstrovke. 

Prezgodnja sva. zato se vsedeva na 
zvito vrv in brez besed opazujeva zvezd
nato nebo. Globoko pod nama utripajo luči 
v Ratečah in Podkorenu in se mi zdi. kot 
da bi bila na drugem planetu in od tam 
opazovala življenje na zemlji. 

Prične se daniti. Silhueta vrhov je 
vedno bolj razločna, da že lahko prepo
znava nama znane vrhove. Luči v Ratečah 
počasi ugašajo, ko si seževa v roke in 
Marko prične s prvim raztežajem, ki je 
obenem ključna točka smeri. K onopljenka 
mi počasi drsi skozi dlani. Čutim vsak nje
gov gib in dih, kajti sedaj, ko sva na isti 
vrvi, živiva skupno življenje. Napetost v 
meni popusti, ko zaslišim zabijanje klina in 
vem, da je to varovalni klin na koncu raz7 

težaja. S težkim nahrbtnikom na hrbtu mu 
sledim. Poleti je tu čisto drugače. Še tisti 
majhni oprimki so sedaj poledeneli, zato je 
treba plezati brez rokavic. K o priplezam do 
njega, sva oba zadovoljna, saj je najtežje 
za nama. Sledi mnogo raztežajev in z vsa
kim sva bližje izstopu. Čeprav je sončen 
dan, je tu v severni steni peklenski mraz. 
V izstopni grapici mi pade rokavica po 
steni navzdol. Kmalu za tem se mi za-
nohta. Marko mi z masažo požene kri po 
žilah. 

Še dva — tri raztežaje in sva na robu 
stene. Seževa si v premrzle roke še bolj 
veselo kot pred osmimi urami pri vstopu. 
Na južnem pobočju v kotanji počijeva, da 

nama sonce ogreje premrzle ude. Vesela 
sva najinega prvega zimskega vzpona, Id je 
bil tudi prva zimska ponovitev. 

HUDIČEV ŽLEB 
V PRISOJNIKU 

Po opravljeni turi lenobno ležem pred 
Erjavčevo kočo in se predajam sončnim 
žarkom. S pogledom blodim po bližnjih 
ostenjih in vrhovih. Pogled mi obstane 
v žlebu, ki je videti kot rez, ki ga je velikan 
urezal z mečem. To je zloglasni »Hudičev 
žleb«, katerega je Uroš sam opravil pred 
mnogimi leti. N i imel veliko ponovitev.' 
zato meje toliko bolj mikal. 

Nekaj tednov kasneje s prijateljem na
pravimo »bojni načrt«. Sledil je še posvet 
z Urošem. Povedal nam je, kje je polica, ki 

z vrha žleba pripelje v Hanzovo pot. Pri
pomnil je, da jo je težko najti in pripomnil 
sem, če je ne bomo našli, bomo morali,pač 
sestopiti po žlebu navzdol. Uroš ss je ob, tej 
moji izjavi širokoustno nasmejal, da bi mu 
lahko preštel vse zobe, se prijel za »nekaj« 
med kračami in rekel: »si dam nekaj odre
zati, če pridete po žlebu dol«. Nato nam je 
zaželel uspešen vzpon. 

Zimski dnevi so se iztekali, ko smo Ja 
nez, Joco, Lado in jaz sopihali poHanzffvi 
poti. Tam, kjer steza prečka vpadnico žleba 
in se umakne desno, smo zavili v feyjo 
navzgor v vstop v žleb. S težavo prema
gamo globoko krajno poč, da se spustimo 
v žleb. Stisk rok in že pričnemo prve metre, 
ki niso preveč težki. Pogled navzgor ni pre
več ohrabrujoč, saj je videti kot da bi po
gledal skozi navpičen tunel. 

Strmina vedno bolj narašča in le prvi 
zobje derez prijemi jejo v trd sneg. Po nekaj 
raztežajih smo pri prvem skoku, ki je -vê s 
poledenel in je ključno mesto smeri. Vzame 
nam debelo uro časa, da se prerinemo prek 
njega. Skok nas je toliko zaposlil, da nismo 
opazili, da se je pooblačilo. Pri drugem sko
ku, ki nas zopet dodobra zaposli, pričrie 
snežiti. Še dve vrvni dolžini in že smo si 
stisnili roke na vrhu žleba. Toda v istem 
trenutku nas prične skrbeti sestop. Police", 
po kateri naj bi prišli do Hanzove poti. ni
smo našli. Zato je ta varianta sestopa od
padla. Zapadlo je že nekaj centimetrov no
vega snega, ki se s polic ostenja Prisojnika 

(Nadaljevanje na 14. strani) 

Mala Mojstrovka 

IZ MOJIH SPOMINOV 



Na osnovi sklepa odbora za delovna razmerja TOZD Družbena prehrana 
z dne 11. 9. 1978 in v skladu s samoupravnim sporazumom o medsebojnih 
razmerjih in odgovornosti delavcev v TOZD dajemo 

O B J A V O 
prostih delovnih nalog: 

1 9527 D-3 kurjač-vzdrževalec — 1 oseba za določen čas od 1. 10. 78 do 
30. 5. 1979. _ 
Pogoji za opravljanje delovnih nalog: 

' — izpit za kurjača centralne kurjave in eno leto delovnih izkušenj 
2. 9209 D-2 sobarica v samskem domu — 1 oseba za določen čas 8 mesecev. 
3 Kurjač v samskem domu na Koroški Beli — 1 oseba za določen čas od 

1.10. 78 do 30. 4.1979. 
Delovni čas traja od 5. do 21. ure. okrog Sest ur dnevno. 
Pogoji za opravljanje delovnih nalog: 
— izpit za kurjača centralne kurjave in eno leto delovnih izkušenj. 

Kandidati morajo izpolniti posebno prijavo, ki jo dobijo pri kadroviku. 
personalki TOZD ali sprejemni pisarni kadrovskega sektorja ter v roku 15 dni 
poslati na kadrovski sektor z oznako za TOZD Družbena prehrana. 

Na osnovi določil samoupravnega sporazuma o združitvi TOZD v delov
no organizacijo ter sklepa delavskega sveta za komercialno finančne zadeve 
zdne24.8. 1978 

RAZPISUJEMO 

naslednje delovne naloge: 
1. Računovodja za TOZD Plavž 1 oseba 
2. Računovodja za TOZD Jeklarna in Livama 1 oseba 
3. Računovodja za TOZD Valj . Btuming Stekel in 

Valj . žice in profilov 1 oseba 
4. Računovodja za TOZD Valjarna debele pločevine 1 oseba 
5. Računovodja za TOZD Hladna valj. Jesenice 1 oseba 

in Zičarna 
6. Računovodja za TOZD Elektrode in Zebljarna 1 oseba 
7. Računovodja za TOZD Strojne delavnice 1 oseba 
8. Računovodja za TOZD Remontne delavnice 1 oseba 
9. Računovodja za TOZD Vzdrževanje 1 oseba 

10. Računovodja za TOZD Energetika 1 oseba 
] 1. Računovodja za TOZD Transport 1 oseba 
12. Računovodja za TOZD H V Bela in Jeklovlek 1 oseba 
13. Računovodja za TOZD Družbena prehrana 1 oseba 
M. Računovodja za TOZD Delovne skupnosti: 

za komercialno finančne zadeve, 
za kadrovske in splošne zadeve 

ter informiranje, 
za ekonomiko, teh. kontrolo in 

novogradnje 1 oseba 
Za računovodja se lahko prijavi oseba, ki izpolnjuje z zakonom 

predpisane in Se naslednje pogoje: 
— da ima višjo ali srednjo izobrazbo ekonomske smeri in najmanj tri. 

oziroma pet let uspešnega dela na finančno-računovodskem področju in da 
ima družbeno politične in moralno etične kvalitete. 

Mandat izbranega kandidata bo trajal štiri leta. 
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjenih pogojih v zaprti 

ovojnici z oznako »za razpisno komisijo delavskega sveta za komercialno 
finančne zadeve« v roku 15 dni po objavi na naslov: Zalezarna Jesenice, 
kadrovski sektor. Cesta železarjev 8, Jesenice 63270. 

Po sklepu odbora za delovna razmerja pri delovni skupnosti za ekono
miko, tehnično kontrolo in raziskave ter novogradnje 

OBJAVLJAMO 

proste delovne naloge 
finomehanik D-4 šifra 5835 9. ktg. 1 oseba 
POGOJI: PIŠ strojni ključavničar in 2 leti ustrezne prakse. 

Prijave z osnovnimi podatki in podatki o strokovnosti pošljite v roku 
15 dni na kadrovski sektor. Prijavnice dobite pri tajnicah TOZD oziroma 
v sprejemni pisarni kadrovskega sektorja. 

POLITIČNI AKTIV KS PLAVŽ 
0 SAMOUPRAVNI PREOBRAZBI 

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
Čeprav se je v ponedeljek, 11. septembra odzvalo vabilu predsed

nika krajevne konference SZDL Plavž Joža Je lovčana le okrog 32 
odstotkov vabljenih, lahko trdimo, da je bila razprava o samouprav
nem preoblikovanju največje krajevne skupnosti v občini zelo 
živahna in izredno kvalitetna ter preudarna. To dokazuje, da so se 
vabilu odzvali tisti, ki so resnično zainteresirani, da bi krajevna 
samouprava zaživela v ustavnem duhu. Sestanku sta prisostvovala 
tudi predsednik občinske konference SZDL Jesenice Zdravko Črv in 
sekretar Slavko Humerca, ki je imel tudi uvodno obrazložitev o po
trebi samoupravnega preoblikovanja večjih krajevnih skupnosti v 
občini. 

Separacija — ekonomski izkoristek nasipa Železarne 

Slavko Humerca je v svojem 
uvodu predvsem poudaril dosedanji 
razvoj krajevne samouprave, ki se je 
začela pred 25 leti s stanovanjskimi 
skupnostmi, ki so z razvojem 
prerasle v krajevne skupnosti, ki 
so dobivale z leti vedno večje pri
stojnosti, dokler niso bile z ustavo 
opredeljene kot temeljne samou
pravne skupnosti. Da bi krajevne 
skupnosti resnično lahko samou
pravno zaživele, je potrebno pred
vsem v večjih krajevnih skupnostih 
v občini razmišljati o preoblikova
nju le teh. ObrazložU je predlog 
delovne skupine pri skupščini občine 
Jesenice, ki predlaga za samouprav
no reorganizacijo krajevne skup
nosti Plavž dve varianti. Po prvi naj 
bi se po določeni urbanistični zako
nitosti sedanja krajevna skupnost 
razdelila na pet skupnosti, po drugi 
na tri, dodatno pa je svet krajevne 
skupnosti predlagal še tretjo varian
to in sicer, da bi se razdelila na dve 
skupnosti. 

V razpravi, ki je sledila, je bilo 
prvenstveno poudarjeno, da je pri 
samoupravni preobrazbi krajevne 
skupnosti potrebno predvsem izha
jati iz tega, kako organizirati kra
jevno skupnost, da bi maksimalno 
zagotovili vsem krajanom samou
pravne — ustavne pravice in dolž
nosti, da bi občani lahko neposredno 
izražali svoje interese in interese 
svojih družin ter skupne interese. 
Pr i tem je vsekakor pomembna tudi 
velikost krajevne skupnosti, vendar 
pa je bilo poudarjeno, da je 
primarno, kako je krajevna skup
nost samoupravno organizirana. 
Doslej se je krajevna skupnost 
predvsem posluževala zborov obča
nov, ki pa zaradi obsežnosti, oziroma 
prevelikega števila volivcev — preko 
4.000 — in zelo heterogenih inte
resov niso uspevali. Niso bile izko
riščene številne druge možnosti 
samoupravnega združevanja kraja
nov, kot so zbori stanovalcev, zbori 
potrošnikov, hišni sveti, ali sveti 
posameznih krajevnih območij ali 
interesno sklicevanje krajanov. Kaj
ti tudi če bi sedanjo krajevno skup
nost razdelili na pet samostojnih 
skupnosti, bodo le-te poprečno imele 
skoraj 1.000 volivcev in ne bo 
mogoče samo z zbori občanov zajeti 
vseh interesov, temveč bo potrebno 
razvijati tudi druge oblike sesta
janja občanov. Razen tega, je bilo 
rečeno, ne bi smeli pozabiti, da se bo 
krajevna samouprava razvijala in 
krepila le, če bomo istočasno krepili 
in večali tudi njeno materialno bazo. 
Nekdo je neuradno pripomnil, če bi, 
na primer, sklicali občane, oziroma 
krajane krajevne skupnosti, kako 
najbolj smotrno porabiti, na primer, 
500.000 din za urejanje okolja na 
Plavžu, bi bila najbrž skupščinska 
dvorana premajhna. Ta pripomba 
veliko pove. 

Obravnavano vprašanje je dosti 
aktualno, ker so krajevne skupnosti 
pred volitvami novih delegatov v 
krajevno samoupravo, kajti kakr
šnakoli reorganizacija krajevne 
skupnosti na več enot, potegne za 
seboj tudi nove volitve delegatov, 
oziroma delegacij za celotni skup
ščinski sistem. Delitev krajevne 
skupnosti na več skupnosti pa se 
seveda povezuje tudi s celotno 

reorganizacijo družbenopolitičnih 
organizacij, ki so nekatere sicer 
zaradi boljšega dela že krajevno 
razdeljene. Predlagana reorganiza
cija na pet krajevnih skupnosti, bi 
zahtevala skoraj 50% angažiranost 
vseh krajanov v delegacijah in 
vodstvih družbenopolitičnih organi
zacij. To je sicer idealno, vendar, je 
bilo rečeno v razpravi, se moramo ob 
vsem tem tudi kritično soočiti s 
pripravljenostjo, oziroma zaintere
siranostjo krajanov, oziroma s stop
njo njihove družbene zavesti. 

V razpravi je bilo dovolj kritično 
iznešeno tudi vprašanje pogojev 
delovanja krajevne samouprave, 
kajti že doslej v eni krajevni skup
nosti manjka kulturnih prostorov za 
delovanje, pri treh ali petih pa se bo 
ta problem še povečal. Tudi delovan
je, hiSnih svetov iz tega razloga 
ne zaživi, kajti ni primarni problem 
dobivati ustreznega predsednika, 
če bi bili za delovanje ustrezni 
prostori. Te funkcije se ljudje bra
nijo predvsem zato. ker morajo 
sklicevati seje sveta v svojem stano
vanju, stanovalce pa v kleti ali na 
stopnišču. 

Razpravljalci so bili zelo enotnega 
mnenja, da je potrebno krajevno 
samoupravo približati ljudem, na 
primer, v stolpnice, v posamezne 
ulice ali zaselke. Na ta način bo 
celotna samouprava bolj zaživela in 
mnogi, doslej nerešeni problemi in 
težave bi bili tako rešeni, razen tega 
pa bi bili resnično krajani nepo
sredno vključeni v vsa področja 
kreiranja in odločanja. Na ta način 
bi lahko tudi bolj učinkovito 

zaživela dejavnost na področju 
splošnega ljudskega odpora in druž
bene samozaščite, na področju 
socialne politike, varstva družin in 
podobno. Seveda pa je za to potreb
no ustvariti pogoje. V tem razmišlja
nju bi morali tudi upoštevati 
pripombo, da bi morali v krajevnih 
skupnostih bolj koristiti pozitivne 
izkušnje samoupravne organizira
nosti v organizacijah združenega 
dela. Zaradi boljšega samouprav
nega delovanja so v nekaterih 
primerih razdelili večje zbore delav
cev na samoupravne delovne skupi
ne in jih delegatsko povezali v 
delavskem svetu. Podobno bi morali 
razmišljati tudi v krajevnih skup
nostih. 

V zvezi s predlaganimi variantami 
razdelitve sedanje krajevne 
skupnosti na več samostojnih kra
jevnih skupnosti so bili razpravljalci 
mnenja, da je treba predloge dopol
niti še z nekaterimi kazalci. Premalo 
je namreč predlog utemeljiti le s 
številom prebivalcev v novih skup
nostih. Potrebna je tudi navedba 
socialne strukture prebivalcev, druž
ben proizvod, ki se bo ustvarjal na 
območju novih krajevnih skupnosti 
in podobno. Utemeljena je bila tudi 
pripomba, da so v celotnem samo
upravnem in družbenopolitičnem 
življenju premalo zajeti krajani — 
neslovenci, ki pomenijo pomemben 
odstotek prebivalcev krajevne skup
nosti. 

Zelo živahno, pa tudi preudarno in 
kvalitetno razpravo so sklenili s 
številnimi predlogi, ki jih bo upošte
vala delovna skupina, ki jo bo 
imenovala krajevna konferenca 
SZDL Plavž, ki mora biti nosilka te 
politične akcije ob močni podpori 
sveta in skupščine krajevne skup
nosti. Na osnovi razprave bodo pred
lagane tri variante za samoupravno 
reorganizacijo krajevne skupnosti 
dopolnili še s predlaganimi kazalci in 
predlog ponovno dali v razpravo 
družbenopolitičnim organizacijam v 
krajevni skupnosti. Po končani raz
pravi se bo sestal politični aktiv 
krajevne skupnosti in uskladil sta
lišča, nakar bo stekla javna razprava 
med krajani. Celotna razprava mora 
biti zaključena do konca novembra. 
Temu pa mora slediti referendum, 
na katerem se bodo krajani odločali 
o eni izmed predloženih variant. 

