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DELOVNI USPEH DELAVCEV V VALJARNI PROFILOV 
V osmi številki Železarja letos smo lahko prebrali, da je valjarna 

profilov v TOZD Valjarna žice in profilov dosegla rekordno mesečno 
proizvodnjo. V tem sestavku smo lahko spoznali tudi kratko zgodo
vino tega starega obrata pri čemer moram ponovno poudariti, da se z 
dobro organizacijo dela in s še boljšo voljo slehernega delavca lahko 
tudi na starih agregatih dosega dobra proizvodnja. 

Valjarna profilov, ki deluje v imela možnost jeklo navito v kolo-
okviru TOZD Valjarna žice in pro- barje odviti, poravnati in predelati, 
filov, običajno dosega oziroma celo Zato menim, da je bilo zgrešeno že 
presega z družbenim planom predvi
deno mesečno proizvodnjo. V mese
cu septembru pa je planirano meseč
no proizvodnjo 2240 ton z 2896 
tonami res krepko presegla in izbolj
šala rekordno mesečno proizvodnjo 
doseženo v letošnjem februarju za 
247 ton. 

TOZD Valjarna žice in profilov 
zaradi težav, ki jih imajo v valjarni 
žice s konstantno prekomernimi 
zastoji, le s težavo rentabilno 
posluje. Kljub prizadevanju vodstva 
TOZD, kakor tudi samoupravnih or
ganov, se tem zastojem ne da priti 
na kraj. V valjarni žice je že skoraj 
leto in pol montirana tretja žila za 
valjanje okroglega profilnega jekla 
do dimenzije 32 mm. Tudi na tej žili, 
na žalost, doslej še niso dosegli 
pravih rezultatov. Seveda ni izklju
čeno, da te naprave ne bi upravičile 
investicije, če bi TOZD Jeklovlek 

pri planiranju, ker se ni investicija 
izvajala istočasno, namreč tretja 
žila v valjarni žice za valjanje pro
filnega jekla do dimenzije okroglo 
32 mm in odvijalne naprave v jeklo-
vleku. Seveda je razumljivo, da je 
pri tem po sredi denar, še bolj pa 
devizna sredstva. 

Iz vsega tega razloga še vedno 
obratuje valjarna profilov, ki bi že 
davno glede na težko fizično delo 
morala biti ukinjena, kar se posto
poma že izvaja, trenutno le do di
menzije okroglo 22 mm, bo vsekakor 
do tega tudi prišlo. Zato je resen 
namen vseh odgovornih v Železarni, 
da s 1. 1. 1979 ustavimo v valjarni 
profilov še eno izmeno. Tako bo 
valjarna profilov obratovala le še z 
eno izmeno dokler časa še bo, ostali 
del potrebnega vložka za TOZD 
Jeklovlek pa bo proizvedla valjarna 
žice, delno pa naj bi se Jeklovlek 
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PRIPRAVE ZA PLAN ZA LETO 1979 
V skladu z načeli , ki izhajajo iz sprejetih samoupravnih sporazu

mov, statutov temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skup
nosti železarne Jesenice ter zakona o temeljih sistema družbenega 
planiranja, pričenjamo v Železarni v oktobru z javno razpravo o pla
nu za leto 1979. 

Rezultati razprave bodo sprejete 
smernice na osnovi katerih bomo 
pristopili k izdelavi predlogov pla
nov temeljnih organizacij združene
ga dela, delovnih skupnosti in celot-

ZAKON 0 ZDRUŽENEM DELU 
IN INOVACIJE 

Zakon o združenem delu (čl. 130) določa, da ima delavec, ki z inova
cijo prispeva k večjemu dohodku temeljne organizacije pod pogoji, do
ločenimi v samoupravnem splošnem aktu, v skladu z zakonom pravi
co do posebnega nadomestila. 

To določilo zakona nalaga organi
zacijam združenega dela velike ob
veznosti. Dnevno ugotavljamo, da je 
potrebno storiti nekatere ukrepe, ki 
bodo inovacijam v združenem delu 
zagotovili hitrejšo rast in s tem po
večan dohodek. Pri obravnavi nado-

LETNI R E M O N T 
V A L J A R N E 

ŽICE 
V valjarni žice se je začel 

26. septembra glavni plani
rani letni remont, ki bo tra
jal do 10. oktobra s tem, da 
ta termin pogojuje tudi po
pravilo Custodis peči, na 
kateri se izvajajo velika 
dela, oziroma praktično 
nova peč. Izvajalci del ra
čunajo, da bodo mehanska 
in električna dela zaključe
na do 8. oktobra tako, da 
bodo dva dneva uporabili 
za hladno testiranje naprav 
po remontu. 

Pri popravilih sodelujejo 
delavci TOZD Vzdrževanje, 
TOZD Strojne delavnice in 
TOZD Remontne delavnice, 
poleg delavcev Hidromon-
taže Maribor in delavcev 
Vatrostalne - TOZD Jese
nice, ter delavcev valj ar ne 
žice. 

Po rekonstrukciji valjar-
ne žice v lanskem letu so 
naprave relativno slabo de
lovale. V tem času obrato
vanja pa so ugotovili glav
ne težave in pomanjkljivo
sti, oziroma nepravilnosti 
ter s planom remonta pred
videli odpravo teh šibkih 
točk tako na peči kot na 
napravah. 

Zaenkrat dela potekajo 
neprekinjeno in po progra
mu. Računajo, da bodo mo
rale naprave po remontu 
bolje delovati. 

V prvih dneh remonta so 
imeli delovno nezgodo, ki 
pa se je na srečo končala 
brez težjih posledic, ker je 
delavca težjih posledic ob
varovala zaščitna čelada. 

mestila za inovacije se pojavlja 
vrsta vprašanj, ki zavirajo razvoj, če 
niso pravilno rešena. Pri inovacijah 
ne bi smeli biti preveč ozkosrčni in 
zaradi nekaj dinarjev zavlačevati 
rok plačila, seveda pa je potrebno s 
primernimi ukrepi onemogočiti po
sameznikom pridobiti nadomestilo 
brez rezultatov njihovega dela. 

ne delovne organizacije za leto 1979. 
S sodelovanjem pri postavljanju in 
sprejemanju smernic in z aktivnim 
vključevanjem pri postavljanju 
planskih ciljev si delovni ljudje v Že
lezarni zagotavljamo predvsem: 

— svojo pravico dela z družbeni
mi sredstvi za delo, 

— določanje pravice, medseboj
nih obveznosti in odgovornosti, 

— enakopravnost v delitvi oseb
nega dohodka glede na dosežene re
zultate déla, 

— ustvarjanje materialnih pogo
jev za čedalje popolnejše uresniče
vanje skupnih delovnih, ekonom
skih, socialnih, kulturnih in drugih 
interesov. 

V Železarni smo pričeli s priprava
mi na plan za leto 1979 že v avgustu, 
ko smo na osnovi ocene gospodar
skih gibanj in ciljev sprejetih v sred
njeročnem planu izdelali preliminar
ni plan za leto 1979. Vseboval je ok
virne količine in vrednosti za nasled
nje leto, upoštevali pa smo že tudi 
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GLAVNI PLINSKI CEVOVOD 
NA JESENICAH DECEMBRA 

Zaključujejo se dela na zadnjem odcepu magistralnega plinskega 
cevovoda, ki poteka od Ceršaka kot prvega odjemalca do Jesenic, kjer 
se cevovod konča. 

Zemeljski plin iz Sovjetske zveze 
je speljan po cevovodu pod priti
skom 50 barov katerega gradnjo vodi 
Petrol, ki je investitor. Pri gradnji 
sodelujejo kot dobavitelji, monterji 
in nadzorni organi firme iz Francije, 
Holandije in Avstrije. Vsem je zna
no, ko se vozimo iz Gorenjske proti 
Štajerski, kaj pomenijo ti dolgi izko
pi in cevi, ki se pripravljajo ob trasi. 
Moramo reči, da to delo poteka iz
redno hitro in da bo rok, ki so ga po

stavili za december, res dosežen. 
Po rentgenski kontroli zvarov in 

tlačenem preizkusu, je potrebno še z 
detektorji tipa Holiday, kontrolirati 
izolacijo. Vsa ta dela morajo biti 
kvalitetno in brezhibno izvedena. 
Pri ogledu njihovega dela ugotavlja
mo odlično organizacijo dela saj 
imajo odlične delavce — varilce in 
cevarje ter specialne naprave in 

(Nadaljevanje na 2. strani) j 

POLITIKA CEN V LETOŠNJEM LETU 
Čeprav izvajanje politike cen proizvodov in storitev iz občinske 

pristojnosti ni bila osrednja točka dnevnega reda 18. seje izvršnega 
sveta skupščine občine Jesenice, pa je izvršni svet temu vprašanju 
vendarle posvetil precejšnjo pozornost. 

Sodelavec i merilni postaji na plavžu 

9. kongres ZSS 

OSNOVNA ORGANIZACIJA 
ZVEZE SINDIKATOV 
PODLAGA 
DRUŽBENOPOLITIČNE 
AKTIVNOSTI 
IN POLITIČNEGA 
DELOVANJA ČLANOV 

Že samo dejstvo, da naša ustava opredeljuje sindikat kot 
najširšo družbenopolitično organizacijo delavskega razreda 
kaže na to, da v zvezi sindikatov delavci morajo imeti tudi 
odločilno vlogo. Da morajo čim bolj neposredno oblikovati 
njeno politiko in dogovorjena stališča sprejemati kot svoj in 
skupen interes in cilj. Zato morajo biti tudi organizacijsko-
politični pogoji taki, ki bodo omogočali čim širše vključeva
nje delavcev v politično delo in v uresničevanje oblasti delav
skega razreda. To se pravi, da mora biti delovanje zveze sin
dikatov tako, da bodo delavci v njej lahko izražali, usklaje
vali in uresničevali svoje konkretne in skupne interese, upo
števaje pri tem interese delavskega razreda kot celote. 

Povsem jasno in razumljivo je, da je to vlogo in naloge 
zveze sindikatov mogoče uresničevati oziroma uveljavljati le 
v osnovnih organizacijah zveze sindikatov kot podlagi druž
benopolit ične aktivnosti zveze sindikatov in kot obliki orga
niziranega političnega delovanja svojega članstva. Zato je 
v osnutku statuta Zveze sindikatov Slovenije opredeljeno, da 
se v temeljnih organizacijah združenega dela in v delovnih 
skupnostih praviloma ustanovi ena osnovna organizacija. 
V večjih temeljnih organizacijah in delovnih skupnostih pa 
se lahko ustanovi v soglasju z občinsko organizacijo zveze 
sindikatov več osnovnih organizacij. Seveda vse bo s ciljem, 
da bi delavci, oziroma člani zveze sindikatov lahko kar naj
bolj neposredno sodelovali v delovanju sindikata. 

Vsebinski in organizacijski krepitvi osnovnih organizacij 
je bila že po osmem kongresu namenjena velika pozornost, 
vendar pa so osnovne organizacije le s težavo premagovale 
svoje ozke ovire delovanja. Verjetno tudi zategadelj, ker so se 
vsa pomembnejša stališča oblikovala in sprejemala preveč 
forumsko, to je v konferencah osnovnih organizacij ali celo 
izvršnih odborih in v občinskih svetih zveze sindikatov. Tako 
delovanje je poleg objektivnih težav zaviralo vsebinsko po
glabljanje in razširjanje delovanja osnovnih organizacij 
zveze sindikatov. 

Organizacijski in vsebinski krepitvi osnovnih organizacij 
mora veljati vsa predkongresna še posebno pa pokongresna 
dejavnost, ob premagovanju forumskega dela in uveljavlja
nja konferenc osnovnih organizacij in občinskih organov kot 
usklajevalnih teles med osnovnimi organizacijami, kot mest 
za dogovarjanje in usklajevanje stališč in vprašanj, ki so 
skupnega interesa vseh delavcev v delovni organizaciji, 
oziroma v občini. To pomeni tudi prizadevanja za zmanjše
vanje superiornosti konference osnovnih organizacij zveze 
sindikatov na nivoju delovne organizacije, oziroma občin
skih svetov zveze sindikatov in njihovo večjo povezanost 
z osnovnimi organizacijami, katerim bodo morali nuditi tudi 
večjo pomoč. 

Pravzaprav je obravnavanje tega 
področja v nekem smislu tudi 
preverjanje, kako se izvajajo dolo
čeni predpisi. Izvršni svet je namreč 
sopodpisnik dogovora o izvajanju 
politike cen proizvodov in storitev 
iz pristojnosti republike in občin v 
1. 1978, torej področja. kj?r ima kot 
izvršilni organ skupščine občine ne
posreden vpliv na gibanje cen. 
Omenjeni dogovor podpisnike obve
zuje, da bodo v mejah svojih poo
blastil sprejemali takšne ekonomske 
in druge ukrepe, da globalna rast 
cen v letu 1978 ne bo bistveno višja 
kot v preteklem letu. Cene naj bi 
rasle postopno, predvsem pa selek
tivno, kar pomeni, da bi s cenami 
reševali le izrazita nesorazmerja v 

ANALIZA IZVAJANJA SREDNJEROČNEGA 
NAČRTA NA SEJAH SKUPŠČIN 

ZA ZAPOSLOVANJE GORENJSKE 
Tretja seja skupščine za zaposlovanje Kranj bo v četrtek, 12. 

oktobra ob 12. uri v prostorih skupnosti za zaposlovanje Kranj. Razen 
poročila o izvršenih sklepih in poročilih izvršnega odbora skupščine 
skupnosti, bodo obravnavali: analizo izvajanja srednjeročnega načr
ta skupnosti, kratkoročno analizo zaposlovanja in zaposlenosti v 
letošnjem prvem polletju, zaposlenost v negospodarskih področjih de
javnosti, finančno poslovanje v prvem polletju in dopolnitev samoup
ravnega sporazuma o temeljih plana. Na seji bodo izvolili tudi 
delegate za skupščino zveze skupnosti SR Slovenije. 

Seje skupščin enot za zaposlovanje v vseh petih občinah pa bodo 
že prej in sicer v ponedeljek, 9. oktobra, z enakim dnevnim redom le 
na kranjski seji bodo delegati razpravljali še o socialni politiki in 
socialnem razlikovanju v občini Kranj. Podrobneje bodo obravnavali 
predvsem sistem zaposlovanja in socialne intervencije ter položaj in-
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cenah proizvodov in storitev. Do
govor je pri določenih področjih 
dokaj konkreten, marsikje pa po
stavlja le ustrezne meje. 

Ce analiziramo posamezna po
dročja, ugotovimo, da so stanarine v 
povprečju višje za 30 f . V naši 
občini so se v poprečju za 40,47 5? 
povišale stanarine za tista stano
vanja, ki so ogrevana iz individual
nih kotlovnic in linearno za 27,81 9 
za tista stanovanja, ki niso ogrevana 
oziroma so ogrevana iz vročevoda. 
Najemnina za poslovne prostore je 
porasla za 30 9 oziroma za 15 % za 
tiste poslovne prostore, kjer zasebni 
obrtniki opravljajo osebne storitve. 



V tem mesecu se bo po vseh temeljnih organizacijah 
združenega dela in v delovnih skupnostih pričela razprava 
o ciljih in planskih nalogah temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti ter delovne organizacije Železarna 
v prihodnjem letu 1979, to je predzadnjem letu petletnega 
razvojnega programa. To, da bodo delavci neposredno 
sodelovali pri opredeljevanju planskih ciljev in nalog v pri
hodnjem letu pomeni, da tudi prevzemajo obveznosti za nji
hovo uresničevanje seveda, ob nenehnem sodelovanju in 
sporazumevanju z delavci v drugih temeljnih organizacijah 
združenega dela s Katerimi so tehnološko in delovno po
vezani. Tako samoupravno družbeno planiranje pa je bistveni 
pogoj, da bodo delavci obvladovali pogoje, sredstva in rezul
tate svojega dela in tokove družbene reprodukcije v celotir To 
pa je tudi pogoj za stabilnejši, dinamičnejši in usklajenejši 
razvoj temeljnih organizacij, oziroma delovne organizacije v 
celoti in z razširjanjem samoupravnega planiranja na vse sfe
re, tudi države. 

Seveda, če bomo hoteli, in to moramo, narediti kvalitetni 
premik v samoupravnem družbenem planiranju, potem se 
bodo morale v temeljnih organizacijah in delovnih skupno
stih pa tudi na nivoju Železarne aktivno in ustvarjalno 
vključiti v te razprave vse subjektivne sile socialistične 
družbe, to je samoupravni organi, zveza sindikatov, zveza 
mladine, zveza komunistov, strokovna društva in organiza
cije, strokovne službe in poslovodni organi, to je vsi tisti, ki 
lahko na različne načine vplivajo na družbeno oziroma sa-
moupravljalsko zavest naših delavcev in na optimalne ter 
samoupravno dogovorjene in usklajene cilje in naloge v pri
hodnjem letu. 

Ob neodgovornem ravnanju nekaterih dejavnikov v veri
gi subjektivnih socialističnih sil v posameznih temeljnih 
organizacijah združenega dela in v delovnih skupnostih, pri 
obravnavanju in reševanju nekaterih drugih vprašanj v prete
klosti, bi se morali v teh razpravah resnično dobro organi
zirati in k sodelovanju pridobiti slehernega delavca. Iluzorno 
bi bilo misliti, da bodo vsi delavci ustvarjalno in zavzeto 
sodelovali pri opredeljevanju nalog in ciljev v prihodnjem 
letu. vendar pa bo že njihova prisotnost ob ustrezni infor
maciji o predvidenih planskih ciljih in nalogah v posameznih 
TOZD in delovnih skupnostih ter konfrontacija in usklaje
vanje mnenj, stališč in interesov, pomenila hkrati njihovo 
mobilizacijo in osveščanje, kar bo vplivalo na drugačno gleda
nje na sprejete cilje in naloge. To pa je zelo pomembno, ker 
delavci s samoupravnim sprejemanjem nalog in ciljev, 
prevzemajo tudi obveznosti za njihovo uresničevanje. 

V teh razpravah bi morali biti čim bolj konkretni in 
prepričljivi, ker samoupravljalska zavest še ni razvita pri vseh 
delavcih enako, ker je še mnogo mezdne in podjetniške 
miselnosti in podobno. Zelo enostavno bomo morali s števil
kami in argumenti razlagati pomen optimalno zastavljenih 
nalog in ciljev ter seveda tudi njihovo dosledno in odgovorno 
uresničevanje za nadaljnji razvoj socialistične družbe, za na
daljnjo krepitev ekonomsko-socialnega položaja in varnosti 
slehernega delavca v združenem delu in delovnih ljudi ter 
občanov v družbi kot celoti. Zelo prepričljivo bomo morali 
povedati vsem delavcem, da so edino delo, ustvarjalnost in 
rezultati dela resnični temelj socialne varnosti slehernega 
človeka v naši družbi. 

LE V ZAVESTNEM 
IN ODGOVORNEM DELU 

JE SREČA VSAKEGA 
POSAMEZNIKA 

IN NAŠA SKUPNA SREČA 
V planskih ciljih in nalogah mora biti tudi trajno pri

sotno prizadevanje oziroma akcija za humanizacijo dela in 
življenja ter za stalno izobraževanje delovnih in življenjskih 
pogojev. Med naloge in cilje sodi tudi nadaljevanje boja za 
delitev po delu in rezultatih dela. Seveda bodo morale biti 
naloge in cilji s teh področjih zelo konkretno opredeljeni, 
kajti prepogosto se je v preteklosti dogajalo, da smo v druž
benih planih te cilje le politično deklarirali. Konkretna 
opredelitev nalog ob letu tudi omogoča ocenjevanje dose
ženega. 

Pomembno področje, ki sodi tudi v okvir samoupravnega 
dogovarjanja o ciljih in nalogah v prihodnjem letu je 
svobodna menjava dela za zadovoljevanje osebne in skupne 
ter splošne porabe. Ravno v teh razpravah imamo priložnost, 
da povemo, da je zadovoljevanje teh potreb — stanovanjsko 
gospodarstvo, komunala, vzgoja in izobraževanje, kulture, 
znanost, zdravstvo, otroško varstvo, šport in rekreacija, 
oddihi in podobno — odvisno od rezultatov dela in delovnega 
prispevka delavcev na podlagi tekočega in minulega dela in 
povečevanje skupne produktivnosti dela ter ustvarjenega 
dohodka. To je tudi priložnost, da delavci vidijo in spoznajo 
splošne pogoje družbene reprodukcije in da na tej podlagi 
realno gledajo na probleme razpolaganja z dohodkom. 

In ne nazadnje bi morali v razpravah o temeljih, oziroma 
nalogah in ciljih za prihodnje leto, spregovoriti in razmišljali 
tudi o možnostih nadaljnjega združevanja dala in sredstev, 
v čemer imamo tudi mi v Železarni še velike možnosti za 
povečevanje produktivnosti dela. 

Seveda bomo morali v vseh razpravah zasledovati pred
vsem to, da bodo naloge in cilji naših planskih prizadevanj 
v prihodnjem letu stvarni in ekonomsko upravičeni in da 
bodo upoštevani interesi temeljnih organizacij združenega 
dela in delovnih skupnosti, oziroma delovne organizacije kot 
celote pa tudi družbenopolitične skupnosti in družbe kot 
celote. 

V razpravah o planskih ciljih in nalogah v prihodnjem 
letu bodo morala biti še kako prisotna tudi prizadevanja, da 
ob sprejetih ciljih in nalogah zagotovimo tudi odgovornejši 
odnos do dela in družbenih sredstev, boljše izkoriščanje 
delovnega časa in delovnih naprav, varčevanje z družbenimi 
sredstvi in podobno. Spregovoriti bomo morali tudi o nada
ljnjem pospeševanju in spodbujanju novatorstva in raciona-
iizatorstva, o znanstvenoraziskovalnem delu, o spodbujanju 
znanja in uporabe znanstvenih in tehničnih dosežkov. Te 
razprave, naj ponovimo še enkrat, pa bodo imele svoj ustvar
jalen prispevek le, če bodo pogojene s konkretnimi predlogi 
in stališči, ki bodo po razpravi vgrajeni v temeljne cilje in 
naloge letnih planov za prihodnje leto. 

Teh nekaj misli, ki pa prav gotovo še niso izčrpane, ker 
bo razprava o planskih nalogah za prihodnje leto verjetno 
odprla še vrsto drugih, naj bi predvsem spodbudile široke 
razprave, v katere bi resnično morali vključiti vse delavce. 
Široke razprave zato, ker smo se v preteklosti verjetno le 
preveč zadrževali pri tonah in mnogo manj pri ostalih faktor
jih, ki pogojujejo optimalne rezultate in dobro gospodarjenje. 

DELOVNI USPEH DELAVCEV V VALJARNI PROFILOV 
(Nadaljevanje »1. strani) 

oskrboval z vložkom prevaljanim v 
železarnah Štore in Ravne. V to. 
koliko bo prevoz blumsov v Štore 
ali Ravne in prevoz profilov nazaj 
na Jesenice za TOZD Jeklovlek 
rentabilen, se v tem sestavku ne bi 
spuščal. To prepuščam času. ki bo 
pokazal, ali je bila upravičena ukini
tev valjarne profilov. 

Sicer se pa ne smem spuščati 
predaleč, ker je namen tega sestavka 
le analiza proizvodnje v valjarni 
profilov v mesecu septembru. Znano 
je, da so bile na progah v zadnjih 
nekaj letih izvedene manjše inovaci
je, ki so odpravile nekaj najtežjih 
delovnih mest in pri tem znatno 
dvignile proizvodnjo. Naj povem še 
to, da je bil s temi inovacijami 
odpravljen tudi velik del termične 
obdelave v TOZD Jeklovlek. Tem 
inovacijam se je letos pridružila še 
inovacija vodje proizvodnje tovariša 
Ljuta in gospodarja obrata tovariša 
Kavčiča, ki sta preuredila demon
tirane valjčnice v valjarni žice in jih 
z minimalnimi stroški montirala k 
škarjam srednje proge. S tem sta 
uspela rešiti rezanje na škarjah brez 
zastoja in znatno razbremenila re-
zalce na teh delovnih mestih. Ra
zen tega je sedaj možno rezati v 
toplem stanju vse dimenzije, ki se 
valjajo na srednji progi. Ker se 
lahko sedaj vse poreže na škarjah je 
odpadlo tudi zelo umazano delo 
avtogenskega rezanja kvadrata. Za
radi te inovacije in še zaradi ne
katerih manjših reorganizacij v 
valjarni profilov, smo uspeli, da je 
valjarna lahko obratovala z zmanj
šanim številom zaposlenih delav
cev. Trenutno valjarna obratuje s 
komaj 100 delavci. 

Glede na finančni položaj v TOZD 
Valjarna žice in profilov, ki nikakor 
ni rožnat in na veliko potrebo po 
vložku v TOZD Jeklovlek, se je 
vodstvo TOZD z vodstvom valjarne 
profilov v začetku meseca odločilo, 
da forsira proizvodnjo v valjarni 
profilov. Programi so bili ugodni, 
predvsem valjanje debelejših dimen
zij na srednji progi. Mnenja smo bili, 
da se da proizvodnjo profilov pribli
žati na količino 2000 ton, seveda pri 
zadostni, pravočasni in po asorti-
mentu ustrezni preskrbi z vložkom. 
To pa bi bilo mesečno največ, odkar 
valjarna obratuje pa dve izmeni. 

Toda lepi ukrepi so nam splavali 
po vodi! Z dobrim startom v prvi 
polovici meseca smo ^ustvarjali res 
lepo proizvodnjo. Ker pa vemo, da je 
v Železarni prisoten problem jekla 
za vložek v valjarnah, smo tudi v 
valjarni profilov okoli 20. septembra 
ostali praznih rok. Izvaljana je bila 
sicer zadostna količina profilov, kar 
nam predpisuje družbeni plan, toda 
do konca meseca je ostalo še dosti 
dni. 

Ker pa proga mora vrteti in proiz
vajati, se je vodstvo TOZD odločilo, 
da se organizira valjanje in prodaja 
betonskega železa iz drogov, ki 
nastajajo kot nezaželjen proizvod 
ob zastojih v valjarni žice. Teh 
drogov ima TOZD na zalogi okrog 
3000 ton, toda vedeti moramo, da 

cene betonskega železa ne moremo 
primerjati s ceno kvalitetnih valja
nih profilov za TOZD Jeklovlek. 
Drogovi, ki jih ima TOZD na zalogi, 
nas seveda finančno bremenijo, zato 
je zaželjeno, da se zaloga le-teh 
zmanjšuje. To je vsekakor za TOZD 
pozitivno. Pozitivna je tudi prodaja 
tega betonskega železa glede realiza
cije za TOZD, kakor tudi za Žele
zarno. Valjanje betonskega železa 
je bilo zato organizirano delno v 
rednem, delno pa tudi v izrednem 
delovnem času. 

Da prikažem uspeh, ki ga je do
segla ta stara valjarna, tako rekoč le 
nekaj mesecev pred ustavitvijo, mo
ramo uporabiti številke. Planirana 
mesečna proizvodnja valjanih pro
filov za vložek v Jeklovleku v koli
čini 1.260 ton, je bila presežena za 
195 ton. Prevaljanje kvadrata 
120 mm, ki ga dobimo iz valjarne 
bluming za lastne potrebe, je bilo 
planirano 980 ton, prevaljanega pa 
je bilo 941 ton. V rednem delovnem 
času je bilo izvaljanega 238 ton 
betonskega železa. Torej je bila 
skupna gotova proizvodnja od pla
nirane 2.240 ton, presežena za 394 
ton. Ker pa so proizvodnjo beton
skega železa v izrednem delovnem 
času ustvarili tudi delavci valjarne 
profilov, moramo sem prišteti tudi 
to. Proizvodnja le-tega je bilo v 52 
urah 262 ton. Tako je bila mesečna 
proizvodnja v septembru v valjarni 
profilov ki je znašala 2.896 ton, kar 
pomeni 656 ton preko planirane. 
Skupno je bilo izvaljanega 500 ton 
betonskega železa kar pomeni v 
denarju 3,235.000,00 dinarjev. To je 

vsekakor lep denar oziroma prispe
vek k realizaciji v TOZD kakor tudi 
v Železarni. 

Uvodoma sem že omenil, da je 
rekordna mesečna proizvodnja iz 
meseca februarja presežena za 247 
ton. To je vsekakor uspeh, na ka
terega je lahko ponosen sleherni 
član kolektiva v valjami profilov. S 
tem uspehom delavci valjarne do
kazujejo, da ne glede na negotovost, 
ker marsikdo ne ve, kje in kakšno 
delovno mesto ga čaka po ustavitvi, 
zavestno delajo in s tem upraviču-
jejo tradicijo valjarne v kateri je 
sleherni izrabil večji del svojih moči. 

B J 

Regeneracija hislin za HVH 

ZAKON 0 ZDRUŽENEM DELU 
IN INOVACIJE 

Zakon 
da je 

združenem delu določa, 
osnova za nadomestilo 

povečan dohodek temeljne organiza
cije združenega dela, to se pravi, da 
mora delavec predlagatelj z inovaci
jo ustvariti določen denarni učinek. 
V praksi pa je vedno težko določiti 
denarni učinek. Drugo vprašanje je. 
razmerje med delovnimi nalogami in 
posebnimi nadomestili za inovacije, 
kjer največ problemov nastane pri 
raziskovalnem, razvojnem, projek
tivnem in tehnološkem delu. Z uve
ljavitvijo opisa del in opravil bo raz
rešena dilema razmejitve odnosa 
med redno delovno dolžnostjo in 
nad povprečno učinkovitostjo v in
ventivnem delu, ki se obravnava za
radi posebnega nadomestila. Prob
lem se namreč pojavi takrat, ko je 
slabo opredeljeno delo, njegov obseg 
in kvalitetni nivo. Če delavec delo 
uspešno opravi in doseže cilje, dolo
čene v nalogi, je to vsekakor njegova 
delovna dolžnost, če pa je njegova 
tehnična rešitev boljša, cenejša, iz
vedena hitreje in podobno, je to pre
seganje naloge, ki jo je treba obrav
navati kot posebno nadomestilo v 
skladu s samoupravnim sporazu
mom o inovacijah. 

GLAVNI PLINSKI CEVOVOD 
NA JESENICAH DECEMBRA 

li plin tudi v cevovodu proti Ljublja-| (Nadaljevanje s 1. strani) 
orodje za tovrstno delo. To ome
njam zaradi tega, ker delo na odce
pih po Sloveniji in tudi pri nas v Že
lezarni ne poteka tako gladko. Na 
omenjenih odcepih od glavnih redu-
cirnih postaj, ki jih še montira Pet-
rol, namreč izvajajo dela domača 
podjetja, ki so manj izkušena za to
vrstno delo in nimajo vsega potreb
nega orodja in naprave. 

Ob vsem tem pa je ravno na teh 
področjih najtežje-delati zaradi tere
na, ki poteka na težje dostopnih me
stih, kjer so že razne napeljave pod 
zemljo in podobno ter zaradi so
glasij za prekope. 

Tako ugotavljamo, da bo magi
stralni vod do roka končan oziroma 
je delno že končan, ni pa še realizira
nega odvzema po potrošnikih, ker 
potrošnikom ni uspelo v istem času 
končati dela na plinovodu in pre
delavi peči s preklopom na novo go
rivo. 

Letošnja planirana poraba ze
meljskega plina za vso Slovenijo je 
bila 220.106 kub. metrov verjetno pa 
jih bomo porabili samo 85.105 kub. 
metrov. 

Prvi so pričeli uporabljati sovjet
ski zemeljski plin v tovarni lepenke 
v Ceršaku in papirnici na Sladkem 
vrhu. Vendar tudi samo delno, saj 
imajo trenutno priklopljen samo en 
kotel na zemeljski plin. Ostale agre
gate, ki so planirani na kurjenje z 
zemeljskim plinom pa tudi še niso 
predelali, oziroma usposobili za 
novo gorivo. 

Cevovodno omrežje je napolnjeno 
s plinom še na odcepih Podloga pri 
Celju, proti Ravnam in Štoram ter 
Lendavi, dočim se sedaj pripravljajo 
na priklop v Celju in Mariboru. Ko
nec meseca pa upajo, da bodo spusti-

Pri vseh teh priklopih na zemelj
ski plin pa ni šlo povsem gladko, saj 
na omenjenih odsekih, kjer so sicer 
že spustili zemeljski plin, le tega še 
ne uporabljajo. Tlačni preizkusi ce
vovodov so pokazali nekatere na
pake, ki jih morajo ""predhodno od
praviti. 

Petrol, kot nosilec del na glavnem 
magistralnem vodu, je tudi določen 
izvršiti dela na deset-barskem razvo-
du po železarni Jesenice. To je od-
glavne reducirne postaje 50/10 na 
Belškem polju do reducirnih postaj 
10/1,5 v Železarni na Beli in Jeseni
cah. Ta dela bo izvajalo podjetje 
I M P Ljubljana kot Petrolov koope
rant. 

Trasa je bila zakoličena v soglasju 
z investitorjem Petrol, izvajalcem 
IMP, nadzornim organom na tem 
področju firme Joint-Venture, pred
stavniki ekipe za izvedbo plinifikaci
je v Železarni ter delavcev, ki izda
jajo soglasja h gradnji. Pri tem smo 
naleteli na več težav, ker je zelo tež
ko speljati cevovod zaradi še vedno 
veljavnih norm po T G L predpisih in 
zahtev posameznih inšpektorjev ali 
izvedencev. Ravno po Železarni, ki 
je prepletena s tiri, cestami, raznimi 
razvodi elektrike, vodovoda in raz
nih plinov ter seveda stavb oziroma 
proizvodnih hal, bo delo izredno tež
ko, vsekakor pa ne tako hitro, kot 
delo na travnikih. Ta mesec bodo 
pričeli z deli na desetbarskem vodu. 
dočim dela na razvodih do potrošni
kov oziroma peči po obratih poteka
jo v cilju, da bi bili sposobni kuriti z 
zemeljskim plinom vsaj v hladni va
ljarni na Beli in Custodis peči na 
Javorniku do takrat, ko bo Petrol 
napolnil njihov del cevovoda. 

M . Podrekar 

V Železarni smo presojo o upravi
čenosti do posebnega nadomestila 
zaupali odborom za gospodarstvo v 
TOŽD. T i odbori dokaj kritično oce
nijo vsako inovacijo in predlagate
lje. Na žalost pa na relaciji od ideje 
do realizacije nastopajo številni za
viralci in pospeševalci inovacij. Kot 
je znano so zaviralci zelo pogosti in 
nastopajo v različnih funkcijah in iz 
različnih vzrokov. Značilno je to, da 
inovacija dobi pospešek, če je »soav-
tor« nadrejena oseba ali član gospo
darskega odbora v TOZD. Če pa je 
avtor nekdo iz druge TOZD pa na
stopijo vse mogoče težave. Pri tem 
so vzroki za zaviranje največkrat 
očitni in se pri tem sproščajo naj
slabše osebnostne poteze ljudi kot so 
zavist, ljubosumje, užaljenost. pre
piri, sovraštvo itd. V velikih prime
rih pride do pritožbe, največkrat pa 
se ves inovacijski proces ustavi, na 
ta način pa se zaustavi vsa nadalj
nja iniciativa predlagatelja. 