NOVICE IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 
NADALJEVANJE 

PREKINJENE SEJE 
IO SINDIKATA ŽELEZARNE 
Prekinjeno sejo IO sindikata Žele

zarne z dne 30. avgusta so nadalje
vali minulo sredo, 6. septembra. Be
seda je tekla o prekategorizaciji ter 
o izpolnjevanju planskih obveznosti. 
Sprejete sklepe v zvezi z izpolnjeva
njem planskih nalog smo objavili že 
v prejšnji številki, tokrat pa objav
ljamo še sklepe, ki se nanašajo na 
prekategorizacijo. 

Izvršni odbor sindikata Železarne 
je na osnovi analize, ki jo je pripra
vila strokovna služba — oddelek za 
nagrajevanje, obravnaval vrednote
nje delovnih mest (zbir delovnih 
nalog), za katere se zahteva dvelet
na administrativna (nižja) in sred
nja strokovna izobrazba. 

Iz analize je razvidno, da je 
povprečna vrednost delovnih mest, 
za katere se zahteva nižja izobrazba 
(dveletna administrativna šola) za 
3,2 kategorije nižja od povprečne 
vrednosti delovnih mest, za katere 
se zahteva triletna poklicna šola. 
povprečna vrednost delovnih mest. 
za katere se zahteva srednja stro
kovna izobrazba netehnične smeri 
za 3,5 kategorij nižja od vrednosti 
delovnih mest. za katere je potrebna 
srednja strokovna izobrazba teh
nične smeri. 

Izvršni odbor smatra, da takšne 
razlike niso realne ob upoštevanju 
tega, da so delovne naloge na teh 
nižje vrednotenih delovnih mestih 

zaradi nove samoupravne organizi
ranosti Železarne, uvajanja dohod
kovnih odnosov v delitev, ločenih 
obračunov po T O Z D in DSSS in 
strožjih zahtev po natančnem izpol
njevanju vseh predpisov, posebno fi
nančnih, dosti zahtevnejše. Izhaja
joč iz takih ugotovitev, priporoča 
izvršni odbor strokovni službi, da 
izvede ponovno vrednotenje teh de
lovnih mest in spremembe predloži 
v potrditev delavskim svetom TOZD 
in DSSS. 

IO sindikata Železarne zahteva od 
poslovodnega odbora, da angažira 
vse razpoložljive sile, da se čimprej 
dokonča delo s katalogom delovnih 
opravil in nalog ter vrednotenje 
istih. Samo na teh osnovah bodo 
v bodoče podpirali dopolnjevanje 
sistema nagrajevanja v Železarni, s 
poudarkom, za stalno naraščanje in
dividualne in družbene produktivno
sti dela kot podlaga za povečanje 
dohodka in s tem krepitev material
nega in družbenega položaja delav
cev. 

V drugem delu seje so imenovali 
odbor z nalogo, da uredi lastništvo 
počitniškega doma na Mežaklji in> 
pripravi vse potrebno za obnovo 
objekta. Rešili so še nekaj prošenj za 
denarno pomoč delavcem Železarne 
iz solidarnostnega sklada ter name
nili sredstva za izvedbo medna
rodnega turnirja v kegljanju na 
ledu, ki bo na Jesenicah. Prav tako 
so odobrili potrebna sredstva za iz
vedbo tedna upokojencev. 
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POSPEŠENA GRADNJA JEDRSKIH 
ELEKTRARN 

V VZHODNOEVROPSKIH 
SOCIALISTIČNIH DRŽAVAH 

Čeprav ima Sovjetska zveza ogromne zaloge energetskih 
virov in proizvaja 70 f več energije kot Z D A . postaja preskrba 
z energijo tudi na področju Vzhodne Evrope postopno proble
matična. Zato bo potrebna pospešena gradnja jedrskih elek
trarn. 

Geografska razdelitev naravnih energetskih virov je v Sov
jetski zvezi zelo neugodna. Medtem ko je 90 rr vse energije na 
razpolago v Sibiriji. Kazahstanu in Centralni Aziji , porabijo 
80? vse energije v evropskem delu države. Leta 1980 bodo krili 
tri petine vseh energetskih potreb zahodno od Urala iz virov 
na tem področju, leta 1990 pa samo še dve petini. Razen tega 
preskrbuje Sovjetska zveza tudi ostale vzhodnoevropske socia
listične države s potrebno energijo. Leta 1975 sb krile te države 
70? svojih energetskih potreb iz lastnih virov, leta 1990 se bo ta 
številka po sedanjih ocenah znižala na okoli 50 S . 
- - Sovjetska zveza ima 36-'+' svetovnih, rezerv zemeljskega 
plina.-12?? nafte in 15 9 premoga-. Vendar se nahaja precejšen = 

del teh naravnih energetskih virov na težko dostopnih področ
jih. Za njihovo izkoriščanje bodo potrebna ogromna finančna 
sredstva, kajti na krajih, kjer so energetske rezerve največje, 
ni infrastrukturnih objektov in prometnih zvez. pa tudi pod
nebje je zelo neugodno. 

Ker vedno večje porabe energije ni več mogoče kriti samo 
z nafto, zemeljskim plinom in premogom in ker je prva dva 
treba tudi uporabljati za potrebe petrokemične industrije, so 
pričeli v vzhodnoevropskih socialističnih državah pospeševati 
gradnjo jedrskih elektrarn. Vendar so v primerjavi z razvitimi 
industrijskimi državami zahodnega sveta v precejšnjem zao
stanku. Glavni vzrok je v tem. ker so se predolgo časa zanašali 
na naravne energetske vire v Sovjetski zvezi. 

Čeprav je v Sovjetski zvezi že leta 1954 pričela obratovati 
prva jedrska elektrarna, danes močno zaostaja na tem področju 
za Z D A . Po podatkih mednarodne agencije za jedrsko energijo 
na Dunaju, so imele 1. maja letos jedrske elektrarne v ZDA 
skupno moč 46.341.3 M W in v Sovjetski zvezi 7616 M W . V Bol
gariji imajo te elektrarne moč 836.8MW. v Nemški demokra
tični republiki 1286.5 M W in v ČSSR 110MVV. Skupno imajo 
vse jedrske elektrarne v teh državah moč 9849.3 M W . medtem 
ko jih za nadaljnjih 18.960 M W gradijo. Delež jedrskih elek
trarn pri skupni proizvodnji električne energije v Sovjetski zvezi 
je bil leta 1977 samo Ji r<. 

V bodoče bodo jedrske elektrarne gladili predvsem v evrop
skem delu Sovjetske zveze in v ostalih vzhodnoevropskih socia
lističnih državah. Tisto vrsto industrije, ki potrebuje veliko 
energije, hodo gradili največ v Sibiriji in v bližini energetskih 

virov. S tem bo vsaj delno odpadel transport električne energije 
na velike razdalje, ki ima za posledico velike energetske izgube? 

V ta namen bodo zgradili v Sibiriji ogromne hidro in termo
elektrarne. Hidroelektrarna Sajan — Sušnjskaja bo imela moč 
640MW. V premogovniškem bazenu Kans — Ačinsk gradijo 
termoelektrarno, ki ho s svojo močjo 6400 M W največja na 
svetu. To bo prva v celi vrsti, ki jih bodo zgradili na tem pod
ročju, ki naj bi po končani izgradnji dosegle skupno moč 
50.000MW. Da bi zmanjšali izgube pri prenosu električne ener
gije, gradijo prenosno omrežje z višjo napetostjo 1150 kV. 

Pred nedavnim so predstavniki vzhodnoevropskih sociali
stičnih držav sklenili, da hodo pričeli z gradnjo novih jedrskih 
elektrarn s skupno močjo 45.000 M W . Že leta 1980 bodo pričeli 
v sovjetskem mestu Volgodonsk v novo zgrajeni tovarni proiz
vajati opremo za jedrske elektrarne. Danes je pri gradnji te 
tovarne zaposlenih preko 2000 gradbenih in montažnih delav
cev. Ogromna glavna proizvodna hala je že zgrajena in je 744 m 
dolga. 393 m široka in 42 m visoka. Glede na transport potreb
nih materialov in končnih izdelkov je lokacija te tovarne zelo 
ugodna, saj leži oh kanalu Volga —Don. Poleg reaktorjev hodo 
v tej tovarni proizvajali tudi vso ostalo opremo, ki je potrebna 
za gradnjo jedrskih elektrarn. Reaktorji, ki jih sedaj proizvajajo 
v Sovjetski zvezi, imajo moč 440 M W in jih bodo kmalu nado
mestili z reaktorji moči 1000 M W. 
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TRAGEDIJA V MEDJEM DOLU 

^ _ . .. Ko so varnostni 
; W& Jficir/i na Pokljuki zvedeli, kako sta 

Očka in Igor potovala skozi Bled. so 
se razsrdili, saj so odgovarjali za 
življenje in varnost obeh. Stane 
Kernik-Jelovčan, takratni oficir 
Ozne je vzkliknil: »Očka: ti se igraš 
z življenjem!* 

Očka se je nasmehnil, prešerno 
pogledal izpod čela in namignil na
vzočim: »Čas je, da gremo na kon
ferenco in se kaj bolj pametnega 
pogovorimo.* 

Opomba: Ivan Novak-Očka je 
1969. leta umrl v Ljubljani. 

NEMCI UJAMEJO PATRULJO 
. Borci jeseniško-bohinjskega odre-

' \ zr-t-Ja, ki so spremljali Očka. so doživeli 
tragično usodo. Očka je do Kara
vank spremljalo 14 borcev drugega 
bataljona jeseniško-bohinjskega od
reda. Pet borcev je v isti skupini 
potovalo samo do Dovjega. tam pa 
so se ločili in nadaljevali pot v Zgor-
njesavsko dolino, nato pa nazaj pod 
Golico in pod Stolom do kokrškega 
odreda. V matično enoto so se vrnili 
šele 27. januarja. 

Nas pa zanima usoda tiste 
skupine borcev, ki naj bi spremljala 
Očka tudi pri vrnitvi na Pokljuko. 
To so bili borci: Matko Fon iz Volč 
pri Tolminu. Stanko Noč s Koroške 
Bele, Franc Hodnik z Javornika. 

1 {lltdolf Podlušek iz Hrastnika. Anton 
Dijak s Koprivnika, Emil Žnidar 
z Jesenic. Vinko Vester z Otoka pri 
Radovljici. Jože Ravnikar s Križne 
gore in Vinko Svetina s Koroške 
Bele. Eden izmed njih je bil izdaja
lec. Poslušajmo njihove spomine: 

Matko Fon je doma iz Volč pri 
Tolminu. Že pred vojno je ilegalno 
prišel v Jugoslavijo in se zaposlil 
v Jeseniški železarni. Z njim sem se 
pogovarjal na njegovem domu na 
Koroški Beli. Pa mi je povedal tole: 

Jeseniško-bohinjski odred je bil 
na planini Vogar nad Staro fužino 
v Bohinju. Tam so nas določili za 
spremstvo. Štab je iz druge čete dru-
ePgo bataljona izbral 15 najboljših 
borcev. Kdo bo spremljal Očka, je 
določil politkomisar Ciro. Po ukazu 
štaba smo od drugih borcev vzeli 
najboljše orožje. Podlunšek je nosil 
angleški mitraljez (bren). Stanko 
Noč pa je bil pomočnik mitraljezca. 
Ne spominjam se. kje smo se srečali 
z Očkom. Menda je bilo to na K o 
privniku (opomba: po ohranjenem 
arhivu jeseniško-bohinjskega odre
da se je patrulja sešla z Očkom 
devetega januarja 1945. leta na 
Podjelju v Bohinju). Na poti proti 
Rodovni smo srečali Iztoka. Nekje 
med Radovno in Mojstrano so nas 

, Dričakali mladinci iz Mojstrane in 
• y*'pred nami pregledali teren, zato 

smo šli mimo M ojstrane brez skrbi. 
Blizu Dovjega se je pet borcev lo

čilo od naše skupine. Nad Plavškim 
rovtom nad Jesenicami smo se z 
Očkom razšli. Mi smo šli spat v star 
senik. Zvečer je Vinko Sietina <xlšel 
v vas. Dejal je. da gre k svojemu 
dekletu. Ker se ni več vrnil, smo bili 
v skrbeh, kaj je z njim. Zaradi var
nosti, bali smo se izdajstva, smo se 
začeli umikati v hrib. V nekem seni
ku smo dobili lestev. Prislonili smo 
jo na smreko, se splazili po njej proč 
od izhojene kurirske piti. zadnji pa 
je potegnil lestev za seboj in jo skril, 

t I f»Sŝ " smo zabrisali sled. Pogrezali 
' ' smo se do vratu, le glave so nam gle

dale iz snega. Vester. komandir čete 
in vodnik spremstva, je splezal na 
smreko in opazoval okolico. Ker ni 
opazil ničesar, smo nadaljevali pot 
in se glasno pogovarjali, ker je 
kuhar v snegu pustil kotel. Nena
doma so nas obkrožili Nemci in raz-
trganci v belih haljah in na smučeh. 

Prvi rafal je sprožil jeseniški gesta -
povec Kopitar. Naš mitraljezec je 
stoje streljal, medtem pa so Nemci 
začeli kričati J*redajte se! Ne stre-
bajte!' Ker smo komaj gledali iz 
snega, se nismo mogli bojevati. 
Tako so nas ujeli. Iz naših pušk in 
mitraljez a so pobrali sprožilni me
hanizem, strgali so nam obleko, da 
bi bili videti bednejši in nas take 
odpeljali na Jesenice. Med potjo 
sem ugotovil, koliko je bilo sovražni
kovih vojakov. Stel sem jih. Bilo je 
42 flakovcev' (protiavionska enota 
na Jesenicah), med njimi so bili tudi 
jeseniški gestapovci, in to Lovrinc. 
Kopitar. Kerin in Zvan. To se je 
zgodilo 18. januarja 1945. leta. 

Na Jesenicah so nas zaprli vSta-
novnikovo hišo, kjer je bil sedež 
gestapa. Bili smo zaprti v temnem, 
majhnem in smrdljivem prostoru 
pod stopnicami, brez oken. Na ge-
slapu me je zasliševal Druschke. 
Spraševal me je: ali vem, kakšna je 
bila naša naloga, kdaj sem šel v 
partizane, iz katere enote sem. koga 
smo spremljali itd. 

Celica je bila tako majhna, da ni
smo mogli stati, niti iztegniti nog. 
Čepeli smo v mrzli vodi, brez svet
lobe, brez zraka. Nekega dne so 
v našo celico pripeljali uklenjenega 
Nemca, partizana, ki je prej stražU 
železniški most v Mostah pri Žirov
nici, pa je pobegnil k partizanom. 
Bil je pogumen minerec kokrškega 
odreda. Hotel je v partizane priva
biti še druge nemške vojake, stra
žarje v Mostah, a so ga Nemci z zvi
jačo ujeli, ga strahovito mučili in 
nazadnje ubili. 

Enajst dni pozneje so nas ukle-
njene s tovornjakom pripeljali do 
Lesc, od tod pa peš v begunjske 
zapore. Nekaj dni prej so že odpe
ljali Vestra, Ravnikarja in Dijaka. 

V Begunjah so nas znova zasliše
vali in pretepali. Zvedeli smo, da sta 
bila Ravnikar in Vester ustreljena. 
Gestapovec Kerin se je namreč v Be
gunjah sam hvalil s tem gnusnim 
zločinom. 

Prvega marca so nas odpeljali v 
Mauthausen. Na Jesenicah smo bili 
prav tedaj, ko so zavezniki bombar
dirali mesto. Jeseniška pošta je bila 
popolnoma uničena, stražar mrtev, 
vagoni in tiri okrog nas razbiti. Na 
našem vagonu je bilo več lukenj, 
toda nobena tako velika, da bi lah
ko zlezel ven.* 

Stanko Noč s Koroške Bele, dela
vec železarne Jesenice, pripoveduje: 

»Sploh nam niso povedali, koga 
bomo spremljali. Ker je Svetina po
begnil, smo se hoteli premakniti na 
Hrušensko planino, kjer bi čakali 
vse dotlej, dokler Očka ne bi opravil 
svoje naloge, da bi ga spet sprem
ljali nazaj čez Savo. 

V zaporu na Jesenicah so mi vzeli 
čevlje. Bos sem stal na mrzlem be
tonu. Noge so mi močno zatekle. 
Bolelo me je tako hudo. da sem kri
čal kot podivjan. Druschke se je 
sredi noči zbudil in prišel gledat, 
zakaj se derem. Pozneje sem po zve
zi dobil nogavice. V Begunjske za
pore so me morali peljati z vozom, 
ker nisem mogel hoditi. 

Prvega marca 1945. leta so nas 
potisnili v Lescah na vlak za Maut
hausen. V vagonu nas je bilo kakih 
30 zapornikov. Vlak je prisopihal na 
Jesenice, ko so sirene pravkar ozna
njale alarm. Bilo je okrog majste 
ure dopoldne. P.ri prvem alarmu so 
vlak umaknili do Hrušice. potem pa 
so ga spet vrnili na postajo. Ko so 
zavezniki začeli bombardirati me
sto, smo bili zaprti v vagonu, ki je 
stal nasproti jeseniške pošte. Deset 
metrov od našega vagona so bombe 

do tal porušile pošto, vsi Uri so bili 
uničeni. Stražarja vagona je ubila 
bomba. Na naš vagon je priletela 
velika skala. Vagon se je tresel od 
silnih eksplozij, ki so odmevale 
okrog nas. Daleč naokrog je bilo vse 
uničeno, le naš vagon je stal sredi 
postaje. Na vagonu je bila sicer luk
nja, toda premajhna, da bi lahko 
splezali ven. Če bi med bombardi
ranjem skušali pobegniti, ne bi prišli 
daleč, ker bi nas ubile zavezniške 
bom be.* 

KDO J E BIL UBEŽNIK? 
Franc Hodnik, strojevodja v jese

niški ž elezarni, pripoveduje: 
»Vinko Svetina s Koroške Bele je 

dejal, da gre po hrano v Plavški rovt 
nad Jesenicami. Ker ga ni bilo 
nazaj, smo začeli dvomiti o njegovi 
nameri. Komandir Vester je trdih 
Jzdal nas bo. Moramo se umakniti 
više v hrib.' To je bil vzrok, da smo 
se začeli umikati proti Hrušenski 
planini. Kako se je naše potovanje 
končalo, je znano.* 

Matko Fon: »Omenja se, da je bil 
med nami izdajalec. To ni res. Po 
mojem mnenju so nas Nemci po 
naključju dobili. Nemci so namreč 
hoteli z vrha napasti kurirsko po
stajo nad Dovjem, medtem pa so 
naleteli na našo sled in šli za nami 
(Fonova trditev, da so Nemci hoteli 
napasti kurirsko postajo nad Dov
jem, drži. Tistega dne so se kurirji 
nad Dovjem junaško postavili Nem
cem po robu. Odbili so nemški na
pad, pognali sovražnika v beg in 
zaplenili brzostrelko, dve puški in 
pištolo). 