Jasno je, da se to ne dogaja v vseh 
TOZD enako, kar pa zavisi od zrelo
sti vodstvenih delavcev v TOZD in 
sestave gospodarskega odbora. Že 
večkrat smo načeli vprašanje kako 
onemogočiti vplive zaviralcev ino
vacijskih procesov. Običajno smo 
naleteli na ljudi, ki so prepričani, da 
z zavračanjem idej in koristnih 
predlogov ščitijo dohodek TOZD 
pred zgrešenimi vlaganji v inovacije 
Take ljudi je težko prepričati, da je 
vsaka novost povezana tudi z rizi
kom, kateremu se ne moremo izogni
ti. Zavedati se moramo, da je značil
nost invoacijskega procesa »neza
nesljivost«. V nekem znanem ameri
škem podjetju ugotavljajo, da so do
segli zelo dober rezultat, ko jim je 
uspelo uspešno realizirati 30 * ino-
cijskih nalog. Ideja je osnovni ele
ment inovacijskega procesa, katere
mu pa v naši železarni posvečamo 
zelo malo pozornosti. Originalne do
mače ideje so za delovno organizaci
jo bogastvo, ki ga ne bi smeli tako 
zanemarjati. Zdi se, da imajo pri nas 
v Železarni pravico do idej samo do
ločeni ljudje, ki suvereno zavračajo 
vse kar predlagajo drugi. V nekate
rih delovnih organizacijah sta kata
log idej in katalog tehničnih prob
lemov sestavni del inventivne deja
vnosti. Katalog idej naj bi bil poten
cialni vir invencij in inovacij, kata-

_log tehničnih problemov pa svoje
vrstna »analiza tržišča« inovacij 

-Oba kataloga naj bi služila usmerja
nju dela novatorjev. Če bo organiza
cija množične inventivne dejavnosti 
uspešna, če bodo ustvarjalci dobili 
zaupanje, se bodo za vsak problem 
javljali sposobni reševalci in bodo 
inovacijske rešitve hitro vplivale na 
boljši dohodek TOZD. 

Navzlic vsemogočim kritikam 
naše množične inventivne dejavno
sti v Železarni pa rezultati zadnjih 
nekaj let le kažejo napredek. V le
tošnjih osmih mesecih so v TOZD 
potrdili za 20,556.000.00 din inovacij
skega čistega dohodka, ki ga prinaša 
75 tehničnih izboljšav. V lanskem 
letu (12 mesecev) pa je ta dohodek 
znašal 20,840.000,00 din, ustvarjen 
pa je bil z 80. tehničnimi izboljšava
mi. 

Čim bolj bo razvita ustvarjalnost 
in čim bolj jo bomo obravnavali 
tako, kot določa zakon o združenem 
delu, tem več bomo imeli novih teh
ničnih rešitev in novih izdelkov. 

Tone Strajnar 



PRIPRAVE ZA PLAN ZA LETO 1979 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

predvideno aktiviranje novih inve
sticij (kontiliv). Pri sestavi prelimi
narnega plana so v veliki meri sode
lovali tudi vodje temeljnih organi
zacij združenega dela in člani poslo
vodnega odhora. kar je pripomoglo k 
njegovi realnosti. 

Težnja, da z letnim planom dose
žemo začrtane srednjeročne obveze, 
mora biti prisotna tudi pri postav
ljanju smernic za izdelavo dokonč
nega predloga plana za leto 1979. O 
teh smernicah bomo razpravljali na 
zborih po temeljnih organizacijah in 
delovnih skupnostih, ker želimo, da 
ima sleherni delavec možnost vpli
vati na njihovo dokončno vsebino. 

Smernice za plan temeljnih orga
nizacij združenega dela za prihodnje 
leto obravnavajo naslednja pod
ročja: 

— proizvodnja. 
— prodaja. 
— kadri. 
—koriščenje delovnega časa. 

— investicije, 
— amortizacija. 
— dohodek in nagrajevanje. 
— kvaliteta in razvoj, 
— ljudska obramba in družbena 

samozaščita. 
— zastoji, izdelavne ure. remonti 

(storitvene TOZD). 
Smernice za plan delovnih skup

nosti zajemajo v glavnem naloge, ki 
jih bodo delovne skupnosti predvi
doma v naslednjem letu opravljale 
za temeljne organizacije. 

Smernice za delovno organizacijo 
kot celoto pa obravnavajo skupne 
cilje in naloge, ki se nanašajo na: 

— področje skupne politike raz
voja. 

— obseg proizvodnje, storitvenih 
dejavnosti in naložb. 

— področje raziskovalne dejavno
sti in inovacij. 

— področje oskrbe s surovinami 
in reprodukcijskim materialom. 

— področje prodaje in prometa z 
izdelki. 

— področje kadrovske politike, 
izobraževanja in strokovnega izpo-

Sodelavec 

POLITIKA CEN V LETOŠNJEM LETU 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Cene komunalnih storitev so rasle v 
dovoljenih mejah. Tako je odvoz 
smeti v letošnjem letu sicer dražji za 
34,17*?, vendar znaša povečanje le 
9,40 f, saj so cene vode in kanalščine 
ostale nespremenjene. Nekoliko viš
je povečanje cen. gre na račun 
pogrebne službe: 10 * višje cene pa 
so še vedno nižje kot istovrstne 
storitve v ostalih gorenjskh občinah. 
Tudi cene toplotne energije so višje 
in sicer za 8,05 f . Vozovnice v 
mestnem prometu so se letos 
podražile dvakrat, obakrat v skladu 
z dogovorom. 

Cene obrtnim storitvam naj bi 
se v povprečju povišale za I2SF. 
Tako v zasebnem kot v družbe
nem sektorju ni odstopanj na
vzgor. Pri gostinskih storitvah naj 
bi v okvir možnega povišanja upo
števali le višje stroške nabave blaga 
in storitev. Na podlagi evidentiranja 
cenikov je moč ugotoviti, da so v 
letošnjem letu gostinske storitve 
dražje za 11,08 Pri ostalih stori
tvah je največji porast pri cenah 
oskrbnin v vzgojnovarstvenih eno
tah. Mesečna oskrbnina se je v vseh 
petih enotah zvišala za 36,5^. Tudi 
cene oskrbnega dne v domu dr. Fr. 
Berglja so letos višje za 29,17'V. Pri 
tem je treba povedati, da je bil tak
šen porast cen sprejet po poprejš
njem soglasju oziroma mnenju 
ustrezne samoupravne interesne 
skupnosti. Maloprodajne cene mesa 
so višje za 14,5 *?, kar je v glavnem 
posledica ukinitve posameznih kom
penzacij. Čeprav dogovor ne pred
videva višjih cen mleka, pa je to 
od 18. maja dražje, in sicer za 
0,20 din pri litru. Povišanje gre na 
račun velikih zalog posnetega mleka 
v prahu, zaradi česar je republiški 
izvršni svet sprejel sklep, da se po
lovica sredstev za odpravo zalog 
zagotovi iz sredstev, ki se zberejo 
na podlagi omenjenega povišanja. 

Analiza cen, na katere ima vpliv 
izvršni svet ali upravni organi pove, 
da le pri nekaterih storitvah ugotav
ljamo malenkostno povišanje preko 
določenih oziroma dogovorjenih me
ja, vendar je splošna ocena ta, da 
sprejeti dogovor v naši občini 
spoštujemo. 

Izvršni svet je obravnaval tudi 
osnutek odloka o prispevku za po
višanje kmetijstva v občini Jesenice. 
Odlok temelji na zakonu o blagov
nem prometu, ki med drugim ureja 
tudi način in razmerja pri odkupo
vanju kmetijskih pridelkov. Kme
tijske pridelke, ki niso pridelani v 
organizirani proizvodnji, smejo od

kupovati le tiste organizacije zdru
ženega dela. ki izpolnjujejo ustrezne 
pogoje. To pa povzroča na tržišču 
nered in nestabilnost, prav tako pa 
te OZD ničesar ne prispevajo za 
razvoj kmetijstva v občini, v kateri 
so pridelki pridelani. Osnova za 
plačevanje prispevka je odkupna 
cena kmetijskih proizvodov, medtem 
ko višino in način določajo 
občine same. Osnutek odloka določa, 
da kupci, ki nimajo ustreznih koope-
racijskih pogodb s proizvajalci, 
plačujejo od odkupne cene pridelka 
prispevek, in sicer 20 9 od telet, 15 ri 
od goved in prašičev ter 20 ri od 
ostalih kmetijskih pridelkov. Prispe
vek naj bi se zbiral na posebnem žiro 
računu pri kmetijsko zemljiški skup
nosti, pri čemer naj bi se ta sredstva 
strogo namensko uporabljala za 
pospeševanje razvoja kmetijstva. 

Izvršni svet je na 18. seji sprejel 
tudi odredbo o pristojbinah za vete-
rinarsko-sanitarne preglede. Ta 
predpis, ki je nastal po uskladitvi 
določenih vprašanj z OZD s področ
ja predelave mesa. določa pristoj
bine za obvezne veterinarsko-sani-
tarne preglede pošiljk živali, žival
skih proizvodov, živalskih surovin in 
odpadkov, pristojbine za izdajo 
dovoljenj za promet z mlekom in 
mlečnimi proizvodi, za obvezne 
preglede ob zakolu na domu. za ob
vezne preglede ob zakolu na klavnici 
ter pristojbine za obvezne preglede v 
objektih predelave živil živalskega 
izvora. Zaradi lažjega poslovanja 
odredba določa, da se pristojbine 
obračunavajo letno, na osnovi dogo
vorjenega pavšala, ki znaša din 
521.866,00. 

Obširno razpravo je izvršni svet 
namenil osnutka odloka o izvršnem 
svetu skupščine občine Jesenice. Iz
kušnje pretečenega mandatnega ob
dobja so pokazale, da je potreben 
ustrezen predpis, ki bo konkretno 
urejal sestav, delo, predvsem pa 
pristojnosti izvršnega sveta kot iz
vršilnega organa skupščine občine. 
Doslej je bila pravna podlaga za 
delo izvršnega sveta vsebovana le v 
statutu občine in v nekaterih drugill 
predpisih. Odlok, ki bo predložen v 
sprejem skupščine občine, bo pred
hodno posredovan v razpravo tudi 
družbenopolitičnim organizacijam. 

Naslednja, 19. seja izvršnega sve
ta, je bila 3. oktobra, najpomemb
nejše točke dnevnega reda pa so bile 
predlog odloka o opravljanju bla
govnega prometa z. osebnim delom v 
občini Jesenice ter osnutek odloka o 
spremembah in dopolnitvah odloka 
o komunalnih taksah v občini 
Jesenice. Ahec Božo 

polnjevanja za opravljanje proiz
vodnih in samoupravnih funkcij, za
poslenosti, razvoja in usposabljanja 
kadrov. 

— obveznosti do drugih delovnih 
organizacij v okviru SOZD Sloven
ske Železarne, 

— pogoje in oblike združevanja" 
dela in sredstev ter na usklajevanje 
medsebojnih odnosov temeljnih or
ganizacij združenega dela. delovnih 
skupnosti in delovne organizacije v 
pridobivanju in razporejanju dohod
ka. 

— združevanje sredstev za reali
zacijo skupnega programa investicij
skih vlaganj. 

— področje skupne in osebne po
rabe. 

— področje oblikovanja in zago
tavljanja sredstev za zadovoljevanje 
osebnih, skupnih ter splošnih potreb 
in sredstev v samoupravnih interes
nih .skupnostih, krajevnih skupno
stih in družbeno političnih skupno
stih. 

— področje ljudske obrambe in 
družbene samozaščite. 

Rezultati začrtanih smernic bi 
nam predvidoma omogočili doseči 
naslednje poslovne rezultate: 

skupna proizv 
gotova proizv. 
prodaja 
grodel j 
jeklo 
od tega kontiliv 
dohodek 
čisti dohodek 

1.598.000 ton 
476.000 ton 
471.000 ton 
168.000 ton 
500.000 ton 
40.000 ton 

1.8 mili j . din 
1.] mili j . din 

V petek. 2U. septembra, je naSo železarna obiskal direktor firme China Natio
nal Metals end Minerals tovariš Tien Sitng-Yao v spremstvu sodelavcev I,ing 
Chuna in Sun Te-Sheng, Po opravljenih komercialnih razgovorih r SOZD 
Slovenske železarne, so si gostje, ogledali hladno valjamo na Beli in bili nad 
napravami in tehnologijo zelo navdušeni. S to firmo ima naša železarna že 
dalj časa poslovne stike iti ie nekaj tel dobavlja kitajski industriji kotlovsko 
pločevino. V prihodnje pa se ho to sodelovanje še razširilo na jokavo naše 
hladno va liane pločevine, dinamo pločevine in elektrod. 

OBVESTILA KOLEKTIVU - OBVESTILA KOLEK 

Zaradi pomanjkanja lastnega jek
la bo treba za polno izkoriščenost 
naših proizvodnih naprav nabaviti 
150.000 ton polproizvodov (slahi. 
T V T . gredice, valjana žica. vlečena 
žica. profili). Pri tem bo potrebno 
vložiti vse napore, da se prične z nji
hovo dobavo že takoj z začetkom 
leta in da bo dinamika nabave sledi
la proizvodnim potrebam. 

Predvidevamo, da bi nam taki re
zultati ob dobrem delu vseh delav
cev v TOZD in DS omogočili dvig 
osebnih dohodkov za 14 r< nad po
vprečjem letošnjega leta. pri čemer 
pa bi morala fizična produktivnost 
porasti najmanj za 5 f, računano na 
količino gotove proizvodnje. 

Razprava bo trajala 14 dni. Priča
kujemo, da se bodo vanjo ustvarjal
no vključili vsi delavci in s tem ures
ničili svojo neposredno pravico in 
dolžnost planiranja. 

Zavedati pa se moramo, da si 
bomo s sprejetimi smernicami posta
vili obvezo, ki jo bomo nato morali v 
prihodnjem letu tudi uresničiti. To 
pomeni, da moramo v skladu s sred
njeročnimi cilji sprejeti take smerni
ce, ki bodo predvsem realne, vendar 
pa nam morajo zagotoviti nenehno 
rast materialne osnove dela, družbe
nega proizvoda in produktivnosti, s 
tem pa tudi rast osebnega in druž
benega standarda ter socialno var
nost slehernega delavca. 

D. M . 

DEŽURNI ZA VZDRŽEVANJE V ŽELEZARNI 
D A T U M : 

P O N E D E L J E K - 9. 
T O R E K - 10. 10. 
S R E D A - 11. 10. 
Č E T R T E K - 12.10. 
P E T E K - 13. Iti. 
S O B O T A - 14. 10. 
N E D E L J A - l">. 10. 

D N E V N I : 
K) B U R J A A N T O N . st. 

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

Telefon dežurnega za vzdrževanje v Železarni je 
vezni telefon je: 

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

Na proste sohote. nedelje in praznike dela: 
dnevni dežurni 

N O Č N I : 
B E R N I K F R A N C 
B U R J A A N T O N . ml. 
P O G A C A R K A R E L 
V E H A R J A N E Z 
S L I V N I K A L O J Z 
N O V A K F R A N C I 
K O V A Č J A N E Z 

358 
410 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

nočni pa 
Predaja poslov se izvede v 

bi TOZD Vzdrževanje. 

od 6.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

ohi tajništva vzdrževanja št. 5 v upravni stav-

SLUŽBA O B R A T N E A M B U L A N T E 

V dneh od 9. do 14. oktobra, bodo delale naslednje obratne ambulente: 
dopoldan: II. obratna ambulanta — dr. med. Vesna Furlan-Zidar in 

III. obratna ambulanta — dr. med. Zelimir Cesarec. 
Popoldan: I. in IV. obratna ambulanta — dr. med. BranimirCeh. 
V soboto, 14. oktobra, samo dopoldan I. obratna ambulanta — dr. med. 

BranimirCeh in II. obratna ambulanta — dr. med. Vesna Furlan-Zidar. 
V zobni ambulanti: 
dopoldan: II. zobna ambulanta — dr. stom. Alojz Smolej. 
Popoldan: I. zobna ambulanta — v. den. Viktor Stražišar. 
V soboto. 14. oktobra samo dopoldan II. zobna ambulanta — dr. stom. 

Alojz Smolej. 
Ordinacijski čas dopoldan od 6.30 do 13.. popoldan od 13. do 19.30. V 

soboto samo dopoldan od 6.30 do 13. ure. 

MEDSEBOJNI ODNOSI, 
ALI KAKO DOLGO ŠE PROTEKCIONAŠTVO IN PRIVATIZACIJA 

Nekega dne sem med iskanjem 
dela in zaslužka prišel tudi v jeseni
ško železarno. Saj brez dela ni de
narja, brez denarja pa ni moč živeti. 
Slučaj je hotel, da sem postal dela-
%'ec delovodja Branka Resmana v 
valjarni debele pločevine. Delal sem 
in še vedno delam in opazujem doga
janja okoli sebe. Med svojim delom 
v obratu sem si nabral tudi nekaj iz
kušenj in opazil vrsto dobrih pa tudi 
slabih stvari. Ker pa ljudje »dobro« 
kmalu pozabijo in »slabo« dolgo 
pomnijo, sem si tudi jaz zapomnil 
precej slabih stvari na svoji izmeni. 

Pogosta snov pogovorov med de
lavci je razmerje med delovodjo in 
delavko Anko, dnevno je moč slišati 
pripombe kot so: »Kako si mojster 
lahko to privošči?«. »V čemu je ona 
pametnejša od nas?« »Ona je nad-
mojster«. Seveda pa iz vseh ostalih 
komentarjev izhaja mnenje, da gre 
tu za dosti več kot zgolj za navadno 
prijateljstvo ali dobro delovno sode
lovanje. 

Če se zgodi, da je na sestanku sa
moupravne delovne skupine ona 
predmet razprave, oziroma kritike, 
ponavadi z zvišanim glasom odgo
varja: »Dolgo že delam v tovarni in 
še nikoli nisem neopravičeno izosta
la z dela. ali zamudila«. In še marsi
kaj v tem stilu. 

Delavci pa vemo. da tudi če iz
ostane neopravičeno, nima »plave-
ga«, kar bi katerikoli drug delavec 
imel. Saj pride na prosto soboto na
doknaditi manjkajočo dnino, vendar 
pa sumimo, da ob sobotah ne opra
viči le manjkajočo dnino ampak, da 
ima tudi nadure. 

Vsak dan tiči v pisarni in kuha ka-
vkv. Na delovnem mestu precej spi. 
čeprav je od njenega varnega dela 
odvisno življenje treh delavcev. Če 
jo kdo vpraša zakaj spi. mu odvrne: 
»Vsi spe«. Al i pa: »Ko bi ti delal na 
polju toliko kot jaz. bi tudi spal«. In 
ob tem se sprašujemo, ali pride v 
tovarno delat, ali počivat po napor

nem delu doma? O tem kako je na 
nočni izmeni je pa bolje da molčim, 
ker bi lahko šli komu lasje pokonci. 
Če njeno spanje kdo omeni delovodji 
on samo molči. Saj se ne mara spreti 
z njemu tako dragoceno sodelavko. 

Do nje je zelo popustljiv in blag, 
nasproti nam ostalim delavcem pa 
povsem drugačen. Če kdo od delav
cev zamudi pet minut ali pa zapusti 
delovno mesto ima avtomatično uro 
manj. Če delavec izostane z dela in 
naslednji dan pride k delovodju, da 
bi mu pisal dopust za ta dan, ga za
vrne z besedami »imaš plavega«. 
Sploh se ne želi približati človeku in 
sprašujem se zakaj, še posebno, ker 
so danes medčloveški odnosi še kako 
pomembni. 

Pred kratkim se je zgodilo nekaj 
kar me je zelo pretreslo in pripravilo 
do tega, da napišem te vrstice za 
naše glasilo Zelezar. Tega dne je 
okoli petnajste ure nepričakovano 
prišlo do potrebe zamenjave nožev 
na krožnih škarjah. Delovodja mi je 
ukazal naj jih zamenjam, kar pa 
sem odklonil. Kajti to je delo prvega 
rezalca in njegove pomočnice Anke, 
ki pa tega ne zmore, ker je to delo za 
moške in je delovno mesto tudi tako 
uvrščeno. 

Sprašujem se, čemu potem dela na 
tem delovnem mestu, če svojega 
dela ne opravlja v celoti? Ponudeno 
j i je bilo že drugo delovno mesto, ki 
je enako dobro stimulirano, če ne 
celo bolje kot sedanje. Seveda pa je 
pa tam osebni dohodek odvisen od 
prizadevnosti posameznika, ker je 
delo po osebni normi. Odgovor je 
treba iskati pri delovodji in njej. ki 
ne želi zapustiti sedanjih ugodnosti! 

Seveda je moja odklonitev delo
vodja ne le prizadela, ampak tudi 
presenetila. Saj sem dotlej veljal za 
enega boljših delavcev. Dejal mi je 
naj zapustim delovno mesto in da 
imam sedem ur neupravičenega iz
ostanka. Tega seveda nisem naredil. 

delovodja je pa svojo grožnjo uresni
čil in mi pisal izostanek kljub temu, 
da sem delal do konca dnine. 

Prepričan sem. da je ravnal v na
sprotju s pravilnikom o delovnih 
razmerjih in da je iz čistega samo-
ljubja prekoračil svoja pooblastila. 
Kajti če ne more delavec zamenjati 
svojega sodelavca na njegovem de
lovnem mestu zgolj zato, ker nima 
opravljenega izpita za to delovno 
mesto in temu ustreznega papirja, ki 
bi to potrjeval (kajpak je to upošte
vano le, če gre za bistveno bolje pla
čano delo. ki je ponavadi tudi manj 
umazano in fizično manj naporno), 
potem tudi delovodja nima pravice 
zahtevati od mene, da opravljam 
delo za katerega nimam potrdila, da 
sem zanj usposobljen. V primeru 
težje poškodbe ne bo hotel za mene 
nihče odgovarjati. Vsakdo bo dejal, 
da sem kriv sam, ker poznam pravil
nik o varstvu pri delu in sem bil se
znanjen s tem, da lahko opravljam 
zgolj takšno delo za katero sem 
usposobljen. 

Sicer je pa bil eden od vzrokov, da 
sem to delo odklonil tudi to. ker mi 
je Anka v prisotnosti delovodje in 
prvega rezalca dejala, da sem mulec. 
Če misli, da me lahko pita z žaljiv
kami in da bom potem še delal na
mesto nje, se pa krepko moti! 

Na sestankih delovne skupine nih
če nima dovolj poguma omeniti kar
koli o teh stvareh, da ne bi dobil če
sar ne potrebuje. Se pravi, da ga ne 
bi delovodja zasovražil in da bi za 
malenkost imel kakšno uro manj. ali 
plavega več. Ne vem koliko časa bo 
takšen položaj še trajal. Domnevam 
le lahko, da tako dolgo, dokler bo 
Anka na naši izmeni, oziroma dokler 
ne pojde v pokoj. 

Hašim Mujkič 



SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
21. S E J A O D B O R A ZA G O S P O D A R S T V O 

PRI DS ŽELEZARNA 
Predsednik odbora za gospodarstvo pri delavskem svetu železarne 

Jesenice Božo PANČUR je v petek, 29. septembra, sklical 21. sejo 
odbora. Poleg pregleda sklepov 19. in 20. seje odbora, so na seji obrav
navali še: analizo finančnega rezultata za mesec avgust in kumula
tivno za prvih osem mesecev letošnjega leta; oceno izvrševanja posameznih temeljnih organ 
operativnega programa za mesec september in kumulativno do s o izvedeni tudi plani temeljn 

Obravnavali so tudi predlog pro
grama skupne in blagovne proiz
vodnje za mesec oktober in ga potr
dil i , ker so ugotovili, da je odsto
panje od planskih obvez le v TOZD 
valjarna žice in profilov zaradi 
predvidenega remonta. 

Na osnovi planskih obveznosti 
ganizacij. 

ih or-
meseca septembra ter na osnovi teh zadolžitve za IV. tromesečje; 
predlog operativnega programa za mesec oktober; potrditev stališča 
ZJŽ do samoupravnih sporazumov o prodajnih cenah proizvodov črne 
metalurgije in blagovnega prometa ter razno. 

Pri pregledu sklepov 19. in 20. seje 
odbora, katere je navzočim posre
doval podpredsednik poslovodnega 
odbora Ivan Arzenšek. so navzoči 
ugotovili, da so sklepi 19. seje iz
voženi, nekateri, ki so dolgoročnega 
značaja, pa se še izvajajo. 

Glede izvajanja sklepov 20. seje v 
zvezi s povišanjem osebnih dohod
kov za 5 % s 1. septembrom dalje, pa 
so navzoči ugotovili, da sta temeljni 
organizaciji Hladna valjarna Jese
nice in Jeklovlek sklepali šele 26. 
septembra in tako prekoračili rok. 
Zato so sklenili, da bodo ti dve 
temeljni organizaciji opozorili, da 
je to nepravilen odnos do ostalih 
temeljnih organizacij, ki so sklepi-
sprejele pravočasno in pričakovale 
njihovo realizacijo. 

Predstavnik finančno računovod
skega sektorja Boris Pesjak je nav
zoče seznanil s finančnimi rezultati 
za mesec avgust in kumulativno za 
prvih osem mesecev. Iz analize je 
razvidno, da smo v mesecu avgustu 
proizvedli več kot smo planirali. 
Vrednostno realizacijo pa smo 
presegli za 44 milijonov dinarjev. Po 
plačani realizaciji smo dosegli 17.9 
milijonov din čistega dohodka, kar 
pa še vedno ne zadostuje za po
krivanje negativnega salda iz me
seca julija. 

Po podani oceni izvrševanja ope
rativnega programa za mesec sep
tember in kumulativno do meseca 
septembra, ki jo je obrazložil vo
dja odelka La operativno planira
nje Avgust Karba, so navzoči ugo
tovili, da nekatere temeljne or
ganizacije bistveno odstopajo od 
planskih obvez tako po količini kot 
asortimentu. V zvezi s tem odbor za 
gospodarstvo priporoči temeljnim 
organizacijam Jeklarna, Valjarna 
bluming-štekel, Valjarna žice in 
profilov, Valjarna debele pločevine 
in Hladna valjarna Bela, da naj 
poslovodne strukture zagotovijo v 
bodoče tak program, ki bo omogočil 
izpolnitev družbenega plana za IV. 
tromesečje 1978. Zato je odbor 
predlagal tem temeljnim organiza
cijam, da proizvodni program za IV. 
tromesečje skrbno proučijo tudi z 
družbenopolitičnimi organizacijami 
in samoupravnimi organi, ter sprej
mejo ustrezne ukrepe, ki bodo zago
tovili izpolnitev zadanih planskih 
obvez. 

Vodje omenjenih temeljnih or
ganizacij so dolžni o vseh obvezno
stih, ki bodo na osnovi te analize 
sprejeti, seznaniti celoten kolektiv. 
To ' problematiko pa morajo te
meljne organizacije obravnavati do 
15. oktobra ter posredovati odboru 
za gospodarstvo pri delavsfcejn svetu 
Železarne povratno informacijo, ka
ko je ta akcija stekla. 

Na podlagi stališč izvršnega 6"$T 

bora konference osnovnfl*.:drgani- . 
zacij sindikata železarne Jesenice p 
gospodarskem stanju v Železarni so 
navzoči predlagali samoupravnimi 
organom vseh temeljnih organizacij 
in delovnih skupnosti, predvsem pa 
odborom za gospodarstvo v temelj

nih organizacijah, da te sklepe dobro 
proučijo ter na osnovi teh sklepov 
zavzamejo stališča in sprejmejo uk
repe pri izvajanju planskih obvez. 
Rezultate teh razprav pa naj preko 
poslovodnega odbora posredujejo 
odboru za gospodarstvo pri delav
skem svetu železarne Jesenice. 

Na seji so spregovorili tudi o 
osebni odgovornosti pri izpolnje
vanju planskih obvez ter predlagali 
tistim temeljnim organizacijam, kjer 
planskih obvez ne dosegajo, da na 
osnovi analize ugotovijo osebno od
govornost za neizpolnjevanje plan
skih obvez, ter po potrebi izvedejo 
ustrezne kadrovske spremembe. 

Odbor za gospodarstvo je zadolžil 
prodajni- sektor, da naj do prihodnje 
seje pripravi poročilo o neizdobav-
ljenih količinah po temeljnih orga
nizacijah in predobavah ter pro
blematiko v zvezi s tem. Na osnovi 
tega poročila pa naj bi utrdili pro
dajno politiko za leto 1979. 

ganizacij, ki predelujejo proizvode 
predhodnih temeljnih organizacij v 
končne. V kolikor temeljne orga
nizacije z osnovnimi polizdelki ne 
bodo izpolnile svojih planskih obvez, 
s tem tudi onemogočajo izpolnje
vanje planskih obveznosti tistim 
temeljnim organizacijam, ki so v 
tehnološkem zaporedju. V zvezi s 
tem so sklenili, da so te temeljne 
organizacije soodgovorne v primeru, 
če je neizpolnjevanje planskih obvez 
drugih, posledica neizdobave ustrez
nega vložka. 

V nadaljevanju seje so bili sezna
njeni s stališč; ZJŽ do samoupravnih 
sporazumov o prodajnih cenah 
proizvodov črne metalurgije in bla
govnega prometa in vztrajali pri do
ločilih tega samoupravnega sporazu
ma, ker so ugotovili, da ni vzrokov 
za spreminjanje. 

Sejo odbora za gospodarstvo pri 
delavskem svetu Železarne so skle
nili s potrditvijo popravka sklepa o 
prenosu pravice uporabe na zem
ljiški sklad občine Jesenice, katerega 
je predlagala pravna služba. 

dM 

6. S E J A O D B O R A S A M O U P R A V N E 
D E L A V S K E K O N T R O L E ŽELEZARNE 

Predsednik odbora samoupravne delavske kontrole Železarne An
ton Tišov je v četrtek, 28. septembra sklical 6. sejo odbora, kateri so 
poleg članov prisostvovali še predsednik poslovodnega odbora Peter 
Kune, član poslovodnega odbora Božidar Bartelj in vodja splošnega 
sektorja Dušan Stare. » 

Člani odbora samoupravne de
lavske kontrole Železarne so obrav
navali: pregled sklepov prejšnje se
je: izvajanje ukrepov in sklepov po
slovnega poročila za I. polletje 1978: 
program ukrepov za odpravo po
slovne izgube v TOZD Hladna 
valjarna Bela; polletno poročilo o 
službenih potovanjih, polletno poro
čilo o porabljenih sredstvih za repre
zentanco in razno. 

Predsednik poslovodnega odbora 
je navzočim posredoval pregled 
sklepov prejšnje seje. Člani odbora 
so ugotovili, da so vsi sklepi izvrše
ni. Na -podlagi izida vprašalnika o 
času začetka seje, ki so ga člani 
odbora izpolnili na podlagi sklepa 
prejšnje seje, so sprejeli sklep, da se 
v bodoče seje sklicujejo ob 6,15 
zjutraj. 

V nadaljevanju so člani odbora 
obravnavali poslovno poročilo za I. 
polletje 1978 in z njim soglašali ter 
podprli dodatne sklepe in ukrepe za 
boljše delo. ker bo le tako poslovni 
rezultat še boljši. Odbor samo
upravne delavske kontrole je zadol
žil odbore za gospodarstvo in odbore 
samoupravne delavske kontrole 
TOZD, da temeljito in redno obrav
navajo gibanje stroškov v svoji 
temeljni organizaciji. ' Prav tako 
naroča ustreznim službam, da pri 
planiranju predvidenih rednih letnih 
remontov zagotovijo potrebne re
zervne dele, tako da bodo remonti v 
redu in nemoteno potekali in da 
bodo kvalitetno opravljeni. 
.« Največ, razprave je bilo pri tretji 
točki dnevnega reda, kjer so člani 
odbora obravnavali program uk
repov za odpravo poslovne izgube v 
TOZD Hladna valjarna Bela. 

Program 
ukrepov je prisotnim obrazložil član 
poslovodnega odbora Božidar Bar
telj. Člani so imeli precej vprašanj v 
zvezi s to točko dnevnega reda, ob 
koncu razprave pa so sprejeli na
slednje sklepe: 

— kritična dela in naloge je treba 
ustrezno specifično in diferencirano 
stimulirati, kader, ki se sprejema, pa 
naj bo čim bolj tehnično izobražen 
in seznanjen s proizvodnimi nava
dami; 
— pospešeno je treba delati na 
vrednotenju del in nalog in ne čakati 
na končni rezultat. Temeljne orga
nizacije naj še naprej solidarnostno 
pokrivajo izgube temeljne organi
zacije Hladna valjarna Bela, ker le 
tako bodo pripomogle k boljšemu in 
hitrejšemu saniranju stanja; 
— tehnološka in delovna disciplina 
nista zadovoljivi, zato naj poslo
vodni organi temeljnih organizacij 
in Železarne sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zboljšanje discipline in s 
tem tudi proizvodnje. 

Za izvršitev teh sklepov je odbor 
zadolžil kadrovski sektor in SEO 
oddelek za študij dela in časa. 

Odbor samoupravne delavske kon
trole je sprejel poročilo vodje sploš
nega sektorja o opravljenih služ
benih potovanjih v I. polletju 1978 
in ugotovil, da so službena poto
vanja v okviru planiranih. Na seji je 
bilo poudarjeno, da odbor za splošne 
zadeve pri delavskem svetu Žele
zarne zelo resno in zavzeto rešuje, 
oziroma odobrava službena poto
vanja. Odbor je zadolžil SEO — 
oddelek za zaščito industrijske last
nine, da ugotovi, ali so katera od 
predlaganih racionalizacij rezultat 

izkušenj iz službenih potovanj in o 
tem poroča na naslednji seji odbora: 

Vodja splošnega sektorja je posre
doval prisotnim tudi poročilo o po
rabljenih sredstvih za reprezentanco 
v I. polletju. Na poročilo člani 
odbora niso imeli pripomb. 

Odbor samoupravne delavske kon
trole je ponovno obravnaval neka
tera pisma racionalizatorjev, ki so 
jih naslovili na ta odbor/ Člani so 
sprejeli sklep, da naj se odbori za 
gospodarstvo v temeljnih organiza
cijah držijo sklepov prejšnje seje 
odbora. Odbor samoupravne delav

ske kontrole priporoča temeljnim 
organizacijam, da medsebojne spo
re v bodoče rešujejo med seboj in 
naj skušajo pred posredovanjem 
problema odboru samoupravne 
delavske kontrole Železarne prido
biti mnenje obeh spornih stran' ali 
spor rešiti same. 

Predsednik odbora se je ob koncu 
seje zahvalil za udeležbo in zaključil 
z ugotovitvijo, da udeležba na seji ni 
bila najboljša, kljub temu, da so 
člani odbora dobili pisna opozorila, 
naj se sej udeležujejo redno. 

Z. B. 

TOZD Elektrode 

19. S E J A D E L A V S K E G A SVETA 
V četrtek, 21. septembra, je bila 19. redna seja delavskega sveta 

TOZD Elektrode, ki jo je vodil predsednik Janez Kosmač. 
Sprejeli so predlog za predčasno 

delno izplačilo akontacije osebnih 
dohodkov. 

Obravnavali so osebne dohodke in 
sprejeli predlog za 5 ? povečanje 
osnovnih postavk, s katerimi so 
ovrednotena dela in naloge s 1. sep
tembrom dalje. 

Potrdili so predlog, da se za dele
gata samoupravne delavske kontrole 
SIS za železniški in luški promet 
izvoli Jože Lenar iz TOZD Trans
port. 

Obravnavali in sprejeli so predlog 
povečanja obsega izgradnje I. faze 
strojnih delavnic in predlog združe
vanja amortizacijskih sredstev za 
TOZD Remontne delavnice. 

Obravnavali in sprejeli so samo
upravna sporazuma o ustanovitvi 
občinske in medobčinske skupnosti 
za zaposlovanje. Za podpis izjav o 
pristopu TOZD k sporazumu, je 
delavski svet pooblastil Janeza Kos
mača. 

V razpravi je bilo postavljeno in 
obravnavano vprašanje ali SIS vra
čajo neporabljena denarna sredstva 
delovnim organizacijam? Ugotov
ljeno je bilo, da SIS sredstev ne 
vračajo, ampak jih uporabljajo za 
potrebe po prioritetnem vrstnem 
redu. 