Vinko Svetina je bil zaljubljen 
v dekle iz njegove vasi. Želja po sni
denju z dekletom je bila tako 
močna, da je zapustil partizanske 
vrste. Ostal je v vasi kot skrivač, 
skrival se je pred partizani in 
Nemci.* 

(Seveda so to le Fonove domneve, 
ker je bil sam medtem v koncentra
cijskem taborišču). 

Na Koroški Beli so mi dali na
tančne podatke: 

Vinko Svetina je naklepno pobeg
nil z izgovorom, da gre k dekletu in 
v vas po hrano. Iz ohranjenih doku
mentov Jeseniško-bohinjskega odre
da je razvidno, da je Svetina dezer-
tiral 16. januarja zvečer. Po tem 
podatku lahko sklepamo, da se je 
Svetina 17. januarja zglasil na jese
niškem gestapu, naslednjega dne pa 
so Nemci ujeli patruljo. Ujeti kurir 
Lojze Noč iz Javomišhega rovta je 
na jeseniškem gestapu skozi priprta 
vrata v drugi sobi videl partizana, 
ki se je svobodno gibal med gesta
povci. Skoraj zanesljivo lahko reče
mo, da je bil to Svetina. In še odgo
vor na Fonovo trditev, da je bil Sve
tina navaden skrivač. Svetina je bil 
res skrivač, toda skrival se je samo 
pred partizani. Prve dni po begu iz 
partizanskih vrst je spal pod nem
ško zaščito. Natanko povedano: 
spal je pri Bručanu na Javorniku, 
kjer so spali oboroženi werschutzi 
(tovarniška straža). Svetina prve 
dni ni upal spati doma, ker je imel 
slabo vest, vrnil se je na delo v žele
zarno, kjer so se ga izogibali vsi po
šteni delavci. Nemci so morali imeti 
utemeljen vzrok, da so skrbno varo
vali Svetinovo življenje. Nekaj dni 
pred osvoboditvijo je Svetina menil, 
da mu ob razsulu Nemčije ne bodo 
mogli dokazati izdajstva. Mrtvi 
molčijo. Toda ne vedno. Vinko Si<e-
tina je bil takoj aretiran in po vojni 
obsojen na smrt. 

Če bo glede teh podatkov še kak 
dvom. naj za razmišljanje povem še 
tole: 

Znano je. da so tistega januarske
ga jutra 1945. leta. ko so vMedjem 
dolu padli kurirji. Nemci ujeli kurir
ja Alojza Noča iz Javorniškega 
rovta. Kako so ga mučili na gestapu. 
sem že opisal. Nekateri njegovi va-
ščani so mi namignili, da je Noč pri
hodnjega dne pripeljal Nemce v vas. 

Nadaljevanje 

Vseeno pa 
lahko kogarkoli v koloni zadene krogla. Kritja ni bilo. Njihovo upa
nje je bila le oddaljenost. Kaj pa — Sonja, je spreletelo Sama. Ni je 
se v koloni. Le zakaj hodi prav na koncu? Sonjo lahko zadene... 

Ne bo tvegal prehoda po dolini. Zaobšel bo levi greben in na 
drugi strani poiskal bataljon, je sklenil. Tako bo očuval vse borce. 

»Kolona, stoj,« je zavpil Samo in ukazal borcem, ki so bili pred 
njim, naj poležejo. Pokazal jim je Nemce, ki so sklonjeni hiteli proti 
stezi v dolini. »Užgite proti njim, zadržite jih, da se bodo borci, ki so 
se v dolini, prebili na drugo stran.« 

Streljali so. Nemcev to ni zaustavilo, le previdneje so napre
dovali proti stezi, njihovo krilo pa se je zalomilo proti njim. 

Samo je skozi daljnogled spremljal kolono borcev, ki je hitela v 
kritje gozda. Začuden je ugotavljal, da vsi borci tečejo, nihče ni 
padel, nikogar ne podpirajo tovariši. Tudi tretja četa bi se, morebiti 
s prav majhnimi izgubami, prebila na drugo stran. Občutil je tesno
bo, strah. Naj ukaže pohod. Ni se mogel odločiti. Pravi trenutek je 
bil zamujen. Nemci so se približali stezi že na dvesto metrov. Zagle
dal je kolono borcev, ki je ob robu gozda hitela na desno. Robin, je 
pomislil. Vpadel bo Nemcem v bok. Računa, da se bom tako lažje 
prebijal po dolini. 

Prepozno, je žalostno pomislil Samo. Zamudil sem pravi trenu
tek. Nisem mogel vedeti da se Nemcem ne bo mudilo. Napredovali 
so počasi. Vendar zdaj so imeli že dobre položaje. Preboj po dolini, 
dokler nekdo ne bi vrgel s položajev teh Nemcev, bi bil preveliko 
tveganje. 

Dobro, pa naokrog, po daljši poti, si je rekel in ukazal vodniku, 
naj oblikuje predhodnico in napreduje po levi strani grebena. 

6 VINKO 
TRINKAUS 

Čakal je Sonjo. N i bila tako zadaj, kot se je bal. K o je prišla do 
njega in ugotovila, da je glavnina bataljona na drugi strani, je začu
dena vprašala: 

»Zakaj nismo z njimi?« 
»Tile,« je Samo pokazal na Nemce, ki so se zdaj utrdili na pre

glednih polkrožjih,« bi nas postrelili kot vrabce. »Obšli bomo greben 
in se spet združili z bataljonom.« 

»Pa ga bomo našli?« je zaskrbelo Sonjo. 
»Brez skrbi. Svoj bataljon bom zmerom našel. Posebej še, ker je 

tam Robin. Tudi oni nas bodo iskali.« 
Pohitel je ob koloni naprej, do vodnika. Od tu je dajal povelja, 

kam naj predhodnica zavija. Greben je bil daljši, kot je Samo dom
neval. Nekajkrat je že hotel zaviti navzgor, da bi greben prečkal. 
Vselej se mu je zazdelo, da se bo greben kmalu končal in da ni treba 
brez razloga utrujati borcev z vzpenjanjem in nič manj zoprnim 
spuščanjem po strmini. 

Greben se je toliko znižal, da so lahko začeli zavijati na desno. 
Vendar jih je že lovila noč. Lahko bi se v gozdu utaborili, a niso 
imeli hrane. Samo je zato sklenil, da bodo šli naprej, do prve večje 
hiše, kjer bodo skušali dobiti hrano in prenočišče. 

Kmet, ki so ga zbudili, ni mogel verjeti, da so res partizani. 
Povedal je. da se pri njem še niso oglasili, čeprav je že slišal, da so po 
gozdovih tudi gošarji, ki se upirajo Nemcem. Brez pomišljanja jim je 
postregel s hrano. dal. kar so potrebovali. Samo je razmestil borce, 
postavil straže in sklenil, da bo zjutraj začel iskati bataljon. 

Kako stežka se je odpravljal na pot. Kmetija je bila na samem, 
imeli so hrano, dovolj udobna ležišča, grozila jim je le majhna 
nevarnost, da jih odkrijejo Nemci. Posebej še. če bodo patrulje 
previdne. Nekaj dni predaha na varnem bi se jim po hudih dnevih, ki 
so jih prestali, zelo prileglo, je premišljal Samo. ko se je poslavljal 
od borcev in Sonje. 

»Najdi jih.« mu je zaskrbljena naročala Sonja. »Tako levno se 
počutim, ko smo stran od bataljona. Le v bataljonu sem .Tečna.« 

»Bom. bom.« ji je zavzeto obljubljal. »Brez 4<rhi. našel jih 
bom.« 

Imel je šolski zemljevid. Po njem ni mogel niti natanko ugo
toviti, kje tabori tretja četa. kaj še. da bi se po zemljevidu lahko 
ravnal. Le to je razbral, da je ena od velikih gor Ratitovec. da se 
morda prav zdaj mota ob njegovem vznožju. Izogibal se je hiš, 
travnikov, vztrajno nadaljeval iskanje v smeri, kjer bi po njegovih 
sklepanjih moral biti glavni del hataljona. 

Dopoldneva ga ni našel. 
Borci niso kazali nestrpnosti, ne strahu. Kmetija se jim je zdela 

dovolj varno zavetje. Oddih, ko so le stražarili. jim je zelo prijal. 
Samo je še dva dneva s patruljo iskal bataljon, a ga ni našel. K o 

se je vrnil, mu je kmet v zadregi povedal, da bi jih še zelo rad gostil, 
vendar nima več hrane. | (SE NADALJUJE) \ 

P IŠE TC: 

SICILIJA-OTOK BOGASTVA 
IN BEDE 

Hvaležni meščani so v tej ulita postavili tudi velik spo
menik slavnemu italijanskemu revolucionarju in borcu za 
svobodo Garibaldiju. ki je 1MB0. leta osvobodil Škilijo. 

NA RUŠEVINAH J E ZRASLO NOVO MESTO 

Najlepši del mesta je tik ob obali morja in ob sedem 
kilometrov dolgi osrednji magistrati, široki in sodobni Corso 
Italia. ki je najdaljša in najbolj prometna, pa tudi najbolj draga 
v Cataniii. Brez dobro založene denarnice se tod počutiš dokai 
klavrno. Cene v številnih butikih in drugih luksuznih lokalih so 
prav astronomske. Tako je tudi s stanarinami v super modernih 
stanovanjskih blokih, ki obkrožajo trg Evropa na sami obali. 
Najemnina za enosobno stanovanje v teh blokih znaša — W> 
milijonov lir. T u kajpak ni prostora za vsakega zemljami, zato 
večino stanovanj sameva praznih, kljub veliki stanovanjski 
stiski, ki tare tudi Catanijo in Sicilijo. 

Te mestne četrti so bile 1943, leta do tal porušene ob 
bombnih napadih zavezniškega letalstva in mornarice. Ravno 
na tem delu otoka, ki se imenuje 1'orto di Odisei. so se najprej 
izkrcali zavezniški vojaki, kot tisočetje pred njimi po Jon
skem morju tavajoči grški junak Odisej. T u je bilo mostišče 
in izhodiščni položaj za zmagoviti naskok zaveznikov na itali
janski škorenj, ki ga je brez uspeha branil prosluli Duče do 
junija 194:1. kar je bil hkrati tudi njegov polom in konec dvaj
setletne fašistične diktature. Morda ravno zaradi tega Sici-

Panorama antične Siracnse 

lijanci niso preveč hudo ogorčeni na zaveznike, ki so jim 
povzročili tako veliko škodo in toliko žrtev. 

Računajo da je v Cataniii in Messini. ki sta bili ob invaziji 
najbolj na udaru, izgubilo življenje več kot 40.000 ljudi. Tudi v 
novih mestnih četrtih pravokotno speljanih ulic z urejenimi 
zelenicami, cvetnimi nasadi in drevoredi so povsod vidni 
ogromni kosi črnih skladov lave. ki je leta 1'lHl ob katastrofalni 
erupciji Etne pokrila vse dele mesta s pristaniščem vred. Za 
nekatere so ti črni kosi okras, čeprav so le grozljivi pomniki 
težke tragedije, ki se lahko še vedno ponovi. 

S pristaniške ploVadi se na vzhod odpira široki horizont po 
neskončni sivini Jonskega morja. Sredi trga na kupu črne lave 
osem metrov visokega hribčka, stoji osamljeni stražni stolp še iz 
17. stoletja. V njem je dan in noč prežala posadka, kdaj se bodo 
po morju približale sovražne ladje. Proti severnim obrežjem se v 
daljavi vidijo ogromne skalnate čeri. kiklopske skale, ki 
navpično silijo iz morja kot preteči prsti bajeslovnih morskih 
bitij. Južna obala proti antični Siracusi s peščenimi plažami in 
bujnim zelenjem ni nič manj privlačna in zanimiva, kot sve
tovna znana letovišča Taormina n Acijev. 

Vzhodna obala Sicilije s Taormino na severu. Catanijo v 
sredini in Siracuso spodaj na jugu. je ]x> vojni postala 
svojstvena in edinstvena sredozemska riviera, ki so jo odkrili 
Američani in Angleži, za njimi |)a v zadnjem desetletju tudi 
Nemci, ki polnijo vse turistične zmogljivosti tega območja. Teh 
pa je izredno veliko. 

Pa vendar. Catania ni povsem baročna T u in tam je še 
vedno nekaj sledi antike in zgodnjega slednjega veka. ki jih 
lava ni prekrila. Na ostanke rimskega amfiteatra nekje v 
središču med starim in novim delom mesta, smo naleteh nepri
čakovano. Po takšni vožnfl "kritem Jpo' 'neznanem mestu pač 
zgubiš smisel za orientacijo.. 



V vseh krajevnih organizacijah S Z D L v rad>-jiški občini 
se že pospešeno pripravljajo na oblikovanje skupščin krajevnih 
skupnosti. Po sprejetem programu OK SZDL morajo le-te 
konstituirati do 15. novembra 1978. Večidel K K SZDL je že 
opravilo evidentiranje možnih kandidatov za nosilce funkcij v 
K S . V pripravi pa so tudi že spremembe in dopolnila statutov 
K S z novo opredelitvijo vloge in sestave ter velikosti skupščin 
in organov K S ter način delegiranja v te organe. Svoje delegate 
v K S bodo do 15. oktobra izvolili delavski sveti vseh TOZD. vse 
krajevne DPO. društvene organizacije in društva. Delegate za 
skupščine K S pa bodo po teritorialnem principu — na uličnih in 
vaških konferencah S Z D L izvolile vse K K SZDL prav tako do 
15. oktobra. 

Po sklepu koordinacijskega odbora za izgradnjo vzgojno 
varstvenih in izobraževalnih objektov pri skupščini občine 
Radovljica, se je prejšnji teden sešla delovna skupina 
predstavnikov izvršnega sveta OS. inšpekcijskih služb, projek
tantov, izobraževalne skupnosti, šolskega centra Radovljica in 
zavoda M . Langus Kamna gorica zaradi dogovora o pripravah 
na izgradnjo objekta posebne osnovne šole pri zgradhi osnovne 
šole v Radovljici. Osnutek načrta za novo zgradbo posebne 

šole je že izdelan, glavni načrt pa bo predvidoma gotov v 
začetku decembra 1978. Z gfadnjo novega objekta bodo začeli 
prihodnje leto spomladi. 

Po zadnjih podatkih v začetku septembra se je na OK 
SZDL Radovljica prijavilo za obisk Srbije z vlakom bratstva in 
enotnosti, ki bo v oktobru, 41 nekdanjih pregnancev in njihovih 
ožjih sorodnikov iz radovljiške občine. S tem je število prijav-
ljencev že izpolnjeno zato bodo naknadne prijave sprejemali le 
v primeru, če bo prišlo do odpovedi kandidatov, ki so se že 
prijavili. _ _ _ 

Izvršni odbor K O ZB NOV Radovljica je na zadnji seji 
sklenil, da bo na osnovi sklepa skupščine K O ZB NOV in po 
želji večine svojega članstva tudi letos konec septembra ali v 
začetku oktobra organiziral dvo in tridnevne poučne izlete v 
Bosno — po poteh Avnoja in v Kragujevac. Glede na izredno 
ugodne pogoje, računajo, da se bo do 15. septembra, ko bodo 
zaključili s prijavami, odločilo dovolj udeležencev za oba izleta. 
Razen članov ZZB N O B se bodo lahko prijavili na ogled znanih 
krajev iz NOB v Bosni in Srbiji tudi drugi zainteresirani občani. 

Sedemmesečni plan izvoza industrije v radovljiški občini je 
bil realiziran za okoli 8 j nižje kot lani. uvoz pa za 27 f nad 
lanskoletnim. Izvozne načrte so v primerjavi z lanskoletnimi 
presegli v Almiri Radovljica za 32 Iskra Otoče za 7. prav 
toliko v LIP Bled. v Vezeninah Bled za 2 ? , enako kot lani 
pa so v tem času izvozili v kemični tovarni Podnart. 

Po podatkih izobraževalne skupnosti Radovljica je z 
novim šolskim letom 1978/79, ki se je pričelo 1. septembra, 
vpisano v vseh šestih osemletnih osnovnih in podružničnih 
Šolah 3.507 učencev, v zunanjih oddelkih posebne osnovne šole 
100 in v internih oddelkih posebne šole v zavodu Matevž Lan
gus v Kamni gorici 20 učencev. Letos obiskuje osnovno šolo 
sedem učencev več kot lani. posebno šolo pa štirje učenci manj 
kot lani. Zanimivo je. da je bilo 1976/77 na osnovnih šolah 
3.468 učencev in da od lani na letos skoraj ni bistvenih razlik v 
številu. 