Potrdili so predlog SEO -
oddelka za nagrajevanje za pove
čanje kategorij in sicer: 

— asistentu za delovne naprave 
— kalkulantu 
— evidentičarju 
— administratorju za odpremo 

iz 16. v 17. kategorijo, 
iz 10. v 11. kategorijo, 
iz 5. v 6. kategorijo, 
iz 5. v 6. kategorijo. 

Obravnavali so pritožbi Tahire 
Smajic in Lucije Kešina. ker nista 
bili izbrani in sprejeti na razpisana 
dela v TOZD. Delavski svet je na 
podlagi dokumentacije kadrovskega 
sektorja ugotovil, da imenovani 
nista bili sprejeti zato, ker ne izpol-
nujeta vseh kriterijev, ki jih je spre
jel odbor za delovna razmerja v 
TOZD. 

Ob sklepu seje so obravnavali 
problematiko kvalitete vlečene EO 

žice iz TOZD Žicama, ki občasno ni 
zadovoljiva. 

Delavski svet je zadolžil vodstvo 
TOZD. da celotno problematiko 
preko vodje posreduje delavskemu 
svetu ? O Z D Zičarna. Potrebno je, 
da se sprejmejo ustrezni ukrepi, ki 
bodo privedli do izboljšanja kvali
tete EO žice. Pri tem naj sodeluje 
tudi služba O T K - K K . 

M . S. 

16. S E J A O D B O R A ZA DELOVNA 
R A Z M E R J A 

Odbor za delovna razmerja TOZD Elektrode je imel 25. septembra 
svojo 16. redno sejo, ki jo je vodil predsednik Janez Zaveljcina. 

Pri pregledu izvrševanja sklepov 
zadnje seje so ugotovili: 

— da je Bogdan Smolej iz TOZD 
Zebljarna umaknil prošnjo za pre
mestitev v TOZD Elektrode, 

— da nočno delo v oplaščevalnici 
ni bilo realizirano zaradi pomanj
kanja vlečene žice, 

— da delavcev za dela oplašče-
valcev še vedno primanjkuje. 

Drugi sklepi so bili izvršeni. 
Obravnavali so poročilo o zapo

slenosti delavcev v TOZD v mesecu 
avgustu. Skupna odsotnost je zna
šala 26,9 S?, od tega je bilo bolezen
ske odsotnosti 8,4"?, odsotnosti za
radi rednih dopustov 17,9 •? in druge 
odsotnosti 0,6 %. 

Potrdili so sprejem delavca, ki je v 
mesecu avgustu pridobil lastnost 
delavca v TOZD. Nadalje so po
trdili prenehanje delovnega raz
merja delavcu zaradi odhoda v J L A 
in delavki, ki je bila invalidsko upo
kojena. 

Potrdili so tudi premestitve in raz
poreditve šestim delavcem. 

Sprejeli so informacijo o analizi 
bolezenske odsotnosti v Železarni in 
enake odsotnosti v TOZD za mesec 
julij, ki je znašala 10 %. 

Odbor je menil, da je v prizade
vanju za zniževanje bolezenske od

sotnosti potrebno stalno sodelova
nje zdravnikov s TOZD pri obrav
navanju posameznih perečih pro
blemov. Obenem pa je potrebno 
posvetiti vso skrb, da se delovni 
pogoji izboljšujejo, kjer je to mo
goče. 

M . S. 

Železarski globus 

ZVEZNA REPUBLIKA 
NEMČIJA 

V jeklarni železarne v Hamburgu, 
ki pripada železarski družbi Korf so 
razvili novo vrsto oboka za obločno 
električno peč, ki je 85 — 90 1 celotne 
površine vodno hlajen. - Poraba 
hladilne vode se giblje okoli 70 litrov 
na minuto in kvadratni meter povr
šine. Iz varnostnih razlogov je tudi 
njena temperatura kontrolirana. 
Skupaj z vodo hlajenim obokom in 
steno, ki so jo razvili že prej je na 
razpolago celoten paket vodno 
hlajenih elementov z znanimi pred
nostmi na področju ekonomike in 
povečane proizvodnje, nižjimi stro
ški obzidave in manj remontov s 
krajšimi roki. 

PREGLED SESTANKOV SDS 
Minuli teden smo prejeli 22 zapisnikov s sestankov samo

upravnih delovnih skupin. Čeprav bi resnično že kazalo 
zaključiti razpravo o obeh sporazumih, ki so šli v obravnavo na 
delovne skupine pred skoraj dvema mesecema pa takrat lahko k 
tistim, ki so ju že obravnavale prištejemo le še tri delovne 
skupine. Treba pa je reči. da so v večini TOZD. razen v sedmih, 
delavski sveti že sprejeli ugotovitvene sklepe v zvezi s samo
upravnim sporazumom o svobodni menjavi dela med delavci 
temeljnih organizacij in delovne skupnosti skupnih služb slo
venskih železarn in da so tudi v TOZD Remontne delavnice, kot 
pravi predsednik delavskega sveta, že vse skupine obravnavale 
navedeni sporazum, vendar pa od 16-tih še vedno nismo prejeli 
zapisnika. 

Iz TOZD valjarna debele pločevine smo prejeli -prvi 
zapisnik, ki kaže. da so tudi tu pričeli z obravnavo omenjenega 
sporazuma. Sestala se je SDS proga 2400 - 1, ki je razen 
.sporazuma obravnavala še problematiko oddelka in med 
drugim predlagala, da se odpre delovno mesto za čistilko gar
derobe. V 

V TOZD' blurhing stekel se je sestala SDS adjustaža blu-
ming-f. 

Razpravljala je o neizpolnjenih ciljih v mesecu avgustu in 
o problematiki v obratu. Skupina ugotavlja, da probleme 
povzročajo predvsem zastoji žerjavov. Opozarja pa tudi na 
preveliko odsotnost hrusilcev in na pomanjkljivo čiščenje 
brusilnih strojev. Razen tega meni, da je stanovanje v samskih 
domovih predrago. 

V TOZD hladna valjarna Jesenice so se sestale vse 
samoupravne delovne skupine. Obravnavale so isto problemati
ko in sicer izpolnjevanje plana ter proizvodno in kvalitetno 
problematiko. Skupine ugotavljajo, da izpolnjevanje plana 
ogrožajo okvare na ključnih strojih (Demagu in Siemagu) in da 
bo potrebno boljše izkoriščanje naprav, če bodo hoteli povečati 
proizvodnjo. Nekatere skupine so izrazile mnenje, da so osebni 
dohodki glede na delo. ki ga opravljajo prenizki. SDS žarilnica 
1 pa opozarja na problematiko bivalnega prostora v žarilnici ter 
predlaga, da se ocene delovne uspešnosti javno objavljajo na 
oglasni deski.SDS žarilnica 2 opozarja, da je potrebno čim
prej popraviti ročni varilni aparat za delavce na konti peči. 
SDS žarilnica 3 ugotavlja, da so zvonaste in konti peči slabo 
izkoriščene zaradi pomanjkanja materiala. Zanima jo tudi. kdaj 
se bo pričelo z deli pri odsesavanju žarilnih plinov. Vodja je 
navzoče žarilce opozoril na možne sankcije, zaradi malomarne
ga odnosa žarilcev globinskih peči do dela pri izstavljanju 
kotlov jz peči in nameščanju plinskih priključkov. Tudi SDS 
žarilnica 4 vprašuje, kako daleč je že urejeno vprašanje odse-
savanja plina na globinskih pečeh in. če je mogoče zgraditi 
prostor v katerem bi se zadrževali, ko čakajo na delo. SDS ka-
risti ugotavlja da se zaradi občasnega malomarnega dela 
žičarjev dogaja, da se kolobarji pri transportiran ju zmedejo. 
Skupina razen tega meni. da je v žičarni 2 potrebo urediti tudi 
pot. saj sedaj vozijo po kanalu. SDS odprema pa se pritožuje, 
da vozniki viličarjev slabo nameščajo material, kar otežkora 
dela v skladišču. Tudi prostor v katerem je skladišče, je pre
majhen. 

V TOZD Jeklovlek sta se sestali dve delovni skupini. SDS 
adjustaža 1 je razpravljala o bolezenski odsotnosti in bila 
seznanjena s sklepi 21. seje delavskega sveta TOZD. SDS adju
staža 2 "pa je razpravljala o spremembi kategorij za drugega 
kontrolorja in drugega prekladalca. Obe skupini sta razen tega 
obravnavali tudi osnove plana za leto 1979. 

(z TOZD žičarna smo prejeli dva zapisnika SDS žic ur na I 
— 1.{Skupina je na prvem sestanku obravnavala samoupravni 
sporazum o svobodni menjavi dela z delavci delovne skupnosti 
skupnih služb SŽ inrpredlog sprememb pravilnika o osnovah in 
merilih, za deljjev, bsebnega dohodka v TOZD žičarna. na 
drugem pa se je seznanila z rezultati proizvodnje v avgustu, 
polletnim poslovanjem, kvalitetno problematiko ter s sklepi 
odbora za delovna razmerja. 

V TOZD vzdrževanje je SDS vzdrževanje Bela 1 raz
pravljala o lokaciji delavnice vzdrževanja. Bila je mnenja, da je 
zaradi vročine, prahu, ropota in kislinskih hlapov neprimerna 
za normalno delo. Razen tega opozarja, da še vedno ni rešeno 
vprašanje čistilke obrata. Potrdila je tudi predlagane delegate 
za ocenjevan je delovne uspešnosti. 

SDS splošna varnostna služba v delovni skupnosti za 
kadrovske in splošne zadeve ter informiranje pa je obravnavala 
polletna poslovno poročilo in potrdila samoupravni sporazum o 
svobodni menjavi dela z delovno skupnostjo skupnih služb SŽ. 
Razen tega se je seznanila tudi s spremembami kategorizacij v 
tej službi in z njeno reorganizacijo. Govora je bilo tudi o 
nediscipliniranosti nekaterih delavcev, ki predčasno zapuščajo 
delo ter se prepirajo z vratarji ali pa koristijo nedovoljene 
izhode. Vratarji menijo, da so temu krivi posamezni delovodje, 
ki ob koncu.dnine ne kontrolirajo delavcev 

SDS operativa novogradenj v delovni skupnosti za eko
nomiko. T K R in novogradnje pa je obravnavala samoupravni 
sporazum o. posebni finančni službi železarne, sklepe 12. seje 
delavskega sveta železarne in 19. seje odbora za gospodarstvo 
ter analizo gibanja dohodkov. Skupina zahteva, .da se ji 
posreduje odgovore na vprašanja, ki .jih je postavila na 
prejšnjih sestankih. 

.Center za proučevanje samoupravljanja in informiranje 
Božidar Lakota 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 

D E L E G A T NA X. K O N G R E S U Z S M S : 
IVO ŽELEZNIKAR 

Danes v. mladinski rubriki pred
stavljamo še enega delegata za X . 
kongres ZSMS in sicer Iva Zelez-
nikarja. Tudi za njega moramo že 
uvodoma povedati, da med mladimi 
aktivisti v jeseniški občini ni ne
znano ime. V mladinsko organiza
cijo se je aktivno vključil leta 1973, 
ko so mladi v krajevni skupnosti 
Javornik — Koroška Bela začeli ure
jati svoj mladinski prostor v spod
njih prostorih delavskega doma 
Julke in Albina Pibernik. Ivo Zelez-
nikar, ki živi v tej krajevni 
skupnosti, je bil zatem leta 1975 
izvoljen za predsednika osnovne or
ganizacije ZSMS, leta 1976 pa je 
odšel v J L A . Po prihodu domov je 
prevzel delo na področju idejnopo-
litičnega izobraževanja in usposab
ljanja v 0 0 ZSMS, postal pa je tudi 
cMan predsedstva občinske konfe
rence ZSMS Jesenice. Zaposlen je v 
TOZD Energetika v železarni Je
senice. Tudi v svoji temeljni orga
nizaciji je aktiven mladinec in sicer 
je zadolžen za idejnopolitično delo. 

Ivo Zeleznikar bo na X . kongresu 
ZSMS, ki bo prihodnji teden v Novi 
Gorici, zastopal mlade iz jeseniške 
občine za področje krajevnih skup
nosti. Ker je obenem tudi pred
sednik konference mladih iz krajev
nih skupnosti pri OK ZSMS Je
senice, ima na tem področju že 
precej izkušenj. O tem je najprej po
vedal: 

»V teh letih sem si resnično pri
dobil dosti izkušenj, ki so mi sedaj 
dobrodošle pri delu. Ze v samem 
začetku sem čutil večje veselje do 
dela v krajevni skupnosti, kot v 
delovnem kolektivu. Delni vzrok za 
to je verjetno ta, ker v Viatorju. kjer 
sem bil najprej zaposlen, praktično 
ni bilo mladinske organizacije. Za 
aktivno delo v 0 0 ZSMS Javornik 
- Koroška Bela pa me je stalno 
spodbujal Alojz Tišov. ki je mentor 
naše 0 0 ZSMS.« 

K a k š n a je predkongresna ak
tivnost mladih v krajevnih skup
nostih v jesen išk i občini? 

»Javne razprave o kongresnih 
dokumentih, ki potekajo med mla
dino v posameznih krajevnih skup
nostih, odkrivajo vrsto problemov s 
katerimi se mladina na terenu sre
čuje že več let. Kot ugotavljamo, je 
največ težav zaradi neustreznih pro
storov za sestajanje mladih. Ta 
problem imajo rešen edinole mladi v 
krajevnih skupnostih Javornik — 
Koroška Bela in Rateče. Razen tega 
pa je javna razprava tudi pokazala, 
da predsedstva 0 0 ZSMS še vedno 
delajo forumsko in da ni prave pove
zave med osnovnimi organizacijami 
ZK in krajevnimi konferencami 
SZDL. Večina predstavnikov teh 
organizacij se tudi ni odzvala na 
javne razprave, ki so jih organizirali 
mladi. Seveda pa smo v teh javnih 
razpravah naleteli tudi na pozitivne 
premike. Lep primer je brez dvoma v 
krajevni skupnosti Plavž, kjer so 
ustanovili štiri 0 0 ZSMS« 

O D B O J K A R S K I 
TURNIR 

Ž E N S K I H EKIP 
V POČASTITEV 
X. K O N G R E S A 

Z S M S 
V soboto, 7. oktobra, se bo ob 

9. uri v telovadnici že lezarskega iz
obraževalnega centra na Jesenicah 
pričel odbojkarski turnir ženskih 
ekip v počast i tev desetega kongresa 
Zveze social is t ične mladine Slove
nije, ki ga organizira koordinacijski 
svet ZSMS Železarne. 

Na turnirju bodo sodelovale eki
pe: sole za zdravstvene delavce, 
gimnazije, Ž e l e z a r n e , Gorenjskih 
oblačil TOZD Jesenice, Iskre TOZD 
Blejska Dobrava in Planike TOZD 
Brezni ca. Vse sodelujoče ekipe bodo 
prejele spominske plakete, najbolje 
uvrščene pa pokale. 

In k a k š n o je stanje v krajevni 
skupnosti J avorn ik — K o r o š k a 
Bela? 

»Lahko rečem, da je med 1155 
mladinci aktivnih le okrog 60. Ostali 
se le občasno vključujejo v delo 0 0 
ZSMS, velika večina pa je povsem 
neaktivna. Sedaj razmišljamo, da bi 
ustanovili dve 0 0 ZSMS v naši 
krajevni skupnosti. Tako bi skušali v. 
delo vključiti več mladih in jih 
zainteresirati za delo na različnih 
področjih. Tukaj moram še pove
dati, da ima naša 0 0 ZSMS zelo 
dobre stike z vojaki na karavli Ka 
ravanških kurirjev v Javorniškem 
Rovtu. in .z osnovno šolo Karavan
ških kurirjev NOB na Koroški Be
li , razen tega pa tudi z družbenopo
litičnimi organizacijami.« 

K a k š n o je tvoje mnenje o delu 
mladih na ide jnopol i t ičnem po
dročju? 

»V naši 0 0 ZSMS smo pri tem 
dosegli nekaj spodbudnih rezul
tatov. Organizirali smo seminar za 
mlade delegate, razpravo o doku
mentih za VIII. kongres Z K S , sedaj 
pa pripravljamo še okroglo mizo o 
krajevni samoupravi. Seveda moram 

ob tem poudariti, da imamo tudi 
tukaj dosti problemov. V idejnopoli
tično delo je odločno vključenih 
premalo mladincev, še posebno je 
zaskrbljujoč podatek, da je med 54 
mladimi člani ZK v 0 0 ZSMS 
aktivnih le osem« 

Morda še nekaj besed o delu 
OO ZSMS TOZD Energetika. 

»Ta osnovna organizacija je bila 
dalj časa povsem neaktivna. Sedaj v 
obdobju pred kongresom smo skušali 
delo poživiti. Razpravljali smo o do
kumentih za X . kongres ZSMS, 
zaenkrat le predsedstvo 0 0 ZSMS. 
sedaj pa bomo organizirali razpravo 
še za vse ostale mladince. Toda 
tukaj ugotavljamo kup napak in po
manjkljivosti. Omenim naj le to, da 
doslej sploh mladi nismo imeli 
predstavnika v delavskem svetu, v 
sindikatu pa samo enega mladinca « 

In kaj pr ičakuješ od X . kon
gresa ZSMS? 

»Predvsem želim, da nam da jasne 
smernice za delo v prihodnje. Upam. 
da bomo v razpravah resnično kri
tično obdelali vse naše napake in 
pomanjkljivosti ,med obema kon
gresoma ter da si bomo na podlagi 
sprejetih sklepov začrtali našo na
daljnjo pot.« 

J . Rabič 

RAZPRAVA O D O K U M E N T I H ZA 
X. K O N G R E S Z S M S V TOZD R E M O N T N E 

IN T O Z D S T R O J N E DELAVNICE 
V torek, 26. septembra, je bila v 

spodnjih prostorih Kazine skupna 
javna razprava o dokumentih za X . 
kongres ZSMS, ki bo od 12. do 
14. oktobra v Novi Gorici, za mlade 
iz TOZD Remontne in TOZD Stroj
ne delavnice. 

Najprej je predsednik OO ZSMS 
TOZD Strojne delavnice Boris To
lar poročal o delu mladih v njihovi 
TOŽD. Povedal je. da je med mladi
mi največ zanimanja za šport, kjer 
so tudi največ dosegli (prvenstvo že
lezarn, smučanje na Zatrniku). Ude
ležujejo se tudi raznih akcij. 

Na drugih področjih pa so uspehi 
manjši. Prva in največja njihova na
loga je bila, da so evidentirali kandi
date za delegate v skupščino družbe
nopolitične skupnosti, SIS ter v dru
gih samoupravnih organih. Te kan
didate so izbrali skupaj s sindikatom 
in Z K . V delegacijah in samouprav
nih organih so dobro zastopani, toda 
delegatski sistem še ni najbolje za
živel. Razlog za to pa je zelo slabo 
informiranje. Gradivo, ki ga mladi 
delegati dobijo v roke ponavadi zad
nji trenutek, je obširno, zato ga je 
težko obdelati, še manj pa je možno
sti, da bi se o tem prej posvetovali. 

Govoril je tudi o družbenoeko
nomskih odnosih in dejal, da imajo 

mladi svoje predstavnike v delav
skem svetu, in da so seznanjeni s 
problemi v TOZD. 

Mlade v Strojnih delavnicah pe
stijo tudi kadrovski problemi, ker 
jim primanjkuje kadra. 

Predsednik 0 0 ZSMS TOZD Re
montne delavnice Zvone Kovačič je 
poudaril, da v njihovi TOZD niso 
izpolnili tistega, kar so pričakovali. 
V osnovni organizaciji je 125 mladih, 
to je skoraj četrtina vseh, ki pa niso 
dovolj zainteresirani za družbenopo
litično delo. Od štirih jim je uspelo 
oživiti tri aktive in sicer: S R D , 
R T A , E R D , nikakor pa še ne G R D . 

V drugih družbenopolitičnih orga
nizacijah imajo veliko podporo, 
predvsem v sindikatu. Tam imajo 
tudi svojega predstavnika, ki jih ob
vešča o vsem, kar se dogaja. Majhno 
sodelovanje pa imajo z delavskim 
svetom in z vodstvom. Se vedno se 
namreč dogaja, da ZSMS ne 
jemljejo tako resno, kot ostale druž
benopolitične organizacije. 

Tudi v TOZD Remontne delav
nice je informiranje premajhno. 

O kadrovanju je Kovačič izjavil, 
da delegati na delavskem svetu več
krat zastopajo bolj svoje mnenje, 
kot mnenje, ki so ga na poprejšnjem 
posvetu izrazili drugi. 

K Z 

S E J A O B Č I N S K E K O N F E R E N C E Z S M S 
V petek, 29. septembra, je bila na 

Jesenicah druga seja občinske kon
ference zveze socialistične mladine, 
ki je bila posvečena pripravam na 
X . kongres slovenske mladine. Z 
udeležbo niso bili zadovoljni, saj so 
bili na seji le delegati iz sedmih 
osnovnih organizacij mladih iz 
Železarne in le en predstavnik druž
benih organizacij in društev in sicer 
predstavnik občinskega odbora Zve
ze združenj borcev NOV, predstav
nikov ostalih družbenopolitičnih 
organizacij pa ni bilo. S tem se pove
zuje tudi ugotovitev mladih v občini, 
da je z ostalimi družbenopolitičnimi 
organizacijami v posameznih sre
dinah, izjeme seveda so, slabo pove
zovanje. 

Mladi so na seji spregovorili o 
poteku javne razprave o dokumen
tih na X . kongres slovenske mladine 
in osnovna ugotovitev je bila. da je 
javna razprava dobesedno predra
mila posamezne sredine, kjer delajo 
in živijo .mladi in da daje razprava 
optimistične izglede za prihodnje. 

Med drugim so na seji kritično 
spregovorili o delu predsedstva ob

činske konference ZSMS ter zaradi 
neaktivnosti enega člana tudi razre
šili ter izvolili novega. Ob tem so 
mladi predvsem opozorili na druž
benopolitično odgovornost mladih 
komunistov, saj jih v občini le 
peščica dela v mladinski organizaciji 
ter da je potrebno njihovo aktivnost 
v vsej občini kritično oceniti in 
sprejeti učinkovite ukrepe. 

Na seji so opozorili tudi na naloge, 
ki čakajo mlade v naslednjih nekaj 
mesecih in med njimi velja predvsem 
opozoriti na evidentiranje mladih za 
volitve v krajevne samoupravo, kjer 
so se dogovorili, da se bodo akcije 
takoj lotili. 

Rk 

O IDEJNO
P O L I T I Č N E M DELU 

M E D MLADIMI 
V torek. 26. septembra, je-oddelek 

dopisne šole marksizma na Jeseni
cah organiziral okroglo mizo na 
temo: mladi in idejnopolitično delo. 
Kljub slabi udeležbi, predvsem pred
sednikov komisij za idejnopolitično 
delo in osnovnih organizacij zveze 
socialistične mladine, so se pogovori
li o problemih, s katerimi se srečuje
jo na tem področju dela mladih. 
Ugotovili so, da mladi večkrat ne 
poznajo vsebine dela na tem področ
ju. Da metode niso pravilne, izobra
ževalne oblike večkrat niso usklaje
ne med družbenopolitičnimi organi
zacijami, hkrati pa tudi ugotavljajo, 
da mladi komunisti pri tem niso 
dovolj aktivni. 

Opozorili so, da je potrebno z 
akcijo začeti že v osnovni šoli in jo 
nadaljevati na srednjih šolah, kajti 
le tako lahko pričakujemo, da bodo 
mladi seznanjeni s svojimi nalogami 
na tem področju. 

Opozorili so tudi na aktivnost 
vseh tistih, ki so končali razne oblike 
družbenopolitičnega izobraževanja. 
V občini ugotavljajo, da te mlade ne 
znajo dovolj vključiti v delo. zato 
bodo storili na tem področju odločne 
ukrepe ter zaostrili odgovornost. 

Rk 

STALNE ZALOGE HRANE 
V IZJEMNIH POGOJIH 

Zaloge v gospodinjstvu so neke vrste zavarovanje. Zavarovali 
smo se proti vlomu, požaru, sklenili smo življenjsko zavarovanje, 
imamo domačo lekarno, zavarovanje z zalogami živil pa zanemar
jamo. Številna gospodinjstva imajo le enodnevno zalogo živil, 
mnogo pa je lahko vzrokov, ki preprečijo, da bi jo naslednji dan spet 
dopolnili. Družinski člani nimajo primerne obutve, obleke in druge 
opreme za primere naravnih katastrof, nemilov ali vojne. 

Preskrba z živili je zelo občutljiva, slabe letine, naraščanje cen. 
nemiri v svetu, vse to lahko vpliva nanjo. Iz izkušenj vemo. da se ob 
raznih izrednih situacijah tisti z višjimi dohodki prekomerno zalo
žijo z določenimi živili; ob vsakokratnih motnjah v preksrbi pa 
znajdejo v kritičnem položaju predvsem oni z nižjimi osebnimi do
hodki in z večjim številom družinskih članov. 

iz. izkušenj, ki jih imajo, tudi ni težko predvidevati, da bi more
bitna vojna — zlasti v začetnem obdobju — povzročila težave v pro
izvodnji in transportu. Porušene ali prekinjene bi bile vpeljane poti. 
viri preskrbe bi bili uničeni. Tudi če izkliučimn možnost večjih 
poškodb ali uničenja proizvodnih zmogljivosti — kar ni realno — 
moramo upoštevati še druge razloge, zaradi katerih bi bila preskrba 
s hrano otežkočena. Veliko število mladih in delovno sposobnih 
ljudi — vojnih obveznikov — bi bilo odpoklicanih iz industrije, kme
tijstva in drugih dejavnosti, kar bi nujno povzročilo padec proizvod
nje in motnje ter prekinitve v notranjem prometu. Preskrba iz 
rezervnih zalog, ki jih hrani država, bi bila le delno mogoča. Prav 
lahko bi nastale resne težave v preskrbi, morda bi nas ogrozila celo 
lakota. 

Zato naj tudi v našem gospodinjstvu [»ostane ustvarjanje zalog 
stalna navada. Ustrezna, pravilno načrtovana zaloga bo za vas in 
vašo družino varnostni dejavnik, ki ga doslej morda še niste dovolj 
upoštevali. Zaloga je potreba današnjega časa. je izraz sodobne pre
skrbe in pripravljenosti za vse primere, ki lahko nastopijo, 

V R S T E Z A L O G V G O S P O D I N J S T V U 
Vsak mesec sproti potrebujemo osnovno zalogo hrane, ki jo 

sestavljajo meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, masi in 
olje. sladkor, žitarice in moka. zelenjava in sadje. Ta hrana mora 
zadovoljevati potrebe človeškega organizma po energetskih in za
ščitnih snoveh. 

Za primere elementarnih nesreč ali vojne potrebujemo enote
densko zalogo suhe hrane, ki mora prav tako zadovoljevati vse 
potrebe človeškega organizma. Tej zalogi suhe hrane moramo doda
ti živila za posebno prebrano dojenčkov, malih otrok ter starih in 
bolnih ljudi. 

Za primer evakuacije prebivalstva ali vojne moramo v gospodinj
stvu predvidevati dvodnevno zalogo mobilne hrane. Tudi ta mora 
zadoščati vsem potrebam človeškega organizma, zlasti pa mora biti 
visoko kalorična in lahko prenosna. 

Običajna javna preskrba z vodo lahko popolnoma odpove za 
daljši čas. Zaradi tega je izdatna zaloga pitne vode prav tako potreb
na za življenje kakor zaloga živil. V naši klimi potrebuje človek na 
dan — tudi če samo sedi — približno 2 do 3 litre tekočine za pitje in 
pripravljanje jedi. Za zalogo računamo najmanj 30 litrov, vode na 
osebo. 

Določen del zaloge pitne vode lahko nadomestimo z drugimi 
pijačami. Primerni so sadni sokovi v steklenicah ali konzervah, 
druge lahke in trajne pijače, predvsem pa mineralna voda. s katero 
v sili lahko tudi pripravimo kavo ali čaj in jo celo uporabimo za 
kuhanje. 

Pripravljanje toplih jedi je skoraj onemogočeno, če je prekinje
na dobava električne energije in plina. Gospodinjstva, ki imajo še 
štedilnik ali peči na trdo gorivo, si za silo pripravijo toplo jed tudi na 
peči ali v njej in so torej v dosti ugodnejšem položaju kot tista, ki 
nimajo več teh možnosti kuhanja. Oskrbeti pa si morajo ustrezno 
zalogo trdega goriva. Za vsak primer si je torej potrebno nabaviti 
kuhalnik na špirit, plin ali petrolej in zanj potrebno gorivo. To je 
predvsem potrebno, če so v družini majhni otroci in stari ljudje, za 
katere je topla hrana nujnost. 

OBISKALI SMO ŠKOCJANSKE JAME 
IN LIPICO 

V soboto, 23. septembra, smo bili 
delavci druge izmene obrata marti-
narna na enodnevnem izletu. Na
menili smo se v Škocjanske jame in 
Lipico. Z Viatorjevim avtobusom 
smo se v jutranjih urah odpeljali 
proti Ljubljani in spotoma pobrali 
še delavce, ki stanujejo v Žirovnici 
in Radovljici. Krajši postanek smo 
imeli v Senožečah, od koder smo na
daljevali pot proti Škocjanski jami. 
'-$z vasi Matavun nas je vodnik od

peljal v upadnico Globača, kjer je 
umetni vhod v Tiho jamo s »pa
radižem« in prostrano »veliko dvo
rano« z mogočnimi kapniki. Pot vodi 
navzdol do »šumeče jame«, po kateri 
teče podzemeljska notranjska Reka 
v ozki Hankarjev kanal ter izginja 
v odtočnem sifonu Mrtvega jezera. 
Od Hankarjevega mostu dalje, ki se 
boči 45 metrov nad rečno strugo, je 
ob desni steri, visoko v skalo vse
kana galerija. Kmalu za tem smo 
zagledali dnevno svetlobo. T u se od
pira pogled na 163 m visoko skalno 

ČESTITAMO 

Na fakulteti za strojni
štvo v Ljubljani je 29. sep
tembra diplomiral IVAN 
BORŠTNIK in si pridobil 
naziv diplomiran inženir 
strojništva 
Čestitajo sodelavci iz ŽIC 

steno v Veliki dolini, pod katero iz
ginja Reka v podzemlje. Iz doline 
pelje pot na greben med Veliko in 
Malo dolino od koder se vračamo 
v vas Maravun. 

Po obisku Škocjanske jame, ki je 
trajal okrog dve ure in po kosilu, 
smo pot nadaljevali proti Lipicam. 
Tik ob jugoslovansko-italijanski 
meji sredi zelene oaze v značilnem 
kraškem okolju in v senci stoletnih 
lip in hrastov leži kobilarna Lipica, 
zibelka vseh Lipicancev na svetu, ki 
jo je ustanovil leta 1580 avstrijski 
nadvojvoda Karel. 

Zvesta svoji 400-letni tradiciji 
vzgaja danes kobilarna čistokrvne 
lipicance za potrebe dresur3, vožnje 
in turističnega jahanja. 

Po ogledu Lipice smo se vračali 
prek Sežane in Postojne domov. 

V Žirovnici, kjer smo imeli večerjo 
smo se zadnjič ustavili. Po večerji, ki 
je potekala v dobrem razpoloženju, 
smo se vsi zadovoljni, ker smo res 
veliko videli v enem dnevu, vračali 
domov na Jesenice. V avtobusu je 
zadonela pesem in razšli smo se 
v želji, da bi drugo leto imeli prav 
tako uspel izlet. 

Izlet je zares uspel k čemur je pri
speval tudi šofer Viatorjevega avto
busa Mato, ki je svojo dolžnost zelo 
dobro opravil. Seveda pa gre pred
vsem zahvala naši osnovni orga
nizaciji zveze sindikatov, ki nam je 
omogočila ta. zares lep in koristen 
izlet in vodju izleta za vso skrb. da je 
izlet uspel. 

Safet Imamovič 

Pripravl jenost je vedno 

bol jša kakor 

golo p r i č a k o v a n j e . . . 



NOVICE IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 
V A L J A R N A ŽICE IN 

P R O F I L O V 
Na 10. seji 10 osnovne organiza

cije sindikata, ki je bila 13. septem
bra so obravnavali osnutke doku
mentov za 9. kongres ZS Slovenije. 
Imeli so pripombe k 22.. 27.. 38. in 42. 
členu teh dokumentov. Predlagano 
je bilo naj bi v TOZD Valjarna žice 
in profilov imenovali desetčlanski 
odbor za uveljavljanje zakona o 
združenem delu, in sicer tako, da 
bodo v odboru zastopani poleg sin
dikalne organizacije tudi samo
upravni organi Z K in ZSMS. 

V razpravi je tov. Drab dejal, da 
Inevno ugotavljajo, da mnoge SDS 
premalo poznajo probleme gospo
darjenja in zato težko sprejemajo 
odločitve z odgovornostjo. To je še 
posebej pereče v večjih delovnih 
organizacijah, tudi v Železarni, kjer 
o organizirane skupne službe, in je 
am zbran ves strokovni kader. Za

kadi hitrega razvoja samoupravlja
nja, usposobljenost delavcev zaosta
ja, ki nikakor ne morejo z odgovor
nostjo odločati o pomembnih gospo-

arskih problemih (združevanje 
redstev, investicije, ukinjanje in 
oreminjanje proizvodnih progra

mov itd.). Zato bo morala zveza sin
dikatov po kongresu nameniti izred
no pozornost usposabljanju samo-
upravljalcev. Prizadevati se bo 
treba, da bo'v vsaki TOZD dovolj 
strokovno usposobljenih ljudi in da 
le-ti ne bodo samo v skupnih 
službah. V zvezi s tem ugotavljajo 
da je v 4. poglavju osnutka 
dokumentov v 55. točki precej nalog 
s področja izobraževanja samo-
upravljalcev, vendar menijo, da je 
problem precej bolj pereč in bo 
treba dodati še več konkretnih nalog 
za katere naj bi se zavzemala zveza 
sindikatov. 

Proizvodni rezultati v skupni 
proizvodnji so v prvem polletju za 
9,8 ? ali 6.816 ton nižji od planira
nih. Vzroke je treba iskati v težavah 
i elektro in drugo opremo za J U M -
PING valjavsko ogrodje. Delno je 
na nižjo proizvodnjo vplivalo tudi 
valjanje kvalitetnejšega asortimen-
ta, ki naj bi v poslovnem smislu dalo 
pozitivne rezultate za TOZD Va
ljarne žice na Beli in v ostalih 
TOZD, ki vložek predelujejo. V bla
govni proizvodnji ugotavljajo za
ostanek za 5.595 ton ali 23,8 r*. Zelo 
dobre rezultate so dosegli v valjarni 
profilov medtem ko v valjarni žice 
ne morejo normalizirati proizvodnje 
zaradi prevelikega števila vzdrže
valnih zastojev. Za normalno izpol
njevanje letnega družbenega plana 
so planirali skupne zastoje 38 ? 
obratovalnega časa. V prvem pollet
ju pa so skupni zastoji močno po
rasli in sicer od 42 do 51 Šfc, poprečni 
zastoji pa na 47,28 5f. 

Ob obravnavi poročila o izpolnje
vanju proizvodnjih nalog je bilo na
ročeno, da na Javorniku sicer proiz
vodne in planske naloge dobro izpol
njujejo, delavci pa živijo v napetosti 
zaradi predvidene ukinitve obrata. 
Težave bodo pri usposabljanju sta
rejših sodelavce^, ki se teže privaja
jo na novo okolje kot mlajši. Pred
sednik tov. Jakopič je povedal, da bo 
ukinitev postopna, tako kot pred leti 
na težki progi, in sicer po izmenah. 
Poudaril je, da se bodo zaradi te pro
blematike sestali na sestankih druž
benopolitične organizacije skupaj 
s kadrovsko službo ter vodstvom 
TOZD Valjarne žice in profilov. Po
svetovali se bodo s posameznimi de
lavci. Pri delavcih, ki so pred upoko
jitvijo pa bodo upoštevali 38. člen 
samoupravnega sporazuma o medse
bojnih razmerjih. 