I),.];, n a izgradnji bohinjske ceste med Obrnami in Bo
hinjsko Belo. ki jih izvaja cestno podjetje Kranj so že v polnem 

teku. Po letošnjem programu hodo delavci mariborske Metalne 
začeli graditi tudi dva mostova, ki jih bodo postavili do 
prihodnjega leta. 

Blejski hoteli so od januarja do konca julija gostili 67.158 
domačih in tujih turistov ali 23 1 več kot lani v tem času. ki so 
ustvarili 227.313 nočitev, kar je okroglo 20 f nad lanskoletnim 
izidom. V Bohinju so imeli v hotelih v prvih sedmih mesecih 
22 9! več gostov in za 14 ? več prenočitev kot lani. Bolj skromno 
povečanje pa so zabeležili v Radovljici in Podvinu. kjer je bilo 
za 9 ? gostov in le 3 *? več nočitev. 

Vsi kampi v radovljiški občini so letos v prvih sedmih 
mesecih imeli sicer za 7 ? več gostov kot lani. vendar so zaradi 
izredno slabega vremena takorekoč do srede julija ustvarili kar 
za 4 ? manj nočitev kot lani. Največji obisk so v kampih 
zabeležili v drugi polovici julija in v avgustu, ko so bili bistveno 
preseženi lanskoletni rezultati. Daleč najbolj obiskan je bil 
kamp Šobec. sledijo kampi Zaka. Bohinj in Radovljica. 

Svet krajevne skupnosti Radovljica je za opremo otroških 
igrišč v Cankarjevem naselju iz svojih sredstev namenil okoli 
5.000 din. za ureditev javnega otroškega igrišča v graščinskem 
vrtu. kjer je bila spomladi izvedena mladinska delovna akcija, 
pa so znašali stroški prav toliko. Ne glede na to pa v vseh stano
vanjskih naseljih zlasti novejših še vedno ni zadosti poskrbljeno 
za otroška igrišča. 

Krajevna skupnost Gorje bo septembra sklenila z deli na 
asfaltiranju vaških cest od Krnice do Podhoma v dolžini okoli 
2.5 km. nekaj drugih poti pa so letos že preuredili. Posebno 
pomembno je. da so asfaltirali cesto med Spodnjimi in Zgor
njimi Gorjami pod Viševnico. Uredili so velik del kanalizacij
skega omrežja v Zgornjih Gorjah ter začeli obnavljati prostor 
v zadrugi, za obnovljeno knjižnico. Nameravajo asfaltirati tudi 
šolsko igrišče ter prostor pred kmetijsko zadrugo. 

V krajevni skupnosti Ljubno so za krajevni praznik odprli 
obnovljeno stavbo štirirazredne podružnične osnovne šole. Ra
zen sredstev izobraževalne skupnosti so prispevali za kritje 
stroškov obnove tudi vsi zaposleni po 400 in upokojenci po 200 
din. Letos so posodobili in uredili tudi 2.3 km dolgo cesto iz 
Ljubnega do Praproš. Po štirih letih čakanja so letos pridobili 
zazidalni načrt, zato bodo vsa zazidljiva zemljišča že lahko 
začeli komunalno urejevati. Še vedno pa krajane te K S tare 
problem otroškega varstva, trgovine, zlasti pa močno dotrajan 
leseni most čez Savo med Posavcem in Otočami. ki ga bo 
potrebno čimprej zamenjati z betonskim. Ta je še edini leseni 
most v občini. 

Obnovitvena gradbena dela na podružnični osnovni šoli 
Bohinjska Bela, ki je bila poškodovana v potresu 1976. leta. 
izvajajo jih delavci SGP Gorenje Radovljica, gredo h koncu. 
Upati je, da bodo še ta mesec učenci lahko v svojih prenovljenih 
učilnicah. Problem pa je v dokaj preseženih stroških, ki so med 
gradnjo nastali zaradi podražitev. Doslej so iz sredstev 
amortizacije osnovnih šol že namenili 600.000 din. iz združene 
amortizacije izobraževalne skuposti 400.000 din in iz rezervnega 
sklada amortizacije 320.000 din. Po naknadnih izračunih so ti 
stroški zaradi gradbenih podražitev višji že za okoli 760.000 din. 
Del sredstev bo morala zagotoviti izobraževalna skupnost, del 
pa bodo skušali dobiti iz občinskih proračunskih rezerv. 

V OZD Almira Radovljica je bilo letos zaposlenih poprečno 
779 delavk in delavcev, kar je za 3 9f manj kot lani. pa tudi 4 ? 
manj kot so planirali. Razen tega je opazna precejšnja 
fluktuacija delavcev, kar jim povzroča še dodatne težave in 
stroške. Zaposlujejo se v glavnem delavci, ki so potrebni priu-
čevanja in uvajanja na sprejetih delovnih mestih, zato so 
njihovi delovni učinki, vsaj v začetku precej šibki, produktiv
nost pa še dokaj nizka. 

Sedemmesečni plan proizvodnje so v tovarni Sukno Zapuže 
v izdelavi volnene mikane preje uresničili 58? . volnene česane 
preje 88. volnenih česanih tkanin 114?, volnenih mikanih 
tkanin 79 in volnenih odej 97 odstotno. Kolektiv močno pestijo 
zaloge v skladiščih, ki so precej večje kot lani v tem času. 

Po programu K S Radovljica bodo še v septembru delavci 
cestnega podjetja Kranj asfaltirali nad 500 m poti od križišča 
Resje na magistrani cesti Pod vin —Radovljica do vasi Gorica. 
Vsa zemeljska pripravljalna dela so bila opravljena že . ; £ 
avgustu. Vrednost naložbe znaša okoli 250.000 din. ki jo bodo 
pokrili s sredstvi samoprispevka in mestnih zemljišč. 

Spričo vse večjega zanimanja mladih za moto šport, ki pa 
zaradi neorganiziranosti povzroča hude skrbi zlasti občanom 
novih naselij v Radovljici, je izvršni svet OS Radovljica naložil 
domačemu A M D . da skuša čimprej vse mlade motoriste vklju
čiti v svojo organizacijo, kjer naj hi se načrtno usposabljali in 
sodelovali v športnih tekmovanjih. Za zdaj je v A M D Radov
ljica vključenih le pet mladih motoristov. ' . 

Občinska sveta zveze sindikatov Radovljica in Jesenicr 
prirejata v soboto. 16. septembra medobčinski sindikalni avto-
rallv »Kočevje 78« v počastitev 35-letnice kočevskega zbora. 
Proga bo potekala po stranskih, manj prometnih asfaltiranih 
cestah skozi slovenske in hrvaške kraje znane iz NOB od Jese
nic preko Cerkelj —Domžal na Litijo — Zužemberg — Kočevje — 
Delnice v Crikvenico v dolžini 240 km. Do 28. avgusta, ko 
je bil zadnji rok, se je iz radovljiške občine prijavilo 77 dvojic 
s prav tolikim številom avtomobilov in iz jeseniške občine 30 
dvojic. Za najbolje uvrščene tekmovalne dvojice so predvideni 
pokali in posebne diplome, ki hodo podeljene na večerni sveča
nosti v Crikvenici. 

Na Delavski univerzi Radovljica hodo z 18. septembrom 
začeli pouk na rednih in intenzivnih tečajih za tuje jezike. Po 
programu za šolsko leto 1978/79 bodo letos organizirali prvp. 
drugo in tretjo stopnjo 80 urnih tečajev nemškega in angleškega 
jezika, prvo in drugo stopnjo francoskega in prvo stopnjo 
italijanskega jezika. Ce bo dovolj prijavljenih kandidatov bodo 
organizirali tudi 130 urne intenzivne tečaje angleščine in 
nemščine, za kandidate, ki imajo srednjo ali ustrezno šolsko 
predizobrazbo. Na rednih jezikovnih tečajih bo znašala šolnina 
1.600. na intenzivnih tečajih pa 2.600 din. 

Pri godbi na pihala D P D Svoboda Lesce že tretje leto 
uspešno deluje tudi 14 članski Gorenjski pihalno narodno za
bavni ansambel, ki ga vodi Danilo Starič. Nič manj prizadevno 
kot pri godbi katere člani so. leski glasbeniki v tem ansamblu 
pridno vadijo in nastopajo na raznih prireditvah. Od marca do 
junija letos so nastopili na petih prireditvah v Lescah, v 
Bohinju in v Martuljku, razen tega pa tudi v T V oddaji Domač ' y , 
ansambli. Posneli so tudi malo gramofonsko ploščo. Redne vaje. ' 
teh je bilo v prvem polletju že 32. so jamstvo, da bo ta glasbena 
skupina kmalu dosegla visoko kakovost in požela še več 
priznanj za svoje nastope. 

Odkar je pred leti ponovno urejeno veliko igrišče za golf. ki 
ga upravlja blejski zavod za napredek in razvoj turizma se na 
zelenicah nad Savo pri Lescah vse bolj pogosto zbirajo domači 
in tuji igralci na številnih turnirjih. Po več uspelih medna
rodnih turnirjih v avgustu in septembru, kjer so se odlično iz
kazali tudi domačini, bo blejski golf od 20. do 25. septembra 
prizorišče II. amaterskega prvenstva v golfu Jugoslavije na 
katerega so povabili tudi nekatera moštva iz tujine. 

NOVICE IZ JESENIŠKE OBČINE 
V letošnjem šolskem letu so v 

vzgojnovarstvene organizacije na 
Jesenicah sprejeli 578 otrok. 221 jih 
obiskuje vrtec Julke Pibernik na 
Savi, 159 jih je v vrtcu v stolpnici 
S 3 na Plavžu, 155 v enoti Angelce 
Ocepek, 22 v vrtcu v Podmežaklji in 
21 v vrtcu na Hrušici. 

Med sprejetimi je tudi 32 dojenč
kov, za katere so potrebe veliko 
večje kot pa dovoljujejo tudi najbolj 
prekoračeni pedagoški normativi. 

V četrtek, 7. septembra je bila na 
Jesenicah seja občinskega odbora 
sindikata delavcev trgovine, na ka
teri so spregovorili o pripravah na 
organizirano prodajo ozimnice. Ugo
tovili so, da priprave dobro potekajo, 
da so trgovske delovne organizacije 
pogodbe podpisale in da bodo za
gotovljene zadostne količine krom
pirja, jabolk, paprike, čebule ter 
ostalega. Ozimnico bodo prodajali 
od 15. septembra dalje, cene pa bodo 
enotne in določene v okviru družbe
nega dogovora. Z živilskimi artikli 
bodo preskrbljene trgovine temelj
nih organizacij Delikatesa. Rožca. 
Emona Jesenice, in Špecerija Bled. 
kurjavo pa bodo prodajali v jeseni
škem Universalu. 

Tudi letos bodo lahko občani za 
nakup ozimnice najeli kredit, ki ga 
bo odobravala Ljubljanska banka 
enota Jesenice. 

Na seji odbora pa so spregovorili 
tudi o spremembi samoupravnega 
sporazuma o uvedbi enotnega delov
nega časa. Vanj bodo vnesli dolo
čene novosti, tako na primer, tudi 
kako urejati odnose med trgovino in 
potrošniškimi sveti, delovni čas v 
trgovinah pa naj bi tudi prilagodili 
nastalim potrebam. 

O tem sporazumu bodo sprego
vorili na občinskem odboru delavcev 
v trgovini, zatem pa bodo o tem 
razpravljali še delavci v trgovskih 
delovnih organizacijah. 

Na zadnji seji predsedstva občin
skega sveta zveze sindikatov na Je
senicah so spregovorili o poročilu 
o enoletnem delovanju kluba samo-
upravljalcev. ki je v tem kratkem 
času dosegel vidne uspehe in prejel 
tudi zvezno priznanje za svoje delo. 
Med drugim so poudarili pomen 
kvalitetnega družbenopolitičnega 
izobraževanja in usklajene akcije 
vseh družbenopolitičnih organizacij 
v izobraževanju. 

Osrednjo pozornost so na seji na
menili razpravi o gradivih za sloven
ski kongres sindikatov. Sredi julija 
je bil v občini posvet predsednikov 
osnovnih organizacij, ki se ga je 
kljub poletnem času udeležila več 
kot polovica vseh vabljenih. Na po
svetu so se pogovorili o organizaciji 

SLAVJE GASILCEV V PLANINI POD GOLICO 
V soboto in nedeljo, 16. in 17. septembra, bodo vPlanini 

pod Golico slavili 50-letnico obstoja in uspešnega dela tam
kajšnjega gasilskega društva. V počastitev tega jubileja bodo 
imeli v soboto, 16. septembra, popoldne sektorsko vajo. kate
re se bodo udeležili domači gasilci in gasilci z Jesenic in 
bližnje okolice. 

Osrednja proslava bo v nedeljo, 17. septembra, dopoldne 
z mimohodom enot gasilskih društev, govorom in podelitvijo 
priznanj za dolgoletno in prizadevno ter uspešno delovanje 
v vrstah gasilcev. Na slovesen način bodo odprli nov dom 
gasilce, za katerega obnovo in povečanje so prispevali sred
stva občinska skupnost za varstvo pred požarom, zavaroval
nica Triglav, prebivalci in drugi. V okviru proslave bodo. 
izvedli tudi krajši kulturni program. ,i B . / - , 
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javne razprave, razen tega pa so 
v osnovnih organizacijah prejeli tudi 
opozorila za razpravo. O.teh gradi
vih je razpravljala več kot polovica 
članov osnovnih organizacij, sicer pa 
javna razprava traja še do srede sep
tembra. 

Delavci v jeseniški občini niso 
imeli bistvenih pripomb na kongres
na gradiva. 

Naj ob tem še povemo, da do 
5. oktobra poteka tudi javna raz
prava o dokumentih za jugoslo
vanski kongres sindikatov, pripombe 
pa lahko pošljejo osnovne orga
nizacije neposredno zveznemu svetu 
zveze sindikatov Jugoslavije ali ob
činskemu svetu. 

Na seji predsedstva so spregovorili 
tudi o družbenem dogovoru o racio
nalizaciji stanovanjske graditve 
v naši republiki ter se dogovorili, da 
se bo iz občine pet delegatov ude
ležilo posvetovanja o delitvi osebnih 
dohodkov po delu. Trije udeleženci 
bodo iz gospodarstva, dva pa iz ne
gospodarstva. Rk 

Svet za vzgojo, izobraževanje, 
znanost, kulturo in telesno kulturo, 
ki deluje pri občinski konferenci 
socialistične zveze na Jesenicah, je 
že pred zaključkom preteklega šol
skega leta začel z akcijo za uresni
čitev družbenega dogovora o izva
janju družbene akcije za organizi
rano preskrbo osnovnih šol z učbe
niki. Akcija je stekla in so jo na vseh 
sedmih jeseniških šolah zaključili, 
čeprav je bil ponekod odziv staršev, 
oziroma učencev boljši, ponekod 
pa slabši. Od 3160 učencev v občini 
je 38,6 odstotka učencev ali 1190 do
bilo rabljene učbenike. 445 učencev 
ali 14 odstotkov nove in 1525 učen
cev ali 47.4 odstotka delno stare in 
delno nove učbenike. 

Skupna sredstva za nabavo novih 
učbenikov so znašala 293.388 dinar
jev, stroški akcije 29.307 dinarjev, 
starši pa so prispevali 292.402 dinar
ja. Povprečen prišf3e.vek staršev je 
znašal od 70 do 90 dinarjev, naj
manjši od 17,40 do 06 din in največji 
od 80 do 169,75 din. Starši so 
povprečno prispevali od 19,3 do 25,7 
odstotka glede na cene učbenikov, 
sicer pa znaša povprečna cena učbe
nikov, na učenca 363 din. 

Z otvoritve vrtca na Koroški Beli 

En dan pred zaključkom letošnje prostovoljne krvodajalske akcije je darova
lo kri /..'?.'« občanov, od tega SI I železarjev 

novice IZ 
R A D 0 U L J I Š k e 
OBčine 



V SPOMIN JUNAKOM NA LIPNIŠKI PLANINI 
V soboto, 9. septembra, se je okrog 

1200 učencev, predstavnikov borčev
skih in ostalih družbenopolitičnih 
organizacij, mladine in drugih obča
nov iz radovljiške in jeseniške občine 
poklonilo junakom na Lipniški pla
nini, ki so pred šestintridesetimi leti 
padli v neenakem boju z nemškim 
okupatorjem. Padlo je petindvajset 

S **\ybrcev Selške čete, skupaj s koman
dantom prve grupe odredov, narod
nim herojem Jožetom Gregorčičem-
Gorenjcem. Prav on je v zadnjih 
urah svojega življenja pokazal, kako 
umirajo za svobodo in socializem. 

Občinska odbora zveze združenj 
borcev N O V Radovljica in Jesenice 
sta v spomin na padle borce pripra
vila vsakoletno spominsko komemo-
racijo v Radovljici in na mestu bor
be, na Lipniški planini. Prvi del ko-
memoracije je bil pri grobnici v spo
minskem parku v Radovljici, kjer je 
skupaj z drugimi borci pokopan Jože 
Gregorčič-Gorenjc. Na komemora-

r - j j i v . j j i je spregovoril sekretar občinske 
konference zveze socialistične mla
dine Radovljica Srečko Kunčič, v 
kulturnem programu pa so sodelo
vali mladi recitatorji in godba na 
pihala delavsko-prosvetnega društva 
Svoboda Lesce. 

NOVA SOLA 

• 

* • 

K o se je prvega septembra pričelo 
novo šolsko leto, smo se učenci 
zbrali v novi šolski stavbi na Plavžu. 
Kar nismo mogli verjeti, da bomo 
odslej hodili v tako lepo, svetlo in 

(ilšjgdobno šolo. Po proslavi smo si jo 
ogledali. Šli smo skozi učilnice, ki jih 
je sedemnajst, pa skozi kabinete, 
videli nove, lepe sanitarije, garde
robe, zaklonišče in vse ostale pro
store. Res je vse naokrog še grad
bišče, saj bodo gradbinci do prihod
njega šolskega leta zgradili še učil
nice za višje razrede naše osnovne 
šole, potem pa še telovadnico, bazen 
in zunanja igrišča. Vse to bo stalo 
veliko denarja, ki ga v obliki samo
prispevka prispevajo vsi občani jese
niške občine iz svojih osebnih do
hodkov. Prav to nas potrjuje v pre
pričanju, da nas nimajo radi le naši 
starši, pač pa tudi vsi tisti občani, ki 
-.'<majo svojih otrok ali pa niti niso 

z Jesenic, pa vendarle prispevajo 
denar, da mi jeseniški otroci hodimo 
v svetle sodobne učilnice. 

V šoli je Vse novo, čisto in lepo. Ze 
prvi dan smo videli, da bo v njej 
mnogo bolj snažno in lepo, kakor je 
bilo v stavbi, v kateri smo obiskovali 
pouk doslej. 

Zdaj obiskujemo pouk v novi šol
ski stavbi že drugi teden. Kar krepko 
smo že poprijeli za šolsko delo. K o 
prihajamo k pouku, gremo najprej 
v spodnje prostore, kjer ima vsak 
razred svojo garderobo. Tu se sezu-
jemo in slečemo jopice ter se po po
sebnih stopnicah napotimo v učil-

]&:\<se. Tako je poskrbljeno, da zu
nanji prah in blato ne more priti 
v učilnice in druge prostore. Učilnice 
so svetle in prostorne. V njih sta 
tudi po dva umivalnika, lepe luči in 
oprema. 

Z novo šolsko stavbo bo postala 
naša šola celodnevna. Ze zdaj pu
ščamo torbice kar v učilnicah in 
imamo pouk večinoma urejen tako, 
da vse delo opravimo v šoli. K o bodo 
dogradili še telovadnico in igrišča, 
pripravili šolsko kuhinjo in nekatere 
druge prostore, bomo imeli pravo 
celodnevno šolo. 

Nova šolska stavba je zelo lepo 
^gd^rilo, ki so ga dali občani jeseniške 

' *oueme nam in tistim učencem, ki 
bodo hodili vanjo za nami in zato 
smo jim zelo hvaležni. Svojo hva
ležnost pa bomo skušali povrniti 
tako, da se bomo čimbolj marljivo 
učili. 

Učenci 4. a — člani novinarskega 
krožka osnovne šole Tone Cufar 

ZAHVALNO 
PISMO 

Nova osnovna šola na 
Plavžu je naš ponos in ve
selje. Lepa je, polna radosti. 
Z njo so se nam uresničile 
velike želje. Še lepša je, kot 
smo si jo predstavljali. 
Vemo, da je bila zgrajena iz 
samoprispevka občanov, 
da je bilo zanjo potrebno 
veliko družbenih sredstev 
pa tudi predanega dela 
vseh, ki so sodelovali pri 
izgradnji nove šole. Čutimo 
se dolžne, da se ob izgradnji 
p;-_ve faze šolskega centra 
načrtavžu zahvalimo skup
ščini občine Jesenice, ob
činski izobraževalni skup-

' nosti Jesenice in gradbe
nemu odboru. 

Pionirska šolska 
skupnost učencev 
osnovne šole Tone Cufar 
Jesenice 

Drugi del komemoracije je bil na 
Lipniški planini ob spomeniku pad
lih borcev Selške čete. Zbranim ude
ležencem je spregovoril predsednik 
občinske konference zveze sociali
stične mladine Jesenice Slavko Me-
žek, ki je orisal revolucionarno pot 
narodnega heroja Joža Gregorčiča-
Gorenjca. V bitki na Lipniški planini 
je 9. septembra sodelovalo 54 borcev 
Selške čete, danes pa je živih še 
sedem. 

Udeleženci komemoracije na 
Lipniški planini so v svoji sredi toplo 
pozdravili pet preživelih borcev te 
bitke, in sicer Janeza Lušino, Sta
neta Podlipnika, Janka Prezlja, 
Vinka Šmitka in Mirka Ambrožiča. 
Na Lipniški planini so v kulturnem 
programu nastopili recitatorji osnov
ne šole Kranjska gora, mladinski 
pevski zbor osnovne šole Prežihov 
Voranc z Jesenic, godba na pihala 
delavsko-prosvetnega društva Svo
boda Lesce, pripadniki Jugoslovan
ske armade pa so izstrelili častno 
salvo. 

Po končani komemoraciji na Lip
niški planini so udeleženci nadalje
vali pot preko Jelovice in Dražgoš 

v Skofjo Loko, kjer so si ogledali 
vojašnico, ki nosi ime po narodnem 
heroju Jožu Gragorčiču-Gorenjcu. 
Učenci so si predvsem z zanimanjem 
ogledali orožje, ki so ga razkazali 
vojaki. 

Sobotna manifestacija mladine, 
borcev in drugih udeležencev je tudi 
letos predstavljala neposredno obli
ko negovanja in obujanja tradicij 
NOB, saj so se učenci seznanili 
z dogodki iz naše revolucionarne 
preteklosti, hkrati pa so prisluhnili 
tudi preživelim borcem, ki so jim 
živo opisovali dogodke iz obdobja, 
ko je nastajala nova socialistična in 
samoupravna Jugoslavija. 

Ob koncu pa še kritična pripomba 
glede organizacije sobotne manife
stacije na Lipniški planini. Največ 
pripomb so udeleženci imeli zaradi 
ozvočenja, ki ga praktično ni bilo, na 
razdeljevanje hrane in ne nazadnje 
tudi na nedisciplino nekaterih učen
cev. Letos se je številka udeležencev 
prvič povzpela čez tisoč, to pa seve
da narekuje bolj temeljite priprave 
in izvedbo tako množične prireditve 

J . Rabič 

Spominska svečanost na Lipniški planini na Jelovici (Fnto J. Rabič) 

VENCELJ PERKO 0 IZGRADNJI 
ŠOLSKE STAVBE NA JAVORNIKU 

Minulo sredo je bil v dvorani de
lavskega doma Julke in Albina Pi-
bernik na Javorniku razgovor z 
Vencljem Perkom, predvojnim revo
lucionarjem, komunistom i i župa
nom Koroške Bele. Mineva namreč 
40 let, odkar so začeli na K oroški 
Beli z izgradnjo sedanje šolske stav
be. Razgovora z Vencljem Perkom 
so se udeležili učenci šestih, sedmih 
in osmih razredov T O Z D osnovna 
šola Karavanških kurirjev NOB, 
prosvetni delavci ter predstavniki 
samoupravnih organov krajevne 
skupnosti in družbenopolitičnih 
organizacij. 

Vencelj Perko je opisal razmere, 
v katerih je delovala občinska upra
va na Koroški Beli ter vzroke, da so 
imenovali gradbeni odbor in kljub 
težavam, ki j ih je povzročala takrat
na oblast, začeli z gradnjo objekta. 
Tov. Perko je poudaril, da so izgrad
njo šole narekovale potrebe, sicer pa 
so z izgradnjo začeli in nadaljevali, 
čeprav niso prejeli pomoči od takrat
ne Kranjske industrijske družbe, 
dravske banovine in drugih pristoj
nih organov. 

Ob koncu razgovora je Vencelj 
Perko odgovarjal na vprašanja 
učencev in na preprost način opisal 
takratne razmere na osnovni šoli 
Koroška Bela. Povedal je, da so uči
telji podpirali akcijo občinske upra
ve, ki si je prizadevala, da bi stavbo 
pravočasno dogradili. 

Po končanem razgovoru so Venc-
lja Perka povabili v prostore javor-
niške Svobode. Razgovor z Vencljem 
Perkom so pozitivno ocenili, sprego
vorili pa so tudi o trenutnem stanju 
šole na Koroški Beli, ki ni najboljše. 
Strinjali so se s predlogom, da kra
jevna skupnost Javornik Koroška 
Bela organizira problemsko konfe
renco za to področje. Ob tej prilož
nosti naj bi znova opozorili na nalo
ge, ki j ih bo treba opraviti, da bodo 
lahko v predvidenem času uvedli 
celodnevni pouk. Za to nalogo pa 
bodo potrebna precejšnja denarna 
sredstva in vsestranska prizadeva
nja v K S , občini, v T O Z D osnovna 
šola Karavanških kurirjev NOB, 
SIS za vzgojo in izobraževanje in 
drugih. 

Prehod na celodnevni pouk je v 
skladu s srednjeročnim razvojnim 
programom TOZD osnovna šola K a 
ravanških kurirjev N O B in krajevne 
skupnosti. Delo, ki ga bo potrebno 
v zvezi s tem opraviti, bo zelo obsež
no in zato upravičeno že sedaj priča
kujejo razumevanje in pomoč tudi 
samoupravnih organov delovne orga
nizacije železarna Jesenice, še pose
bej, v primeru, če se bodo le-ti odlo
čili za izgradnjo nove elektrojeklar-
ne na Belškem polju, ki bo prav 
gotovo ena največjih investicij pri 
nas. 

LJUBLJANSKI SAMORASTNIKI 
BODO RAZSTAVLJALI NA JESENICAH 

V soboto, 16. septembra bodo v mali dvorani in čitalnici Delavske
ga doma na Jesenicah odprli kolektivno razstavo likovnih del članov 
društva likovnih samorastnikov iz Ljubljane. Krajši kulturni program 
ob otvoritvi bodo izvajali učenci glasbene šole Jesenice. 

Razstava bo odprta do vključno 21. septembra vsak dan, razen ne
delje, od 9. do 12. ure in od 16. ure do 19,30. 

OSREDNJA PROSLAVA 
OD TEDNU UPOKOJENCEV 

V ponedeljek, 11. septembra so 
upokojenci jeseniške občine pričeli 
praznovati svoj teden. Ob 16. uri so 
v prostorih društva upokojencev Ja
vornik — Koroška Bela odprli raz
stavo ročnih del, ki so jih izdelali 
upokojenci tega področja. Ob 19. uri 
pa se je v domu upokojencev na 
Jesenicah začela osrednja proslava, 
ki jo je odprl predsednik Hans 
Verdnik. Osrednji govor je imel 
France Toman, ki je orisal 30-letno 
delovanje društva, njegove misli pa 
bomo objavili v prihodnji številki. 

Navzoče je v imenu društva upo
kojencev kranjska gora pozdravil 
Tone Zida. ki je jeseniškemu 
društvu ob 30-letnici čestital za do
sežene uspehe. . 

Slavnostnemu delu je sledil prije
ten kulturni program. Več pesmi je 
pod vodstvom Jaka Vebra zapel 
moški pevski zbor društva upoko
jencev Javornik — Koroška Bela, 
nato pa še pod vodstvom Janeza 
Ponikvarja moški pevski zbor dru
štva upokojencev Jesenice. Pod vod
stvom Pavle Oman je nastopila še 
folklorna skupina Podkoren, ki je 
morala domače plese iz Podkorena 
na željo prisotnih večkrat ponoviti. 
Kulturnemu delu je sledil zabavni 
program ter prijetno tovariško sre
čanje upokojencev jeseniške občine. 

B. 

NOVA SLOVENSKA 
PLANINSKA MAGISTRALA PP 

PO GAMSOVIH R IŽAH POD VERTIKALAMI 
MOJSTROVK, TRAVNIKA IN Š IT 

Edinstveno lepa in pravo razkošje je 
brezskrbna hoja nad zeleno Planico na 
senčni strani po steči na h divjadi, po skriv
nih brezpotjih pastirjev, divjih in zaprise
ženih lovcev, po policah in okrajkih pod 
stegastimi previsi, ki se nad prepadi greze 
in padajo v globino zelenic in gozdov. Na 
nasprotni, sončni strani, se riše na modro 
nebo greben. Rateških Ponc preko Struga, 
Vevnice do v Koncu špice, ki se požene 
s Kotovo špico na Kotovo sedlo in se vzpne 
v 3 trma Ji in robe Jalovca. Preko tega mej
nega grebena Ponc se skrivajo m a n ga rt -
sko, klanska ali belopeška jezera, nad ka
terimi kipi v nebo mogočni Mangart z Ma
lim Mangartom in Gamsovim robom, kjer 
so urisali težke in najtežje plezalne smeri 
najboljši nasi in italijanski plezalci in alpi
nisti. 

Svet prepadnib in vertikalnih sten na 
senčni strani Planice, od Malega kota, kjer 
je prehod iz Planice na trentarsko stran in 
v Dnino preko robov, razov, grap, zajed in 
tokav sit, se požene v strmeli Travnika in 
podaljša preko Mojstrovk do Vršiča. Ta 
svet je posebna vaba za vrhunske plezalce 
in ekstremne alpiniste, ki se ne boje niti 
prepadov, niti strehastih previsov. To je 
posebna pasa za oči mladih in neustraše
nih, ki si želijo nepozabnih doživet i j . 

Tik nad drevesno mejo nad Planico, kjer 
se bore za svoj obstoj zadnji krivenčast i 
macesni in borovci, viharniki, od strele že 
tolikokrat požgani in prebičani od plazov, 
snežnih viharjev, tik pod stenami, ki so vse 
označene in ocenjene z najvišjo VI. težav
nostno stopnjo ali six superiore, se tesne 
Gamsove riže. Poznani prehodi le redkim, 
izkušenim lovcem, pastirjem, gonjačem, 
plezalcem in alpinistom. Ob teh policah in 
okrajkih, preko tokav, zajed in žlebov vo
dijo izpostavljene Gamsove riže. 

Tod, od Kumljahovih prodov preko 
Kumljaha, Lop in Malega Slemena do Rate-
škega Slemena, vodi drugi del planinske 
poti, Planica — Pokljuka ali kar na kratko 
PP. 

To je edinstvena planinska pot, ki mora 
zadovoljiti in navdušit i še tako razvaje
nega in zahtevnega planinskoplezalnega 
sladokusca, ki je vajen gledati in doživljati 
vabo najlepših in najmogočnejš ih planin
skih poti ali plezalnih smeri. 

Iz rateškega Zelja, planinske postojanke 
Tamar, zavijemo po senčni strani pod Sle
menom, slapom Črne vode in Sneženjakom 
po poti, ki vodi preko Požganja mimo stu
denca na razgledno Sleme in dalje prek 
Rup in Vratic na Vršič . Na prvem odcepu 
zavijemo po desni poti, ki vodi pod Priva-
tom. Lopami in Kumljahom proti Jalovcu. 
Pri velikih skalnih bolvanih na kraju rušja 
zavijemo po Kumljahovih prodih levo na
vzgor pod stene Sit. Znači lne rdeče mar

kacije pohodnika naglo privedejo na teme 
porasle glave Kumljaha, pod vstop v ple
zalno smer Klodwika Tschada, katero je 
odlični plezalec plezal že leta 1911, torej 
pred 67 leti. Poči tek na Kumljahu vsakemu 
priš leku dobro dene na razglednem poči
valo, kjer se ponuja dolina Planice s Pon-
cami, Jalovcem in stenami Sit, Travnika in 
Mojstrovke v vsej vel ičini . S Kumljaha se 
ponuja pod stenami zaprodena grapa, ki 
nakazuje nadaljnjo hojo in plezanje proti 
sosednjemu razglednemu vrhu Lop tik pod 
severno steno Travnika, ki se dviga od 
Gamsovih riž 900 metrov do neba. Na vrhu 
Lop je skalni možic z vpisno knjigo, kjer so 
podpisani le zelo redki obiskovalci Gamso
vih riž, ki tu preko vstopajo v plezalne 
smeri severne stene Travnika. 

Rdeče markacije planinske poti ali smeri 
vodijo tik pod stenami po policah in okraj
kih pod Aschenbrennerjevo smerjo in zaje
do v Travniku pod Travnikov raz, ki se 
srpasto rise v nebo. Tu je možen sestop po 
ozkem, strmem koritu, navzdol v Svatnice 
in dalje skozi Sneženjak mimo č r n e vode 
po planinski markirani poti v Tamar. 

Planinska pot PP pa vodi po vesini strmo 
navzgor na vrh Malega Slemena in skozi 
tvegan, krušljiv strm sestop na polico, ki 
se rise pod stenami Zadnje in Velike Moj
strovke. Skrajno tvegani in izpostavljeni 
prehodi po polici so opremljeni z lovskimi 
klini. V ok reši ju med Veliko in Malo Moj
strovko zavije PP planinska pot navzdol 
preko melisč do padajoče izpostavljene po
lice, ki vodi na Ratesko Sleme. Počitek na 
Slemenu pri jezercih je že itak razkošje 
posebne vrste, pogled na kristal naših gora 
in prehojene ali preplezane Gamsove riže 
nad Kumljahom, Lopami in Malim Sleme
nom pod stenami Sit, Travnika in Moj
strovk pa je bogato plači lo za preliti znoj. 
Na sprehodu po Gamsovih rižah iskren lju
bitelj miru in edinstvene divjine visoko 
nad dolino in vsakdanjostjo, doživlja 
samoto, kakršno le redko najdeš in d oživiš 
kjerkoli sredi naših najvel ičastnejš ih 
gora. Plezalci in alpinisti na Gamsovih 
rižah se spominjajo na lepe in nepozabne 
dni, ko so plezali najlepše in najtežje stene 
nad Planico. To so spomini, ki vabijo naj
lepša doživetja. Gozdovi in jase po Planici 
pa vabijo k počitku, po robeh okoli in nad 
Planico pa sonce prižiga in trosi bogato 
sončno luč in vabi na nadaljnjo PP pot. 