Člani 10 so kritično obravnavali 
delovanje samoupravne delavske 
kontrole, ki ni dovolj aktivna. De
lavskemu svetu v TOZD Valjarne 
žice in profilov predlagajo ponovno 
izvolitev predsednika samoupravne 
delavske kontrole. Obširna je bila 
tudi razprava o odsotnosti z dela 
zaradi bolezni. Ugotavljajo da so v 
TOZD tudi takšni delavci, ki zahte
vajo zdravniško pomoč ker pač ne 
dobijo dopusta zaradi prevelike od
sotnosti. Takšnega načina se poslu
žujejo vedno isti delavci. Sodelavec 
Galič pripominja, da b' morali ob 
tem upoštevati delovne pogoje de
lavcev, ki se pritožujejo zaradi ne
ustrezne prehrane, prehladov, odda
ljenosti delovnih mest od kantin itd. 
O tej problematiki že dolgo razprav
ljajo na sestankih in tudi sejah de
lavskega sveta TOZD Valjarne žice 
in profilov, vseeno pa ni ustreznih 
ukrepov. Io predlaga sestanek pred
sednika 10 sindikata Železarne, s 
predsednikom osnovne organizacije 
sindikata TOZD Valjarne žice in 
profilov, vodjem TOZD Družbena 
prehrane in vodjem TOZD Valjarne 
žice in profilov ter sekretarjem 0 0 
ZK v TOZD. Podpirajo predlog 10 
sindikata Železarne za ponovno 
uvedbo kontrolnih ležišč v obratni 
ambulanti in kontrole bolnikov na 

domu. Med razpravo o planiranju 
oddihov so ugotovili, da so bili s 
planom seznanjeni šele v aprilu kar 
pa je zelo pozno in zato predlagajo 
naj hi bil plan pripravljen do fe
bruarja. 

V sklepnem delu seje so predlagali 
tri kandidate za sodnike — porot
nike, petčlansko komisijo za pripra
vo predlogov, za podelitev odliko
vanj, ki jo bo vodil Ivan Kavčič, 
imenovali pa so tudi odbor za 
uveljavljanje zakona o združenem 
delu ki ga sestavljajo: Anton Drab. 
Franc Divjak. Zdravko Cufar. Lju-
bomir Galič. Roman Rižmarič. 
Albin Jakopič. Edhem Mešič. Cedo 
Borenovič. Mirko Zupan in Ivan 
Kočet. 

V zadnjem času je precej delavcev 
prekinilo delovno razmerje z Žele
zarno zaradi odhoda v J L A . upoko
jitve, ali na lastno željo, ki pa so bili 
delegati v samoupravnih organih. 
Zato bo treba pripraviti do 1. okto
bra kandiate za člane delavskega 
sveta odbora za gospodarstvo, za 
zbor združenega dela skupščine ob
čine, samoupravne delavske kontro
le in za nekatere SIS. 

Trem sodelavcem v valjarni žice 
in 12 sodelavcem v valjarni profilov 
so odobrili denarno pomoč. 

TRANSPORT 
13. seja 10 osnovne organizacije 

sindikata je bila 26. septembra. Čla
ni odbora so pregledali osnutke do
kumentov za 9. kongres ZS Sloveni
je. Pripomb ni bilo. Vzporedno ugo
tavljajo, da so osebni dohodki vedno 
prikazani v poprečju, s tem so zajeti 
dohodki nočnih in nedeljskih dni ter 
praznikov in nadurno delo. Takšno 
poprečje dejansko ni enakovredno 
poprečju rednega delovnega časa v 
katerem so vsi člani kolektiva od-
nosno delovne organizacije, ki ne de
lajo v izmenah. Če bi ugotavljali do
hodke delavcev, ki delajo 184 ur v 
Železarni in oseb z enakim številom 
ur v negospodarstvu, bi bil osebni 
dohodek pravično prikazan in bi 
ugotovili, kako slabe dohodke preje
majo delavci Železarne. 10 meni, da 
bo na problematiko osebnih dohod
kov moral opozoriti tudi delegat iz 
Železarne, ki se bo udeležil 9. kon
gresa ZSS v svoji razpravi. 

Referent za šport in rekreacijo 
tov. Šmid je poročal, da je le-ta 
skladna s programom Železarne in 
da so delavci TOZD Transport na 
vseh tekmovanjih prisotni. Referent 
za izlete tov. Rozman je poročal o 
organizaciji izleta v Benetke ter v 
Mursko Soboto. 

Obiskovalcem velesejma v Zagre
bu bodo krili stroške v višini po 50 
dinarjev. 

Na zahtevo delavcev v delavnici 
tehtnic, prometa in proge je treba 
urediti, da bodo čistilke čistile tudi 
prostore delavnice tehtnic v Hre-
novci na Javorniku in Beli ter pro
store prometa v Hrenovki in na Ja
vorniku ter prostore progovnih de
lavcev na Javorniku. 10 se strinja z-
nakupom vstopnic za ogled hokej
skih tekem. 

TOZD REMONTNE 
DELAVNICE 

V sredo, 13. septembra, je bila 14. 
seja 10 predsedstva osnovne organi
zacije sindikata TOZD Remontne 
delavnice. Ob pregledu izpolnjeva
nja sklepov so ugotovili, da je šesti 
sklep, ki obravnava beneficirana de
lovna mesta šele v izvajanju in 
gradivo ni bilo posredovano sindi
kalni organizaciji. Skladno z infor
macijo ima gradivo odbor samo
upravne delavske kontrole in ga 
bodo pregledali na prihodnji seji 
predsedstva. 

V drugi točki dnevnega reda je 
bila navzočim posredovana proble
matika finančnega poslovanja in 
stanja v Železarni. V celoti so se stri
njali s sklepi 6. seje 10 sindikata Že
lezarne, vendar menijo, da naj odgo
vorni izčrpno obrazložijo sanacijske 
ukrepe in jih objavijo v Zelezarju. 
Ob pregledu analize odsotnosti z 
dela zaradi bolezni so se strinjali s 
predlogom uvedbe bolniških postelj 
v ambulanti Železarne. Zdravstveni 
pregledi naj bodo eno od meril za od
sotnost zaradi bolezni z dela. V koli
kor pa gre za simuliranje posamezni
kov naj se jih napoti v bolnico ali pa 
v obravnavo disciplinski komisiji. 
Nerazumljivo je, da ob strokovni 
zdravstveni službi ugotavljajo ne
upravičeno odsotnost z dela zaradi 
bolezni. Predlagajo tesnejšo poveza
vo med ambulanto in oddelkom me
dicine dela. 

Med osnovnimi nalogami je tudi 
skrb za izvajanje remontov v plani
ranem času. To je tudi doprinos k 
uspešnemu delu proizvodnih TOZD. 

Izvajalci remontov naj si pred za
četkom dela ogledajo objekt in sku
paj s pripravo dela ugotovijo potreb
na popravila. Tudi po opravljenem 
remontu je treba opraviti ustrezen 
ogled, oceniti opravljeno delo in se
staviti zapisnik. 

Predsedstvo osnovne organizacije 
sindikata bo posredovalo mnenja di

sciplinski komisiji Železarne za dva 
sodelavca. 

Navzoči podpirajo predlog pogod
benih del, ki naj bi se imenovala 
»normirana dela«. Hkrati predlaga
jo, da je treba delovno mesto prekal-
kulanta ponovno ovrednotiti. Pred
sedstvo se strinja s predlogom povi
šanja osebnih dohodkov za pet od
stotkov s pripombo, da poprečni me
sečni dohodek na 42 urni delovnik in 
brez otežkočenega dodatka še vedno 
precej zaostaja za poprečnimi oseb
nimi dohodki izračunanimi pod isti
mi kriteriji negospodarskih organi
zacij jeseniške občine. 

V sklepnem delu seje so predlagali 
pet kandidatov za sodnike porotni
ke, v odbor za uresničevanje zakona 
o združenem delu pa so predlagali 
Dušana Thalerja. 

ŽEBLJARNA 
11. seja 10 osnovne organizacije 

sindikata je bila 21. septembra. Naj
prej so ugotovili, da so bili sklepi 
prejšnje seje izpolnjeni. 10 se strinja 
s predlogom kandidatov za sodnike 
porotnike. Imenovali so tričlansko 
komisijo, ki bo pripravila predloge 
za podelitev odlikovanj in priznanj. 

V nadaljevanju seje so obravnava
li še nekaj tekočih zadev, prebrali pa 
so tudi informacijo o nakupu vstop
nic za ogled hokejskih tekem. Člani 
10 predloga niso potrdili. Spregovo
rili so še o obveščanju ter udeležbi 
na športnih tekmovanjih. Prav bi 
bilo, da bi bila tekmovanja organi
zirana tudi v okviru TOZD Zebljar-
ne. 

TOZD VRATNI PODBOJI 
15. seja 10 osnovne organizacije 

sindikata je bila 29. septembra. Po
leg članov 10 so se seje udeležili tudi 
vodja TOZD Srečko Mežnar, pred
sednik delavskega sveta Janez Vid
mar in predsednik OO ZSMS Dragi
ca Mitrovič. 

Na seji so imenovali tričlansko ko
misijo ki jo sestavljajo: zastopniki 
0 0 ZK, 0 0 ZSMS in osnovne orga
nizacije sindikata z nalogo, da pri
pravi predloge za podelitev odliko
vanj in priznanj. 

Ob sklepu seje so razpravljali tudi 
o dodeljevanju denarne pomoči so
cialno ogroženim sodelavcem z niz
kimi osebnimi dohodki. 

VALJARNA BLUMING-
STEKEL 

27. septembra je bila izredna seja 
10 osnovne organizacije sindikata. 
Sprejetih je bilo šest sklepov. 10 se 
strinja s predlaganim odkupom per
manentnih vstopnic za ogled hokej
skih tekem s tem. da pododbori pri
spevajo za svoje člane po 150 dinar
jev, prejemniki vstopnic pa po 200 
dinarjev. Prijave zbirajo delovodje 
in asistenti. Disciplinski komisiji 
bodo posredovali predloge za kazno
vanje nekaterih sodelavcev skladno 
z veljavnim pravilnikom. Denarno 
pomoč bodo izplačali štirim sode
lavcem. 

DELOVNA SKUPNOST 
ZA KOMERCIALNE IN 

FINANČNE ZADEVE 
6. seja 10 osnovne organizacije 

sindikata je bila 25. septembra. 
Predsednik osnovne organizacije 
sindikata Vinko Mežnarc je po
ročal o stanju v Železarni in po
vedal, da je bila dosežena proiz
vodnja v prvem polletju ter v me
secu juliju nižja od planirane. Ker 
je stanje v nekaterih TOZD zelo 
kritično 10 podpira akcije 10 sin
dikata Železarne. 10 tudi meni. 
da je problematična nabava re
zervnih delov iz uvoza, ker nabav
ni ne prejema pravočasnih naročil 
in zato pri uvozu nastajajo 
težave. 

Na seji so zbrali odnosno imeno
vali tri kandidate za sodnike porot
nike, o čemer so obvestili občinski 
sindikalni svet Jesenice. 

Iz poročila Metke Urbane je raz
vidno, da se je izleta po poteh 
A V N O J udeležilo 34 sodelavcev in 
12 svojcev. 

Predsednik Vinko Mežnarc je po
ročal, da je hokejski klub Jesenice 
ponudil odkup permanentnih vstop
nic za ogled hokejskih tekem v sezo
ni 1978/79 po 350 dinarjev. IO se 
strinja s predlogom nakupa nekaj 
vstopnic s tem, da 0 0 sindikata pri
speva po 150 dinarjev. 

Strinjali so se s predlogom za do
delitev denarne pomoči osmim sode
lavcem. Dodatno so sprejeli predlog, 
ki ga bodo posredovali sindikatu Že
lezarne da trem sodelavcem odobri 
denarno pomoč. 

Sprejet je bil tudi predlog tov. Me
dica, naj bi se seje delavskega sveta 
udeležil tudi vodja oddelka glede na 
predlagani dnevni red. 

Ob sklepu seje so se dogovorili in 
sprejeli priporočilo da je treba vsa 
naročila za nakup raznih materialov 
v Železarni opraviti prek nabavne 
službe zaradi težav z osebnimi pre
vzemi pri likvidiran ju računov. 

Sodelavecpri čiščenju kokil 

NOVICE IZ TOVARNIŠKIH ČASOPISOV 
V tovarni Plamen Kropa so izdali 

9. številko časopisa Plamen. V priza
devanjih, da bo njihovo glasilo vse
binsko bogatejše in v njem tudi do
volj slikovnega gradiva, so sedanjo 
ciklostil tehniko tiskanja zamenjali 
s tiskanjem v offset tehniki. Ured

ništvo Plamena pričakuje, da bo 
v bodoče pri oblikovanju časopisa 
s prispevki sodelovalo še večje šte
vilo delavcev kot doslej. 

PLAMEN KROPA 

O DELU SINDIKALNE ORGANIZACIJE 
Na tretji seji 10 osnovne orga

nizacije sindikata so pregledali iz
polnjevanje sklepov prejšnje seje. 
nato pa ugotovili, da bi bila aktiv
nost v posameznih samoupravnih 
delovnih skupinah večja, če bi imela 
vsaka skupina vsaj dva člana v 10 
sindikata. Predlagali so, da naj bi 
dopolnilne volitve izvedli do konca 
septembra. Kritično so obravnavali 
nekatere člane 10 osnovne orga
nizacije sindikata zaradi premajhne 
aktivnosti pri ugotavljanju osnov in 
meril za vrednotenje dela. V obrav

navi so imeli tudi osnutek statuta 
zveze sindikatov Jugoslavije, vendar 
pripomb ni bilo. Menijo le, da eno 
mesto v občinskem sindikalnem 
svetu Radovljica za OZD Plamen 
Kropa ni dovolj. Precej pozornosti 
so na seji posvetili letovanju v po
čitniškem domu v Pacugu, in dvema 
sodelavcema odobrili brezplačno 
letovanje. Komisiji za družbeni 
standard pri 10 sindikata so naro
čili, naj prouči kateri člani kolek
tiva bi lahko brezplačno letovali 
v počitniškem domu. 

PROIZVODNI REZULTATI ZA JULIJ 
IN A V G U S T 

Ob pregledu doseženih proizvod
nih rezultatov v deveti številki 
"svojega glasila ugotavljajo, da so bili 
julijski slabši od poprečja v letošnjih 
osmih mesecih. V agustu pa je bila 
proizvodnja za zunanji trg največja 
v letošnjem letu. Tudi tisti del pro
izvodnje, ki je bil namenjen interne
mu trgu je bil v obeh mesecih večji 
od planiranega. Podobno je bilo tudi 
z realizacijo, ki je v juliju znašala 
81 % v avgustu pa 101 °i predvidene 
količine. Vrednostna realizacija za
ostaja in je v juliju znašala 68 rt 
v avgustu pa 84 Š v primerjavi 
s planom. Na to je vplival asorti-
ment prodaje, ki se je razlikoval od 
tistega, ki so ga upoštevali pri se
stavi letnega gospodarskega načrta. 

VERIGA LESCE 

V TOZD Viakarna je količinski 
plan proizvodnje v juliju dosegel 
80?, prodali pa so 5 ton več. Po
dobno je bilo v avgustu ko je bila 
prodana količina večja za 11 ton in 
je znašala 96 ci v primerjavi s pla
nom. Vrednostna prodaja je bila 
v juliju dosežena z 78 ci in v avgustu 
82 f . V kolikor bodo izpolnili pogoje 
za realizacijo sanacijskega programa 
bo TOZD Viakarna do konca leta 
izboljšala finančni rezultat. 

TOZD Verigama je v obeh mese
cih uspešno izpolnjevala^plan pro
izvodnje. V juliju je bila dosežena 
proizvodnja 352 ton in v avgustu 343 
ton. Tudi prodaja ostalih izdelkov je 
bila uspešna. 

V TOZD Sidrne verige so v juliju 
prizvedli 989 ton. od tega za zunanji 
trg 386'ton. v avgustu pa 1.204 tone 

kar pomeni 105 ci v primerjavi s pla
nom. Od tega je bilo 46 T namenje
nih zunanjemu trgu. V TOZD Sidr
ne verige niso dosegali poprečne pro
dajne cene predvidene s planom za
radi asortimenta proizvodnje. 

V TOZD Kovačnica je bil plan v 
obeh mesecih presežen, plan rea
lizacije pa količinsko v avgustu 
Vrednostna izpolnitev plana reali
zacije je znašala 99 T v avgustu pa 
102 f . V kovačnici so dosegli višjo 
poprečno prodajno ceno od plani
rane. 

Kljub temu. da v TOZD Orodjar
na poizkušajo pokriti potrebe orodja 
za proizvodnje TOZD, je bil vred
nostni plan dosežen s 85 rr in v av
gustu 71 rr. Lep uspeh je bil dosežen 
tudi v TOZD Vzdrževanje, kjer so 
v juliju opravili za 3.366.552 din in 
v avgustu za 6.025,849 din storitev. 
Zaradi posebnega položaja teh dveh 
TOZD, vrednostni plan proizvodnje 
ni najboljše merilo in bo treba po
iskati drug način, ki bo omogočal 
primerjavo dejanskih potreb pro
izvodnih TOZD. 

V TOZD Industrijska oprema so v 
juliju in avgustu proizvodni plan 
presegli, kar velja tudi za prodajo. 
Izvoz še vedno zaostaja, saj so v ju
liju izvozili le 192 ton. izdelkov v 
vrednosti 171.945 dolarjev, med tem 
ko je bil v avgustu izvoz večji in je 
bil količinsko presežen plan za 13 f . 
vrednostni plan pa ni bil dosežen. 