Ko boste ta del PP planinske magistrate 
obiskali prvič, boste prišli na Kumljah, 
Lope, Malo in Ratesko Sleme, na Gamsove 
riže in še in Se. S seboj boste povabili in 
peljali svoje najboljše in velike prijatelje, 
tovariše , znance, katerim hočete pokazati 
nekaj edinstveno lepega in jih navdušil i za 
lepote PP poti in vel ič ino gora. Uroš 

PRIJETNO PRAZNOVANJE NA PRISTAVI 
Planinsko društvo in krajevna skupnost 

Javornik — Koroška Bela sta organizirala 
na Pristavi v J a v o r n i š k e m rov tu proslavo 
s kulturno-zabavnim programom v poča
stitev 200-letnice prvega pristopa na 
Triglav in krajevnega praznika. 

Najprej je predsednik planinskega društ
va Marjan Beg v svojem govoru orisal 
podvig pred 200 leti, ko so štirje srčni 
možje iz Bohinja osvojili najvišjo goro 
Jugoslavije. Ta prvi vzpon domačih ljudi 
na mogočni in do takrat nedostopni, prav
ljični in skrivnostni sivoglavi vrh, je bil za 
tiste čase edinstveno, nadvse pogumno 
dejanje. Ta jubilej zatorej ni le planinski, 
ampak tudi narodni praznik. 

V nadaljevanju programa je pevski zbor 
upokojencev Javornik — Koroška Bela 
zapel nekaj pesmi. Dramska sekcija DPD 
Svoboda Franc Mencinger pa je prisrčno 
izvedla prizor iz Mlakarjeve povesti Tre-
bušnikova hoja na Triglav. 

Aktivni mladinski odsek planinskega 
društva Javornik — Koroška Bela je že 
prejšnji dan izvedel pohod na Stol. Zvečer 
so zakurili na vrhu Stola kres. V času 
proslave pa so prišli prek Medjega dola na 
Pristavo in nato prikazali nekaj družabnih 
igric. 

Po prijetnem kulturno-zabavnem pro
gramu se je začela prosta zabava s plesom, 
ki je potekal v sproščenem vzdušju. 

REKREACIJA IN DRUŽABNO ŽIVLJENJE 
V BIOGRADU 

Kljub slabemu vremenu in ohladitvi, ki 
je spremljalo oddih jesen i šk ih železarjev 
upokojencev in njihovih družin v počitni
škem taboru v Biogradu na moru v Času od 

. 30. avgusta do 9. septembra, je bilo razpo
loženje v taboru dokaj razgibano. Ze prvi 
večer seje kljub naporni vožnji zbralo pre
cejšnje š tev i lo gostov, ki so ob zvokih har
monike in kitare zapeli nekaj lepih in 
dobro uglašenih pesmi in veselo zaplesali. 
Za dobro razpoloženje so poskrbeli harmo
nikarja Bergant in K obal ter kitarist 
Drago. Rekreator izmene je razložil pro
gram rekreacije in povabil k sodelovanju 
čim večje š tev i lo gostov. 

Vse bi bilo prav. Če ne bi slabo vreme 
motilo razporeda tekmovanja v balinanju, 
odbojki, plavanju in namiznem tenisu. Za 
plavalni tečaj in tekmovanje ni bilo izgle
dov, kajti voda in zrak sta se m o č n o ohla
dila, tako da so le najpogumnejši vztrajali 
in se kopali. Voda je do predzadnjega dne 
imela temperaturo okrog 19 stopinj Cel
zija. Taka temperatura in hladno ozračje 
pa nista priporočljiva za predšo l ske otroke 
in starejše ljudi. Zato sta bili ostala rekrea
cija in zabava, kar nam je dopuščalo vre
me, bolj masovno organizirani. 

Na zaključnem večeru, ki je bil organizi
ran z zabavnim programom, so bili -objav
ljeni tudi rezultati in podeljena priznanja 
ter skromne nagrade. 

REZULTATI T E K M O V A N J : 
BALINANJE DVOJIC - MEŠANO (16 

DVOJIC): 1. JakSič-Svet l in , 2. Intihar-
Mavrič . 3. Krali-Drolc itd. 

BALINANJE DVOJIC - MOŠKI (6 DVO
JIC): 1. Smid-Smid, 2. Kero-Koren, 3. Me-
žik-Lebar. 

ODBOJKA: 1. ekipa: Stare, Lebar, Bru-
dar, Torkar, Mohorič, Mencinger, 2. ekipa: 
B risar. Mežik, B rudar, Mežik, Koren, B ri
sar. 

Jutranje telovadbe se je vsak dan udele
žilo od 20 — 28 oseb. Za ostale panoge, šah, 
namizni tenis in perjanico ni bilo interesa 
za tekmovanje. Igrali so individualno za 
zabavo. Za perjanico pa ni bilo na razpo
lago rekvizitov. Tudi za domino, č lovek ne 
jezi se, je premalo rekvizitov. Sploh bo 
treba poskrbeti, da bo za deževne dni do
volj iger na razpolago. 

Upam, da so bili gostje zadovoljni s pro
gramom rekreacije v tej izmeni. 

Sv. 

TVD PARTIZAN JESENICE VABI 
Društvo za telesno vzgojo in rekreacijo obvešča mladino in odrasle, da 

v ponedeljek, 19. septembra prične z vadbo posameznih oddelkov. Telovadnica 
v društvu še ni popravljena, zato nadaljujemo z našo dejavnostjo v TRIM 
kabinetu T V D in v telovadnici ter TRIM kabinetu Železarskega izobraževalnega 
centra. 

Urnik sp lošne telesne vzgoje in gimnastike z zadolžitvami trenerjev in 
vodnikov je naslednji: 

Treninge gimnastike vodijo izmenoma Leon Mesaric in Robert Banovšek in 
Vojka Mihel ič . Sp lošno telesno vzgojo pa vodijo vodniki navedeni v urniku. 

Ponedeljek, od 17. do 18. ure TRIM ŽIC — cicibani — cicibanke (Ljubica 
Vari, Milojka Klinar, Breda Žagar); 

od 17. do 19. ure TRIM ŽIC - gimnastika; 
od 18. do 19. ure telovadnica in TRIM ŽIC — pionirji (Ignac Kane. Roman 

Pogačnik , Janez Rebernik); r 
od 18. do 19. ure telovadnica in TRIM ŽIC — mladinci — (Miloš Kerenc); 
od 18. do 19. ure telovadnica in TRIM ŽIC — gimnastika; 
Torek od 18. do 20.30 TRIM T V D - gimnastika; 
Sreda od 18. do 20. ure TRIM ŽIC - gimnastika; 
od 20. do 22. ure telovadnica in TRIM ŽIC - člani in č lanice (Brane 

Dvoršak, Sonja Petač); 
Četrtek od 18. do 19. ure telovadnica in TRIM ŽIC - pionirke (Krna Malo

vrh, Milena Janiček , Marta Zupančič, Barbara Slamnik, Nuša Vari); 
od 18. do 19. ure telovadnica in TRIM ŽIC - gimnastika; 
od 19. do 20. ure telovadnica in TRIM ŽIC - mladinke (Alma Prislov. Jož ica 

Mrak, A n č k a Stojan); 
od 19. do 20. ure telovadnica in TRIM ŽIC - gimnastika; 
Petek od 18. do 21. ure TRIM ŽIC - gimnastika; 
Sobota od 11.30 do 12.30 telovadnica in TRIM ŽIC - gimnastika; 
JUDO TRENINGI V JUDO SOBI IN TRIM KABINETU T V D PARTIZAN 

JESENICE: 
Ponedeljek, od 18. do 20. ure pionirji-ke, mladinci-ke (Brane Dvoršak); 
Torek, od 18. do 20. ure, začetniški tečaj za pionirje-ke mladince-ke (Erik 

Polanc, Simon Čebulj); 
Sreda od 18. do 20. ure pionirji-ke, mladinci-ke (Brane Dvoršak); 
č e t r t e k od 18. do 20. ure začetniški tečaj za mladince in Člane (Brane 

Dvoršak); 
Petek od 18. do 20. ure kondicijski treningi za vse oddelke (Brane Dvoršak) . 

Strokovni odbor 
Partizan -lesenic-e 



PROGRAM DRSANJA IN PRIREDITEV 
R E K R E A C I J S K O DRSANJE: 
petek, 15. septembra, od 20. do 22. ure za že lezarno Jesenice, 
sobota, 16. septembra, od 14. do 16. in od 17. do 19. ure, 
nedelja, 17. septembra, od 14. do 16.. od 17. do 19. in od 20. do 22. ure. 

H O K E J S K E PRIREDITVE: 
ni nobena na programu. 

TRENINGI: 
H O K E J S K E EKIPE: 
četrtek, 14. septembra, od 16.30 do 18. ure HDK Bled. od 20.30 do 22. ure 
H K Triglav Kranj, od 22.15 do 23.45 HK Blejska Dobrava. 
petek, 15. septembra, od 22.15 do 23.45 HK Kokrica. 
sobota, 16. septembra, od 21. ure do 22.30 HK Blejska Dobrava. 
ponedeljek, 18. septembra, od 22. ure do 23.30 H L Borovlje Jesenice, 
torek, 19. septembra, od 21. ure do 22.30 HK Triglav Kranj, 
sreda, 20. septembra, od 21. ure do 22.30 HK Triglav Kranj. 
četrtek, 21. septembra, od 22. ure do 23.30 HK Triglav Kranj. 

UMETNOSTNI DRSALCI: 
petek.'15. septembra, od 14.45 do 16.45, 
sobota, 16. septembra, od 7.15 do 8.45. 
torek. 19. septembra, od 10.45 do 12.15 in od 15. ure'do 16.45, 
sreda, 20. septembra, od 10.45 do 12.15 in od 15. ure do 16.45. 

KEGLJAČ1 NA L E D U : 
četrtek, 14. septembra, od 20. do 22. ure, 
ponedeljek, 18. septembra, od 18.15 do 22. ure. 

PROSTI TERMINI - PRIMERNI ZA ŠOLE IN V R T C E : 
petek, 15. septembra, od 9. do 13. ure, 
ponedeljek, 18. septembra, od 9. do 13. ure. 
torek, 19. septembra, od 12.30 do 14.15, 
sreda, 20. septembra, od 12.30 do 14.15, 
četrtek, 21. septembra, od 10.45 do 14.15. 

VSTOPNINA ZA H O K E J S K E PRIREDITVE V SEZONI 1978/79: 
1. tekme za evropski in karavanski pokat, 

tekme s HK Olimpijo Ljubljana in za finale 
državnega prvenstva 30,00 din 

2. ostale tekme HK Jesenice in HK Kr. gora 20,00 din 
3. mladinske in pionirske tekme ni vstopnine 
4. za upokojence, vojake in šo l sko mladino 

je vstopnina enotna lO.OOdin 
5. cena permanentne vstopnice za sezono 400.00 din 

za upokojence 250,00 din 
Iz pisarne ŠD Jesenice 

KOMU SO NAMENJENA SINDIKALNA 
TEKMOVANJA — TRETJIČ 

Ob polemičnih č lankih z gornjim naslo
vom v dveh zadnjih š tev i lkah 2elezarja se 
mi je ponovno utrnila misel o splošni pro
blematiki Športno-rekreacijske dejavnosti 
io o težavah, s katerimi se soočamo v Žele
zarni vsi, ki nam je sindikalna organiza
cija zaupala nalogo, da organiziramo in 
povezujemo to dejavnost, od referentov do 
poverjenikov, ki so najbolj neposredno 
odgovorni za to. Zadolženi smo, da v inte
resu delovnega č loveka skrbimo za nje
govo rekreacijo in sprostitev, da bi lahko 
potem na svojem delovnem mestu vsi sku-
>aj laže opravljali svoje delovne naloge. 
' slim, da si vsi po svojih močeh prizade

vamo, da bi bila športna rekreacija v 
TOZD in DS, oziroma Železarni odraz želja 
delavcev. Spominjam se, kako se je ob le
tošnji razglasitvi rezultatov za lansko leto, 
novoizvoljeni predsednik komisije — tov. 
Lagoia na samem pričetku izvrševanja 
svoje funkcije obrnil k vsem navzočim 
a prošnjo in željo, da dajo svoje predloge, 
ki bi komisiji olajšali delo. Da športna re
kreacija v Železarni ne bi bila domena 
samo nekaterih, kar je priljubljena ina
čica, ki se je marsikdo rad zlobno poslu
žuje, ne glede na dejansko stanje, kar je 
bilo izraženo tudi v zadnjih polemičnih 
člankih. Vendar žal takih predlogov, ki bi 
kritično ocenjevali delo komisije in Šport
nih referentov in nakazovali smer, skoraj 
ni, ali pa so zelo redki. Pač pa so velike 
zahteve in veliko kritike zaradi kritike, 
predvsem tistih, ki stojijo ob strani. Taks
na kritika skuša očrniti športne delavce, 
ki so vsi razen enega, popolni amaterji in 
jih delo na tem področju se dodatno bre
meni. Tako se večkrat zgodi, da so zaradi 
naloge, ki jim je poverjena, v čudni luči pri 
svojih predpostavljenih in celo pri širšem 
kolektivu. Nihče ne vidi prizadevanj in 
težav, ki jih spremljajo, za izgubljen prosti 
cas — kajti, če vodiš , se niti ne moreš 
sproščeno udeistvovati. 

Vemo pa tudi vsi, da je športna rekrea *i-
ja v Železarni potrebna preobrazbe. Marsi
kaj smo Že storili, toda po dosedanjih iz
kušnjah prihajam do zaključka, da ni kriv
da v neorganiziranosti ali v slabi organiza
ciji, ampak v našem odnosu do te zvrsti 
v naši prenatrpani vsakdanjosti, č e ji ne 
bomo pomagali vsi, da se postavi na noge, 
bo še vedno tavala v temi. Vedeti bomo 
morali, kaj hočemo ali pa reči , da je to, kar 
imamo, zadovoljivo in se boli udeistvovati, 
kajti možnost i je zares veliko. Ce bi bolj 
koristili vse možnost i , ki jih imamo kot 
samoupravIjalci in kreatorji svojih želja, 
potem tudi Športna rekreacija ne bi bila 
domena samo nekaterih. 

Potrebna pa je tudi kritika. Toda biti 
mora dobronamerna in premišl jena, ne pa 
povezana z nestrpnostjo in nepoznavanjem 
razmer. 

Tudi sam sem bil na letošnjem prvenstvu 
v plavanju kot referent prisoten v kopali
šču, pa nisem bil osamljen, ker me je 
obkrožala ekipa, ki je v precejšnjem šte
vilu zastopala kolektiv TOZD. Mi vsi smo 
videli spodrsljaje, ki so se pripetili, toda 
mene osebno je bolj motila slaba udeležba 
kot slaba organizacija. Marsikdo bi se 
lahko pritožil , toda to ni tekmovanje, kjer 
bi se borili za vsako ceno za rezultate. Tudi 
na večjih in bolje organiziranih tekmova
njih so spodrsljaji, zato mislim, da takšne 
vrste očitki niso primerni, ker jemljejo 
voljo Še tistim redkim, ki so pripravljeni 
kaj storiti za sp lošno dobro. Tov. Konoblju 
bi svetoval, da se kot organizator aktivno 
vključi v športno življenje, pa se bo sooči l 
z marsikatero težavo, ki jo največkrat ne 
povzroči slaba organizacija. Če bo aktiven, 
bo s svojim vzorom lahko pripeljal v kopa
lišče tudi petsto tekmovalcev iz Železarne, 
kar je vsekakor tudi želja nas vseh, poseb
ne sedaj v obdobju po balkanskem prven
stvu in p o v e č a n e m utripu plavalnega klu
ba. Treba se je malo ozreti naokoli, malo 
prisluhniti, pa ne bo nikomur treba priti 
na tekmovanje v kopal i šče ali pa kam dru
gam »čisto s lučajno«. Mora pa biti seveda 
interes. 

Ko govorim o teh problemih, bom izrabil 
priložnost in spregovoril o nekaterih v 
TOZD Remontne delavnice, to je iz sredine, 
iz katere izhajam. V naši TOZD bi se lahko 
pohvalili z visokimi uvrstitvami ekip na 
prvenstvih Železarne in dobro udeležbo 
skoraj v vseh športnih panogah, s kopico-
osvojenih pokalov, z m n o ž i č n o udeležbo 
na raznih planinskih pohodih itd. Vendar 
se dobro zavedamo, da je potrebno še veli
ko narediti, oz. da smo kljub vsemu nare
dili le malo, kajti veliko truda je potrebno 
vložiti, da si pridobiš zaupanje kolektiva. 
Čeprav bi moralo biti obratno. Nekateri 
Športni referenti v TOZD š e niso našl i 
stika s kolektivom, predvsem iz objektiv
nih razlogov, ponekod sindikalne grupe še 
vedno ne delujejo tako kot bi morale. Mre-
*a športnih poverjenikov, ki naj bi olajšali 
delo športnih re ferentov ,—še- rre dehrjer-
Predvsem je premalo množičnost i in odzi

va pri vseh širokih možnost ih , ki jih ima
mo. Čutiti pa je, čeprav se čudno sl iš i , da si 
to zaupanje počasi le pridobivamo, da je iz 
obilice v loženega dela le ostalo nekaj, kar 
opaža tudi Širši kolektiv. 

Ko sem omenil nujnost kritike, naj ome
nim samo predlog, ki ga je dala TOZD v 
lanskem letu — da naj bi plakatirali vse 
pomembne Športne prireditve (tekmovanja 
za prvenstvo ZJ), da bi bili delavci bolje in 
bolj neposredno obveščeni o dogajanju, da 
bi bilo vsako tekmovanje zares dogodek za 
ves kolektiv, ne pa da poteka včas ih č is to 
neopazno in da delavci včas ih še le po re
zultatih zvejo za posamezna tekmovanja. 
Komisija za športno rekreacijo Železarne 
na ta predlog š e ni reagirala. Tudi letos, ko 
sem tudi sam član komisije, ta predlog še 
ni uresničen . Hočem povedati to, da je po
trebno precej časa , preden takšen predlog 
lahko uresnič iš in spraviš v življenje. Biti 
moraš vztrajen, kar je veliko odvisno od 
sredine, v kateri delaš . Včas ih zaradi pre-
natrpanosti programa, oz. preobilice do
godkov, niti ne moreš vsega iznesti. Veli
kokrat premalo prisluhnemo določenim 
sredinam. 

Morda bi bilo na tem mestu potrebno 
premišljevati tudi o profesionalnih organi
zatorjih rekreacije za večje TOZD, kar v 
nekaterih OZD že uresničujejo, ali pa vsaj 
o usposobljenih na tečajih, kar pa je veli
kokrat povezano z nerazumevanjem vod
stev TOZD. (V TOZD RD je, na primer, na
letel na nerazumevanje v komisiji za delov
na razmerja, predlog, da se odobri plačan 
dopust športniku-rebreatorju v času dopu
stov na morju.) V tem prenatrpanem ob
dobju, ko ima vsak toliko opravil, se ni 
tako lahko žrtvovati za družbo, še posebno 
ne, če ni prave spodbude in razumevanja 
v kolektivu. Za razvijanje takšne množič
nosti in takšne zahteve, kot jih ima tov. 
Konobelj, bi bili ti organizatorji vsekakor 
potrebni. 

Upam, da bodo moje misli koga izzvale, 
kar je bil vsekakor moj namen — morda 
tovariša iz TOZD Vzdrževanje, ki je prišel 
osamljen na tekmovanje v plavanju in je 
zaman iskal svojega Športnega referenta, 
ali pa morda profesionalnega organizator
ja te dejavnosti v Železarni? 

Mislim pa, da bi lahko vsak odgovoril na 
izzivalni naslov: »Komu so namenjena sin
dikalna tekmovanja?« Namenjena so de
lavcu — nam vsem. Zato bi morala biti 
krojena v njegovem interesu in po njego
vih željah v okviru možnost i . In prav bi 
bilo, da se tudi vsak posameznik zaveda, da 
Živi v samoupravni družbi, kjer so koristni 
in objektivni predlogi še kako zaželeni . 

Daniel Morif 

ODGOVOR 
NA ČLANEK KOMU SO 

NAMENJENA-. . . 
Moram priznati, da nisem pričakoval od

govora na moj č lanek »Komu so name
njena sindikalna tekmovanja« s strani 
dolgoletnega tekmovalca in plavalnega 
delavca, vendar pa sem bil bolj presenečen 
nad odgovorom samim. Med drugim sem iz 
njega celo zvedel, da me je avtor Članka 
sam ( k a k š n o naključje!?) dan poprej obve
stil o tekmovanju. Doslej še nisem sl išal , 
da bi tekmovalec plačal vstopnico (!) za 
tekmovanje, na katerem je tudi sam 
tekmoval. Mislim, da pisec Članka v to, 
kar je napisal, celo sam ne verjame. Če pa 
je že želel ovreči »večji del trditve, ki so 
neresnične« (?), potem bi se ne smel po
s luževat i dezinformacij. S tem je zame 
vsak dialog z avtorjem č lanka postal brez
predmeten. 

Zaključim naj z upanjem, da bodo na
slednja delavska (sindikalna) tekmovanja 
uspešnejša , kot je za menoj ponovi) v zad
nji š tevi lki Železarja avtor č lanka Rado 
Tolar. 

Tone Konobelj 

VPIS 
V DRSALNO Š O L O 

Drsalni klub Jesenice obvešča 
s tarše , da bo vpis učencev v drsalno 
šo lo v starosti od 4. do 7. leta v 
torek, 19. septembra, ob 17. uri na 
drsal išču v Podmežaklj i . Vpisnina 
je 1S0 din. Drsalna šola bo dvakrat 
tedensko, v torek in petek, v popol
danskem Času. Šola prične z delom 
22. septembra. Drsalni klub 

DEŽURNA TRGOVINA -
V soboto, 16. septembra, 

bo na Jesenicah od 15. do 
19. ure odprta 

DELIKATESA -
KASTA 4 NA PLAV ŽU. 

Kaj bomo gledali v kinu 

IZLET ZA INVALIDE 
Društvo invalidov Jese

nice obvešča, poleg že 
objavljenega izleta v NE
ZNANO, da organizira dvo
dnevni izlet proti Jadranu 
7. in 8. oktobra. Prijavite se 
v pisarni društva ali pri 
svojih poverjenikih. 

Z A H V A L A 

Sodelavkam in sodelavcem iz 
TOZD Elektrode se najlepše zahva
ljujem za denami prispevek, ki so mi 
ga poslali v Leskovac. kjer sem na 
odslužen ju vojaškega roka. Ker se 
ne morem zahvaliti vsakemu pose
bej za prispevek, izrekam mojo 
iskreno zahvalo: Nadi Malek. Mari
ni Jelševar. Mariji Tremte. Safki 
Mehmedovič. Slavici Karadaševič. 
Min i Pivač. Nafi Midžon. Binasi 
Saflič. Izidorju Bogdanoviču, Muha-
remu Dautoviču. Milki Pogačar. 
Tomu Kranjc. Marku Ivanoviču, 
Jožu Bajzu. Ladu Pungerčarju. 
Francu Tersoglavu. Stanku Sed
larju. Lojzu Tavčarju. Milanu 
Mraku. Janezu Zupanu. Majdi 
Krničar. Dragu Šolaja. Jožu Struna. 
Hafi Pajič. Poldki Polanc. Marijani 
Talian. 

Hvaležni vojak Niko Kešina 
V P 7046-2 Leskovac 

Z A H V A L A 

Najlepše se zahvaljujem vsem 
zdravnikom in zdravnicam interne
ga oddelka splošne bolnice Jesenice, 
tehniku Marku, medicinskim in 
strežnim sestram kakor tudi osta
lemu osebju, ki so se trudili, da bi 
čim prej ozdravel. Enako tudi medi
cinskim sestram v zdravstvenem 
domu Jesenice. 

Blaž Petač 

Z A H V A L A 

Ob odhodu v pokoj se iskreno za
hvaljujem vsem sodelavcem za pre
jeto d*rilo. 

Istočasno pa se zahvaljujem kon
ferenci osnovnih organizacij sindi
kata železarne Jesenice za pozornost 
ob mojem osebnem jubileju, kakor 
tudi za brezplačen oddih na morju. 

Slavko Puc 

Z A H V A L A 
Osnovni organizaciji sindikata 

TOZD Remontne delavnice - RTA 
Bela se najlepše zahvaljujem za 
brezplačno letovanje na morju. Prav 
lepo se zahvaljujem tudi tov, Ludvi
ku Dolarju iz Žirovnice za njegovo 
pomoč. 

Marija Gašperin 

Z A H V A L A 

Osnovni organizaciji sindikata 
strojnega vzdrževanja se iskreno za
hvaljujem ža prejeto denarno po
moč. 

Avguština Oblak 

Z A H V A L A 
Osnovni organizaciji sindikata 

gradbeno remontne delavnice se naj
lepše zahvaljujem za odobreno brez
plačno letovanje v počitniškem 
domu v Crikvenici. 

Franc Iskra 

ZAHVALA 

Osnovni organizaciji sindikata 
TOZD Hladna valjarna Jesenice, se 
najlepše zahvaljujem za odobreno 
brezplačno letovanje v počitniškem 
domu Železarne v Crikvenici. 

Marija Zgaga 

ZAHVALA 
Osnovni organizaciji sindikata 

TOZD Valjarna debele pločevine se 
najlepše zahvaljujem za denarno po
moč, ki mi je bila med boleznijo zelo 
dobrodošla. 

Franc Logar 

ZAHVALA 
Sodelavcem in sodelavkam adju-

staže stekel Javornik, se najlepše 
zahvaljujem za prejeto darilo ob 
življenjskem jubileju. 

Marija Blagne 

Kino RADIO 
16. in 17. septembra amer. CS 

barvni pustolovski film K I N G -
K O N G , režija John Gilermin, v gl. 
vlogi Jeef Brigis, ob 17. in 19. uri. 

18. in 19. septembra amer, barvni 
pustolovski film D R . D I V J A K -
B R O N A S T I MOŽ, režija Michael 
Anderson, v gl. vlogi Ron Ely, ob 17. 
in 19. uri. 

20. septembra amer, barvni karate 
film O P E R A C I J A H O N G - K O N G , 
režija Henry Levin, v gl. vlogi Tred 
Williamson, ob 17. in 19. uri. 

21. septembra ni predstav. 
22. septembra amer, barvni film — 

melodrama ZADNJI M A G N A T , re
žija Elia Kazan, v gl. vlogi Jack 
Nicholson, ob 17. in 19. uri 

23. in 24. septembra franc, barvni 
pustolovski film POLICIJSKI 
K O L T 357, režija Alain Comeau, v 
gl. vlogi Yves Montand, ob 17. in 
19. uri. 

Kino PLAVŽ 
16. in 17. septembra amer. barvni 

pustolovski film DR. divjak — 
B R O N A S T I MOŽ, ob 18. in 20. uri. 

18. in 19. septembra amer. CS 
barvni pustolovski film K I N G -
K O N G , ob 18. in 20. uri. 

20. septembra ni predstav. 

21. septembra franc. barvni film 
- komedija M A D A M PIPI, ob 18. 
in 20. uri. 

22. septembra amer. barvni karate 
film O P E R A C I J A H O N G - K O N G 
ob 18. in 20. uri. . 

23. in 24. septembra amer. barvni 
kriminalni film M E S T O N E V A R - -> 
NOSTI ,ob l8 . in 20. uri. 

Kino KRANJSKA GORA 
16. septembra amer. barvni kri

minalni film S R E B R N A PUŠČICA, 
ob 20. uri. 

20. septembra amer. barvni pusto
lovski film D R . D I V J A K - B R O ' 
NASTI MOŽ, ob 20. uri. 

23. septembra amer. CS barvni 
pustolovski film K I N G - K O N G , ob 
20. uri. 

Kino DOVJE - MOJSTRANA 
16. septembra zap. nem. barvni 

kriminalni film P R I J A T E L J IZ 
A M E R I K E , ob 19,30. 

17. septembra amer. barvni kri
minalni film S R E B R N A PUŠČICA, 
ob 19.30. 

23. septembra amer. barvni pusto
lovski film D R . D I V J A K - B R O ' 
NASTI MOZ, ob 19.30. 

24. septembra amer. CS barvni 
pustolovski film K I N G - K O N G , ob 
19.30. 

KULTURNI KOLEDAR 
GORENJSKEGA MUZEJA 

V Mestni hiši v Kranju je na ogled stalna arheološka, 
etnološka, kulturnozgodovinska in umetnostnozgodovinska 
zbirka ter stalna razstava del slovenskega kiparja Lojzeta 
Dolinarja. V drugem nadstropju iste stavbe pa si lahko ogle
date etnološko razstavo Kmečko gospodarstvo v Gorenje-
savski dolini. 

V Prešernovi hiši je odprt Prešernov spominski muzej in 
Jenkova soba. V galeriji Mestne hiše je odprta retrospektivna 
razstava fotografij Franka Krašovca (1892- 1969). Odprta bo 
do 28. septembra. 

V baročni stavbi v Tavčarjevi 43 je na ogled stalna zbir
ka Narodnoosvobodilna borba na Gorenjskem in republiška 
stalna zbirka Slovenka v revoluciji. 

Razstave, oziroma zbirke so odprte vsak dan razen pone
deljka in nedelje popoldan od 10. do 12. in od 17. do 19. ure. 

V kasarni Staneta Žagarja v Kranju je odprt muzej Pre
šernove brigade. Na Zg. Jezerskem si lahko ogledate restavri-
rani poznosrednjeveški kulturni spomenik »Jenkova kasar
na«, ki je opremljena z etnološkim gradivom. V Stari Fužini je 
odprta stalna razstava Planšarska kultura v Bohinju. Odprta 
je vsak dan od 9. do 12. in od 16. do 19. ure. 

VATROSTALNA ZENICA TOZD JESENICE - JESENICE -
ODBOR ZA MEDSEBOJNA RAZMERJA 

objavlja 

1. prosta dela oziroma naloge V KNJIGOVODSTVU 
Pogoj: 
— srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri in tri leta 

delovnih izkušenj na delih oziroma nalogah v knjigovod
stvu 

— ali nižja šolska izobrazba in z delom pridobljena delovna 
sposobnost opravljanja del oziroma nalog v knjigovodstvu 
in pet let delovnih izkušenj. 

2. prosta dela oziroma naloge INDUSTRIJSKIH ZIDARJEV 
(10 izvršilcev) 

Pogoj: 
— kvalificiran ali polkvalificiran zidar. 

3. prosta dela oziroma naloge POMOŽNIH DELAVCEV 
(5 izvršilcev) 

Pogoj: 
— 6 razredov osnovne šole. 

Prijave naj kandidati pošljejo na naslov Vatrostalna Zenica 
TOZD JESENICE, Savska 6, v 15 dneh od objave razpisa. 

A B C P O M U R K A • trgovsko proizvodna organizacija GOLICA 
J E S E N I C E - T O Z D D E L I K A T E S A 

objavlja naslednja prosta dela in naloge: 
1. namestnika poslovodje I v poslovalnici K A S T A 2 
2. pet kurjačev poslovno-stanovanjskih prostorov. 

Pogoji: pod 1.: 
— zaključena poslovodska šola. 
— tri leta ustreznih delovnih izkušenj. 
— trimesečno poskusno delo: 

pod 2.: 
— ustrezna usposobljenost za opravljanje del kurjača centralne 

kurjave. 
Za prosta dela in naloge, navedena pod 1. velja delo s polnim 

delovnim časom za nedoločen čas. za kurjača pa za določen čas. 
Kandidati naj ponudbo pošljejo na naslov: A B C P O M U R K A 

— trgovsko proizvodna organizacija GOLICA Jesenice — Kadrov
ska služba. Jesenice. Titova I. najkasneje do vključno 29. septembra 
1978. 

UGODEN NAKUP ZA DELAVCE ŽELEZARNE 
Trgovsko podjetje Kokra - poslovalnica Kokra 

Jesenice, bo v dneh od 18. do 21. septembra v veliki dvorani 
Delavskega doma na Jesenicah in sicer v ponedeljek 18. sep
tembra od 10. do 17. ure, ostale dneve pa od 7. do 17, ure, pro
dajala za delavce TOZD in DS Železarne otroško konfekcijo, 
puloverje, pulije, smučarske komplete itd. po izredno ugodnih 
cenah na brezobrestni kredit s plačilom v treh mesečnih 
obrokih. Delavci naj s seboj prinesejo mesečni obračunski 
list osebnega dohodka. 



JESENSKE Š P O R T N E IGRE SLOVENSKIH 
ŽELEZARJEV 

V soboto, 9. septembra, je komisija za 
športno rekreacijo pri izvršnem odboru 
konference osnovnih organizacij sindikata 
Železarne Jesenice organizirala jesenske 
športne igre slovenskih železarjev. Udele
ži lo se jih je 320 de lavcev-športn ikov iz 
železarn Ravne, Štore in Jesenice ter iz 
Verige Lesce, Plamena Kropa, To vila Ljub-

. Ijans in Žične Celje. Tekmovalci so se po-
" * merili v nogometu, streljanju z zračno 

puško , odbojki, Šahu, balinanju in ribolo
vu. Vsa tekmovanja so potekala v to vari-
Škem vzdušju, ni pa manjkalo tudi napetih 
borb za Čimboljše rezultate. 

Na popoldanski razglasitvi rezultatov in 
podelitvi pokalov je zbranim športnikom 
in športn icam iz SOZD Slovenske žele
zarne spregovoril predsednik konference 

Ssnovnih organizacij sindikata Železarne 
tefan SčerbJČ. Poudaril je, da je bil dose

žen cilj te lepe športne manifestacije: spet 
se je sreča lo veliko delavcev Slovenskih 
Železarn, ki so se med seboj spoznali in 
izmenjali vsakodnevne izkušnje, bodisi na 
delovnem mestu, pri opravljanju dela 
v samoupravnih organih in družbenopoli
t ičnih organizacijah ter pri organiziranju 
Športnih prireditev. Štefan Sčerbič je tudi 
dejal, da z zadovoljstvom ugotavlja, da je 
med udeleženci vedno več žensk iz delov-

'(v) * >ih kolektivov SOZD Slovenske železarne. 
To je dokaz, da postajajo enakovredne 
delavke in bi si zato morali prizadevati, da 
jim tudi na delovnih mestih zaupamo po
membnejše in bolj odgovorne naloge. 

Športniki so tudi tokrat pohvalili dobro 
organizacijo, razšli pa so se z željo, da se 
na spomladanskih igrah-prihodnjo pomlad 
srečajo v š e večjem števi lu. 

REZULTATI: 
Nogomet: 1. Železarna Ravne, 2. Žična 

Celje, 3.Železarna Store. 
Streljanje z zračno puško: 
Moški posamezno: 1. Fric Rezar (žele

zarna Store) 181 krogov, 2. Ivan Hočevar 
(železarna Store) 179, 3. Ivan Cvčar (žele
zarna Ravne) 179. 

Moški ekipno: 1. Železarna Store 700, 
2. Železarna Jesenice 674, 3. Železarna 
Ravne 666. 

Ženske posamezno: 1. Anica Mil inkovič 
(železarna Štore) 165, 2. Marjeta Kumber-
ger (železarna Store), 3. Metka Kojnik 
(železarna Ravne) 159. 

Ženske ekipno: 1. Železarna Store, 2. Že
lezarna Ravne, 3. Veriga Lesce. 

Odbojka — moški: 1. Železarna Ravne, 
2.Železarna Jesenice, 3. Plamen Kropa. 

Odbojka — ženske: 1. Železarna Ravne, 
2. Železarna Jesenice, 3. Železarna store. 

Šah: 1. Železarna Jesenice, 2. Veriga 
Lesce, 3. Železarna Ravne. 

Balinanje: 1. Železarna Jesenice, 2. Tovil 
Ljubljana, 3. Veriga Lesce. 

Športni ribolov: 
Moški posamezno: 1. Vojko Mali (žele

zarna Jesenice), 2. Ciril Vogrinc (Plamen 
Kropa), 3. Milan Sovine (Žična Celje). 

Moški ekipno: 1. Železarna Jesenice, 
2. Plamen Kropa, 3. Žična Celje. J. R. 

Prvi trije v športnem ribolovu Balinanje — srečanje ekip Tovila in 
železarne Jesenice 

Med odbojkarsko tekmo železarna Šahovski dvoboj Veriga Lesce : žele-
Ravne : železarna Jesenice zarna Jesenice 

400 UDELEŽENCEV 
NA POHODU 

PO KARAVANKAH 
Komisija za športno rekreacijo pri 

obč inskem svetu zveze sindikatov Jese
nice je v soboto, 9. septembra, izvedla dru
gi množični pohod v Karavanke, ki se ga je 
udeležilo š t ir is to delavcev iz jesenišk ih 
kolektivov, mladine in drugih občanov. 

Pot je bila dolga št irinajst kilometrov, 
potekala pa je iz Planine pod Golico do 
nekdanje koče na Rožci in zatem naprej 
čez Hruščansko planino in Ravne do Mlin-
ce, kjer je bil ob nekdanji graničarski 
karavli nad vasjo Dovje zaključek pohoda. 
Pot je potekala tudi mimo spomenikov in 
spominskih obeležij NOB ter po števi ln ih 
kurirskih poteh v Karavankah. 

Po uspešno zaključenem pohodu so se 
udeleženci pomerili v streljanju in vleče
nju vrvi. J . R. 

MEDNARODNI 
TROBOJ 

V KEGLJANJU 
NA ASFALTU 

V soboto, 9. septembra, je bil na Jeseni
cah mednarodni prijateljski troboj s sode
lovanjem ekip z Dunaja in Jesenic. Za go
ste z Dunaja je nastopil kegljaškj klub 
Sportfunk, za Jesenice pa kegljaški klub 
Jesenice in ekipa železarne Jesenice. Tro
boj je potekal v resničnem prijateljskem 
vzdušju. 

Zmagala je ekipa K K Jesenice s 5096 po
drtimi keglji, druga je bila ekipa Železarne 
s 5036 podrtimi keglji, tretji pa so bili gost
je z Dunaja s 4997 keglji. 

Najboljši posamezniki ekip so bili: za 
Sportfunk Dieter Tumler z 888 podrtimi 
keglji, za ekipo Železarne Miha Hafner 
z 900 podrtimi keglji, za zmagovalno ekipo 
Jože Udir z 933 podrtimi keglji. 

Zanimivo je tudi to, da so v obeh ekipah 
Jesenic nastopili kegljači , ki so v tem 
Športu nekaj pomenili v republiški in tudi 
zvezni konkurenci. Želja nas vseh je, da bi 
se vsi ti zopet vrnili v svoj matični klub, 
ker le s tem se bo dvignila kvaliteta keg
ljanja na Jesenicah. 

Ekipa K K Jesenice je nastopila v okrnje
ni postavi: Maks Gerdej, Darko Bavdaž, 
Bogdan Vilman, Franc Košir , J o ž e Udir in 
J o ž e Šlibar; za ekipo Železarne pa: Emil 
Oblak, Bogdan Langus, Tomaž Krmelj, 
Miha Hafner in Valentin Jeklar; za goste 
z Dunaja pa so nastopili: Hans Hofstfitter, 
Helmut Amon, Dieter Tomler, Kurt Reichl, 
Kar) Ursprunger, Kari Embachler ter kot 
rezervi: Klaus Tumler in Dieter Vojtek. 

A . A . 

TEKMOVANJI 
Š A H I S T O V 

OB KRAJEVNEM 
PRAZNIKU 

V nedeljo, 10. septembra so se v domu 
upokojencev na Javorniku v počast i tev 
krajevnega praznika Javornik — Koroška 
Bela pomerile š a h o v s k e ekipe in dosegle 
naslednja mesta: 

1. DPD Svoboda Javornik — Koroška 
Bela 17, 2. Elektrovzdrževanje plavž 13, 
3. TOZD Valjarna bluming-š tekel 12,5, 
4. Upokojenci Javornik — Koroška Bela 8, 
5. Osnovna Šola K a r a v a n š k i h kurirjev 
NOB Koroška Bela 6, 6. OO ZSMS Javor
nik — Koroška Bela 3,5 točke. 

Sodelovalo je več kot 30 šahis tov . Orga
nizacija je bila dobra. Pokazalo pa se je, da 
bi morali večkrat organizirati podobna 
srečanja med posameznimi sekcijami in 
TOZD. 

Pomerilo se je tudi 12 posameznikov, ki 
so dosegli naslednja mesta: 1. in 2. mesto si 
delita Franc Simčič in Martin Jan, 3. Jože 
Renko, 4. Rado Rožič. 

Obveščamo tudi vse ljubitelje šaha, da 
bodo v domu upokojencev na Javorniku 
vsako nedeljo od 9. do 12. ure in ob četrt
kih od 17. do 19. ure šahovski turnirji. 

I. Tomšič 

VABILO NA 
TEN IŠK I TURNIR 

T e n i š k i klub Jesenice, prireja 
16. in 17. septembra, oziroma v pri
meru slabega vremena 23. in 24. 
septembra na teniškem igrišču v 
Mojstrani: 

teniški turnir za poka) Triglava 
v vseh kategorijah. 

Prijave in prijavalnino 100 din 
pobira tov. NemeČek do 15. septem
bra. 

Začetek turnirja bo 16. septembra 
ob 8. uri. 

Vabljeni vsi ljubitelji tenisa. 
Po turnirju bo za udeležence pri

jeten piknik. 

S pohoda po Karavankah (Foto Janko Rabič) 

Košarka 

ČLANICE VRNILE POMLADANSKI DOLG 
Z OBRESTMI 

JESENICE : MENGEŠ 87:70 (38:33) 
Igralke Jesenic so v pomladanskem delu 

prvenstva izgubile le tekmo z ekipo Meng
ša v gos teh, vendar so že v prvi tekmi je
senskega dela slovenske k o š a r k a r s k e lige 
z oslabljeno ekipo vriKIe dolg in dodale še 
obresti. Ekipa iz Mengša je dožive la na Je
senicah malo katastrofo, česar se gostje 
sigurno pred tekmo niso nadejale. Po vod
stvu 38:33 v prvem polčasu je bil končni 
rezultat 87:70 v korist domaČih igralk. 

Domač inke so nastopile v naslednjem 
sestavu: Ažman 2, Duratovič , Potočki , 
Srpak 6, Kantarevič 5, Stražičar 2, Beš ič , 
Leskovar 4-, Skumavc 35, Bertoncelj 2, 
Crnovič 14, Vaupotič 17. 

Trenerju Kejžarju je uspelo sestaviti ob 
prizadevnosti vseh igralk novo ekipo, ki 

KADETINJE 
V PRAVI ZASEDBI 

K K JESENICE : LOKAINVEST 
(ŠK. LOKA) 107:45(48:15) 

Kadetinje Jesenic -so do sedaj nastopale 
v izredno mladi perspektivni postavi, to
krat pa smo sklenili preizkusiti, kaj v svoji 
konkurenci zmorejo naše prave kadetinje, 
to je tudi tiste, ki že igrajo za Člansko vrsto 
(kadetinje so igralke letnik 1962 in mlajše) . 
Dobesedao so pregazile vrstnice iz škofje 
Loke in dosegle troštevi lčni rezultat. 

J e s e n i č a n k e so nastopile v postavi: Stra-
žišar 9, Duratovič , B. Kantarevič 12, Vau
potič 32, E . Kantarevič , Skumavc 26, Po
točki 2, Beš ič 12. Crnovič 14. 

V nedeljo, 17. septembra, imajo kadetinje 
prosto, v nedeljo, 24. septembra, pa bo 
derbi Radovljica : Jesenice ob 10. uri na 
igrišču za domom TVD Partizan Radov
ljica. 

KADETI 
K O N Č N O ZMAGALI 

JESENICE : TRIGLAV B 54:45 (30:27) 
Kadeti Jesenic so tokrat nastopili zdeset

kani zaradi bolezni, poškodb in cele vrste 
obveznih izvenšolskih dejavnosti. Po dveh 
tesnih porazih, in sicer v podaljšku v Gore
nji vasi in za en koš proti Radovljici 
(zaostala tekma), so zbrali moči in prema
gali neugodne Kranjčane. Strelci: Vezzosi 
4, Novak T. 25, Rakovič 17 in Catak 5. 

V soboto, 16. septembra, ob 18. uri igrajo 
kadeti proti Triglavu v Kranju. 

V. Rotar 

uspešno nadaljuje tradicijo gorenjske in 
jeseniške ženske košarke . V moštvo je 
vključil tri nove igralke debitantke, od ka
terih pa je Skumavčeva že na prvi tekmi 
dokazala velike realizatorske sposobnosti, 
čeprav je bila tekma derbi ž e n s k e lige. 
Tudi Ažmanova in Potočkijeva sta prinesli 
še dodatno osvežitev že tako mladi ekipi 
(poprečna starost igralk 15,6 leta, najsta
rejša igralka 18 let). 

Derbi j i so običajno nervozni in raztr
gani, tokrat pa so domačinke Že kmalu po 
začetku tekme začele z dobro igro. Poseb
no so se odlikovale v napadu, še več pozor
nosti pa bodo morale posvetiti obrambi. 
Razlika se je stalno povečevala , tako da je 
že sredi drugega polčasa kazalo na hud 
poraz gostij. Trener Jesenic je imel ponov
no pri ložnost preizkusiti prav vse igralke 
in vse so tudi dobro zaigrale. Po tej zmagi 
*e ekipa Jesenic še vedno vodilna v ligi. 
!a to pa so zaslužne prav vse igralke, ki so 
igrale za naš kljub tako spomladi kot seda
nja ekipa. 

Ne glede na zmago in dobro igro proti 
Mengšu pa moramo ostati na trdnih tleh, 
saj se vsako dviganje rado konča kot »trd 
pristanek«. Dekleta so še mlada in se bodo 
morala še precej naučiti in doživeti š e mar-
s ikakšen poraz, da bodo igralsko dozorela. 
Ze v soboto, 16. septembra, bi bil neverje
ten podvig, če bi iztržila vsaj minimalen 
poraz proti igralkam Jezice v Ljubljani, do 
sedaj zveznim l igaš icam. 

V sredo, 20. septembra, ob 19. uri pa bo 
na igrišču v Podmežaklji prvenstvena 
tekma Jesenice : Sava Kranj. 

K O Š A R K A R S K A 
TRIM LIGA 

Rezultat sedmega kola TRIM košarkar
ske lige: Tomšičeva 70 : T V D Partizan 
Javornik - Koroška Bela 58:30 (21:20). 

Ostale tekme so bile pre ložene in bodo 
odigrane med tednom. 

Lestvica po nepopolnem sedmem kolu: 
Trhle veje 6<- l ) 5 1 321:264 10 
Železar 6 ( - l ) 4 2 300:275 8 
Mojstrana 5 (-2) 4 1 332:234 
Tomšičeva 70 1 4 3 376:300 
T V D Partizan - 7 
Jav. - Kor. Bela 7 1 6 228:332 2 
ZaStreka 5 (-2) 0 5 157:278 0 

Osmo kolo bo v petek, 15. septembra, in 
sicer na igrišču v Podmežaklj i , in sicer ob 
16. uri Zastreka : Železar, ob 17. uri K K 
Mojstrana : TVD Partizan javornik — Ko
roška Bela, ob 18. uri pa Trhle veje : Tom
šičeva 70. Roman 

8 

EKIPA MOJSTRANE PRVA 
NA PARTIZANSKEM TEKU 

V počast i tev borbe S e l š k e čete na Lipniški planini 9. septembra 1942 so 
preteklo soboto člani športnega društva Plamen Kropa izvedli partizanski tek 
od spomenika do spomenika. Tek je bil dolg sedem kilometrov, s precejšnjo 
v i š insko razliko, potekal pa je mimo sedmih-spomenikov in spominskih obeležij 
od Krope do LipniŠke planine. Teka se je udeležilo trideset Članov in mladincev 
iz gorenjskih športnih društev . Največ uspeha so imeli tekmovalci športnega 
društva Mojstrana, ki so med ekipami osvojili prvo mesto. 

REZULTATI: 
ČLANI: 1. Ivan Carman (Triglav Kranj) 50 min. 33 sek., 2. Tone Djuričič 

ŠD Mojstrana 52:26, 3. Janez Reberščak 52:30. 
MLADINCI: 1. Dušan Djuričič ŠD Mojstrana 54:15. 2. Rajko Podgornik ŠD 

Dobrava 1:02:02. 3. Janez Jelene Triglav 1;04:43. 
EKIPNA UVRSTITEV: I. ŠD Mojstrana, 2. SK Triglav I, 3. SK Triglav II. 

J . R . 

PREHODNI POKAL PONOVNO V MOJSTRANO 
Strelska družina Triglav Javornik — 

Koroška Bela je ob praznovanju krajev
nega praznika v četrtek, 7. septembra, v 
prostorih delavskega doma Juike in Albi
na Pibernik organizirala tekmovanje v 

Pretekli teden so sodelavci strojnih delavnic odigrali tradicionalno tekmo 
v nogometu poročeni : neporočeni. Igra je potekata na velikem travnatem 
igrišču in sojo vzeli zelo resno, čeprav so bili določeni igralci mnenja, da bi jo 
lahko odigrali tudi na pustni torek. Kakorkoli, bilo je prijetno družabno 
srečanje, čeprav je motil dež. Zmagali so neporočeni s 5:2. (o pa kaže. da žene 
predobro hranijo svoje može. ki nimajo kondicije — ali pa jih preutrujajo. 
(Foto in tekst J. Jekler) 

streljanju z zračno puško. Tekmovanja so 
se udeležile ekipe KS Dovje — Mojstrana. 
KS Sava, društva invalidov Jesenice, dve 
ekipi TOZD osnovna šola Karavanških 
kurirjev NOB Koroška Bela in ekipa SD 
Triglav Javornik — Koroška Bela. 

REZULTATI: 
1. mesto KS Dovje — Mojstrana v sesta

vi: Miha Rabič, Franc Rabič in Vojko Gre-
benšek (260 krogov), 2. ekipa SD Triglav 
Javornik — Koroška Bela Drago Kotnik. 
Franci Bizjak in Pavel Jezeršek (257 kro
gov), 3. skipa KS Sava — Bojan Svetlin. 
Miro Lah in Dejan Svetlin (156 krogov). 
4. ekipa društva invalidov Jesenice — 
Ibrahim Hodi ič . Slavko TramŠak. Janko 
Lavtar (144 krogov), 5. prva ekipa TOZD 
osnovna šola Karavanških kurirjev NOB 
— Matjaž Oven, Darko Pongrac in Jožko 
Pasar (125 krogov), 6. druga ekipa TOZD 
osnovna šola Karavanških kurirjev NOB 
— Vili Ferk, Dževad Grvala in Bojan Ber-
gles (56 krogov) in 7. ekipa aktiva invali
dov Železarne — Darko Krakar, Ivan Zu
pan in Leopold Šmid (53 krogov). 

REZULTATI POSAMEZNIKOV: 
1. Franci Bizjak — 92 krogov. 2. Vojko 

Grebenšek - 91, 3. Franc Rabič - 85. 
4. Drago Kotnik - 85. 5. Miha Rabič - 84. 
6. Pavel Jezeršek - 80. 7. Stanko Krmeli 
— 69, 8. J o ž k o Pasar - 65. 9. Miro Lah -
64. 10. Darko Krakar - 62 krogov. 

Tako je ekipa iz krajevne skupnosti Moj
strana ponovno prejela prehodni pokal, na 
drugo mesto se je uvrstila ekipa strelske 
družine Triglav Javornik — Koroška Bela 
in na tretje mesto ekipa krajevne skupno
sti Sava. 

Po opravljenem tekmovanju so objavili 
rezultate ter najboljši ekipi izročili pokal. 
Beseda je tekla tudi o nadaljnjem razvoju 
strelskega športa na Javorniku. V zvezi s 
tem so se dogovorili, da bodo samoupravne 
organe KS Javornik — Koroška Bela po
novno opozorili, naj pohitijo s sprejetjem 
sklepa o dodelitvi prostora namenjenega 
strelski družini Triglav v delavskem domu 
Julke in Albina Pibernik. 

Šah 