Zaradi slabih poslovnih rezultatov 
ugotovljenih oh periodičnem obra
čunu ob koncu prvega poletja po
udarjajo, da si bodo morale TOZD 
in skupne službe v še večji meri pri
zadevati, da ho delo čimbolj učin
kovito, da bodo tako uspeli usres-
ničiti sanacijske programe TOZD 
Viakarna in TOZD Sidrne verige. 

IZDELUJEJO NAJVEČJO VERIGO 
V JUGOSLAVIJ I 

V 9. številki glasila Veriga objav
lja uredništvo na drugi strani za
nimive podatke o izdelavi največje 
verige v Jugoslaviji. Izdelujejo jo v 
TOZD Sidrne verige in jo tamkajšni 
delavci poznajo pod oznako .O 100. 
U III. kar pomeni, da je to veriga 
najvišje standardne kvalitete in 
izdelana iz najtršega materiala. To 
še posebej otežuje upogibanje in ob-

sekavanje zvarnih vencev. Vsak člen 
verige tehta nič manj kot 91 kg in je 
dolg 41 cm. V eni verigi je kar 67 
takšnih členov in to pomeni, da bo 
veriga dolga okrog 27 m in težka 
6 ton. Naročilo za izdelavo takšne 
verige so prejeli iz Romunije in bi 
radi imeli kar 54 takšnih verig za kar 
naj bi odšeteli 270.000dolarjev. 



TOZD Energetika SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 
TOZD Vratni podboji 

19 S E J A O D B O R A ZA G O S P O D A R S T V O 
Predsednik odbora za gospodarstvo v TOZD Vratni podboji je 

28. septembra sklical redno sejo, na kateri so obravnavali tehnično iz
boljšavo 2379, poslovne rezultate v mesecu septembru in operativni 
program za oktober. Predlagali so sklepe 19. in 20. seje odbora za go
spodarstvo pri DS ŽJ in gibanje OD v mesecu avgustu. Obravnavali so 
tudi predlog za občasne nagrade. 

Glede na predlog, ki je bil izdan na 
17. seji odbora za gospodarstvo, da 
se izračuna prihranek tehnične iz
boljšave 2379, ki se nanaša na popra
vilo žag, so člani odbora potrdili 
predlog, da sodelavca Kalamar in 
Paplar prejemata po 350 din poseb
nega nadomestila. 

Poslovni rezultati v mesecu sep- . 
tembru so pod planiranimi. Do zvi
šanja stroškov je prišlo predvsem za
radi slabšega izplena in zaradi nove 
tehnologije barvanja, ki pogojuje 
večjo porabo barve. Operativni pro
gram bo kljub pomanjkanju naročil 
dosežen, ker so v dneh. ko ni bilo na
ročil, delali na zalogo. Operativni 
program za oktober so člani odbora 
potrdili, ker je naročil zdaj nekoliko 
več, vendar pa še ne pokrivajo celo-
mesečne proizvodnje. 

Odbor je potrdil tudi sklep, da 
prodajni oddelek da odgovor o iz
vajanju sklepa 2. točke 16. seje 
odbora za gospodarstvo pri DS 
TOZD in to o rezultatih prodaje 
podbojev. 

Pri pregledu sklepov 19: in 20. seje 
odbora za gospodarstvo pri DS ŽJ, 
f lani niso imeli pripomb. 

Odbor je pregledal gibanje OD za 
mesec avgust in glede na zelo nizke 

osebne dohodke, ki so posledica 
majhne proizvodnje, dal naslednji 
predlog: Ker delavci TOZD niso 
sami krivi, da zaradi pomanjkanja 
naročil, ne dosegajo planiranih koli
čin vratnih podbojev, naj bi tudi od
govorne službe za prodajo, občutile 
to pomanjkanje pri delitvi OD. 

Predlog za enkratno nagrado 
Danielu Koritniku in Janezu Zupa
nu za izjemne dosežke pri delu in to 
v primeru izdelave razpir v zelo 
kratkem času. so člani odbora potr
dili. 

H K 

15. SEJA O D B O R A 
ZA DELOVNA 

R A Z M E R J A 
Na 15. seji odbora za delovna raz

merja, ki je bila 29. septembra so ob
ravnavali kadrovsko problematiko v 
TOZD Vratni podboji. 

Sprejeli so sklep, da se Štefana 
Trplana, ki je zaposlen v vzorčni de
lavnici kot strojni delavec, premesti 
v adjustažo za adjusterja. Antonu 
Peterka se izda odločba za delovno 
mesto .pleskar, obenem ; pa se vloži 
predlog na SEO za povišanje katego
rije. Sprejet je bil tudi sklep, da se 
Vladu Božiču izda odločba za delov
no mesto strojnik lakirnice, za za
menjavo strojnikov v slučaju njiho
ve odsotnosti na vseh treh izmenah. 

Člani odbora so obravnavali tudi 
prošnjo sodelavca Kljuniča za pre
stop v TOZD Hladna valjarna Bela 
v TOZD Vratni podboji, in to na de
lovno mesto adjusterja. Člani so s 
prestopom soglašali. 

H K 

22 S E J A 
D E L A V S K E G A 

SVETA 
V ponedeljek. 25. septembra je 

predsednik Janez Vidmar sklical 22. 
sejo delavskega sveta TOZD Vratni 
podboji in predlagal naslednji dnev
ni red: povišanje osnove ovrednote
nja del in nalog oziroma kategorij, 
predlog prekategorizacije delovnih 
mest in pooblastilo za izvedbo preli
minarnega plana. 

Delegati so sprejeli sklep, da se na 
predlog odbora za gospodarstvo pri 
DS ZJ, S 1. 9. 1978 povišajo osnove 
ovrednotenja del in nalog za 5C4. 
Obravnavali so tudi predlog za de
lovna mesta v TOZD glede poviša
nja kategorij in to za delovna mesta 
tajnice in kalkulanta, ki so ga so
glasno sprejeli. 

Za izvedbo preliminarnega plana 
je DS pooblastil Sreča Mežnarja, 
vodja TOZD. 

H K 

TOZD Remontne delavnice 

22. S E J A O D B O R A ZA DELOVNA 
R A Z M E R J A 

V ponedeljek, 25. septembra je predsednik odbora za delovna 
razmerja v TOZD Remontne delavnice Janez Hočevar sklical 22. 
redno sejo, na kateri so pri pregledu izvajanja sklepov ugotovili, da so 
izvedeni in sprejeli dodatni sklep, da se predlaga DS TOZD RD, da da 
privoljenje, da se lahko v določenih primerih sprejme kader preko 
normativa in to samo za tiste delovne naloge, kjer se v prihodnjem 
obdobju predvideva pomanjkanje kadra. Razen tega je odbor 
spremenil tudi en sklep iz prejšnje seje. 

Pri obravnavi izredno plačane od- t i s t e ' k i d a l J časa niso bolezensko 
sotnosti so ugotovili, da v nekate
rih primerih neposredno nadrejeni 
nima vpliva na odobritev lete. zato 
v enem primeru te odsotnosti niso 
odobrili. 

Na osnovi objavljenih prostih 
delovnih nalog je odbor izbral kan
didate: 
— izmed treh prijavljenih enega za 
asistenta G R D . 
— izmed štirih prijavljenih tri za 
elektrotehnike v R T A in 
— edinega prijavljenega za varilca 
— specialista v E R D 

Ob tem so ugotovili, da se na 
objavljena prosta dela in naloge 
gradbenih strok nihče" ni prijavil. 

Odbor je sprejel 11 novih delav
cev, pet jih je premestil, obravnaval 
eno prošnjo za premestitev, eno za 
izredno plačano odsotnost ter dve 
prošnji za pridobitev delovnega raz
merja. 

Pri obravnavi analize bolezenske 
odsotnosti je odbor ugotovil, da je v 
občutnem porastu in zato predlagal, 
da se poostri kontrola bolnikov na 
domu in da se uvede stimulacija za 

tiste. 
odsotni. Razen tega je odbor pred
lagal, da se na samoupravnih or
ganih poostri odobravanje odsotno
sti z dela. ki naj se kontrolira v 
samoupravnih delovnih skupinah. 

Na predlog obratovodstva R T A je 
odbor razporedil enega pripravnika 
za opravljanje del na rednem delov
nem mestu. Sprejel je informacijo 
predsednika odbora o poteku se
stanka o kadrovski problematiki na 
vodstvu TOZD R D . potrdil odobri
tev izredno neplačane odsotnosti 
Šefiku Begišu iz montaže zaradi 
oddaljenosti od doma pred odhodom 
na odsluženje vojaškega roka, odo
bri) trem članom kolektiva G R D 
službeno potovanje v Ljubljano na 
seminar o P A N G materialih ter 
šestim pripravnikom iz R T A določil 
mentorje. 

Sklenili so. da se mentorje vedno 
določi s programom poteka priprav
niške dohe za vsakega posameznika 
tako. da bo odbor skupno s spre
jetjem programa že tudi imenoval 
potrebne mentorje po različnih 
obdobjih poteka pripravništva. 

S E J A O D B O R A SAMOUPRAV/ IMF 
DELAVSKE KONTROLF 

Predsednik odbora samoup
ravne delavske kontrole Srečo 
Vengar je 25. septembra sklical 
6. redno sejo, ki pa je bila ne
sklepčna in je sklic ponovil 26. 
septembra z naslednjim dnevnim 
redom: pregled izvajanja skle
pov zadnje seje odbora, pregled 
sklepov drugih samoupravnih 
organov TOZD, obravnavo po
ročil vodstva TOZD o investici
jah, združenih sredstvih, delitvi 
sklada skupne porabe in termin-
skem izvajanju naročil in re
montov, pristojnosti samouprav
nih organov na nivoju Železarne 
pri izdaji sklepov, o katerih bi 
morala sklepati le TOZD, izva
janje pravilnika o samouprav
nem informiranju in komunici
ranju in informacijo o zakonu o 
samoupravni delavski kontroli. 

Na osnovi razprave o realizaciji 
sklepov je odbor zahteval, da vod
stvo TOZD R D do določenih ter
minov dostavlja vsa poročila, ki jih 
je odbor zahteval v pisni obliki z 
zahtevanimi podatki, ki bodo omo
gočali odboru sprejemati učinkovi
tejše sklepe. 

Razen tega je odbor od pristojnih 
služb zahteval pregled o gibanju 

osebnih dohodkov, kjer naj bodo po 
enotnih kriterijih primerjani popreč
ni osebni dohodki delavcev iz go
spodarskih in negospodarskih orga
nizacij naše občine. Predlagal je 
tudi, da naj se ta pregled objavi v 
glasilu Zelezar. 

Nadalje je predlagal odboru samo
upravne delavske kontrole Železar
ne, da razpravlja o pristojnosti 
TOZD in skupnih samoupravnih or
ganov, ker ti organi dostikrat skle
pajo o zadevah, ki sodijo v pristoj
nosti TOZD (primer: odobravanje 
izredno plačane odsotnosti in pa 
objava prostih delovnih nalog za 
računovodja). 

Pri obravnavi pravilnika o samo
upravnem informiranju in komuni
ciranju v Železarni je odbor ugo
tovil.'da so delavci TOZD R D dobro 
obveščeni o vseh pomembnih vpra
šanjih iz TOZD, da pa bi morali še 
več pozornosti posvetiti povratnim 
informacijam in rednejši skrbi za og
lasne deske. Razen tega so zahtevali, 
da je SDS potrebno dati tudi 
ustrezna pojasnila k postavljenim 
vprašanjem 

Obravnavali so tudi zakon o orga
nu samoupravne delavske kontrole 
ter osnutek novega pravilnika in 
sprejeli sklep, da morajo vsi člani 
odbora do 15. oktobra ta dva akta 
preštudirati in pripraviti k zadnje
mu morebitne predloge za spremem
be. 

Ob koncu seje je odbor bil se
znanjen tudi s sklepi 13. seje 10 OOS 
TOZD R D , na osnovi česar je pred
lagal vodstvu, da čimprej uredi do
hodkovne odnose med TOZD in DS, 
od katerih naj zahteva poročila o 
opravljenem delu in s katerimi naj 
se dogovarja o novih nalogah. 

NZ 

17. S E J A D E L A V S K E G A SVETA 
Predsednik Jože Stare je 25. septembra sklical 17. redno sejo de

lavskega sveta TOZD Energetika, na kateri so sprejeli naslednje 
sklepe: 

kakor predlaga finančno računski 
sektor. 

— Soglašajo s povečanim obse
gom izgradnje I. faze strojnih de
lavnic s predlaganim načinom zdru
ževanja amortizacije. V združenih 
sredstvih mora biti zajeta tudi iz
gradnja vseh potrebnih energetskih 
naprav. 

— Glede prenosa stare kisikarne 
na TOZD Remontne delavnice so 
bili mnenja, da je iz istega vira 
potrebno zagotoviti sredstva za iz
gradnjo aneksa RTP Javomik. ki bo 
nadomestil stavba stare kisikarne na 
Jesenicah za potrebe energetike. 

— Predlagajo da se demontaža 
naprav v stari kisikarni Jesenice 
izvrši strokovno, pravilno zaščiti in 
uskladišči na primernem prostoru 
skladišča na Dobravi. 

— Sladno z določilom statuta te
meljne organizacije so naročili vodju 
TOZD, da najkasneje do 2. oktobra 
pripravi predlog o osnovah plana te
meljne organizacije za leto 1979. K N 

— Novi delegat v SIS za eko
nomske odnose s tujino je Vinko 
Rekar. 

— SEO naj do 30. 10. 1978 izvrši 
potrebni pregled delovnih opravil in 
njihovo ovrednotenje za strojnike 
turbovetril in strojnike kisikarne. 

— Delegati DS apelirajo na vse 
člane kolektiva TOZD Energetika, 
da se v naslednjih mesecih še bolj 
zavzemajo za boljšo, uspešnejšo in 
čimbolj neprekinjeno dobavo ener
getskih medijev. 

— Potrdili so povišanje osnove 
ovrednotenja del in nalog za 5 r< od 
1. septembra dalje. 

— Potrdili so predlog prekatego
rizacije za kulkulante, evidentičarje. 
tajnico in fakturista s tem, da se 
višja grupa uskladi s strokovnimi 
službami, enotno s sklepi vseh 
TOZD v Železarni. 

— Soglašajo z možnostjo izpla
čila akontacije osebnega dohodka. 

S E J A O D B O R A S A M O U P R A V N E 
DELAVSKE KONTROLE 

Predsednik Franc Mertelj je 4. 
kontrole v TOZD Energetika sklica 

Obravnavali so nadure v.TOZD in 
ugotovili, da je vzrok za tako število 
nadur v neustreznem kadrovanju v 
preteklih letih in v veliki fluktuaciji 
odnosno zamenjavi kadra, kar nega
tivno vpliva na zadovoljivo izvaja
nje delovnih opravil. Problematiko 
bodo rešili z ustreznim nagrajeva
njem in nameščanjem ustreznega 
kadra. 

Obravnavali so tudi vzroke za 
neudeležbo na sejah DS in delegacij 
SIS ter ugotovili, da je vzrok v tem. 
ker so vabila nepravočasno dostav
ljena. Naročili so, da je potrebno 
zagotoviti, da bodo vabila izstav
ljena v predpisanem roku. 

Ugotavlja se tudi, da se člani in 
delegati ne opravičujejo v primeru 
zadržanosti. 

sejo odbora samoupravne delavske 
1 29., septembra. 

Sklenili so. da je potrebno do
hodkovne odnose urediti preko stro
kovnih - služb za vse energetske 
med-ije' t vsemi odjemalci. 

Do konca'novembra je treba nare
diti katalog delovnih opravil po po
sameznih dejavnostih, da se potem 
lahko uskladi do konca leta 1978. 

Soglašali so s pravilnikom o orga
niziranju in delu samoupravne de
lavske kontrole v TOZD, upošte
vajoč priložene pripombe centra za 
proučevanje samoupravljanja in in
formiranje. 

Kadrovski sektor naj skuša rešiti 
namestitev »vodja dejavnosti to
plotne energije« z ustreznim ka
drom, zaradi pereče problematike. 

K N 

19. SEJA O D B O R A 
ZA DELOVNA 

R A Z M E R J A 
Podpredsednik Savo Novkovič je 

21. septembra sklical 19. redno sejo 
odbora za delovna razmerja v TOZD 
Energetika. Ugotovili so, da so bili 
vsi sklepi realizirani, razen enega, ki 
pa bo do nasledil je seje. 

Novosprejetih je bilo pet delav
cev, premeščeni štirje, podaljšal i pa 
so tudi odločbe za upokojence do 
31. 12.1978. 

Odbor je ugodil prošnji delavca, ki 
prosi za premestitev na drugo 
delovno mesto. Ugodili so tudi 
prošnji koordinacijskega sveta 
ZSMS Železarne za štiri dni izredno 
plačanega dopusta za enega mladin
ca, ki se bo udeležil X . kongresa 
ZSMS v Novi Gorici. 

Odbor je pregledal in obravnaval 
analizo bolezenske odsotnosti v 
Železarni in sprejel sklep, da se 
analiza da v obravnavo SDS v 
TOZD Energetika. Kn 

13. S E J A O D B O R A 
ZA G O S P O D A R S T V O 
Predsednik Aleš Soklič je 21. sep

tembra sklical 13. redno sejo odbora 
za gospodarstvo v TOZD Energeti
ka. Obravnavali so poročilo o go
spodarjenju v mesecu juliju in avgu
stu. 

Odbor je soglašal s povišanjem 
osnove ovrednotenja del in nalog, 
oziroma kategorij za 5 ri od 1. sep
tembra dalje. Soglasni so bili tudi s 
predlogom za združevanje sredstev 
za povečan obseg I. faze izgradnje 

strojnih delavnic in načinom-združe
vanja sredstev in amortizacije po 
predlogu. Pripomnili pa so. da je v 
okviru tega potrebno pokrivati tudi 
dodatne potrebe za energetske 
naprave in da ne bi kasneje od 
TOZD Energetika zahtevali dodat
no reševanje z lastnimi sredstvi. 

Pripomba odbora je, da bi morali 
za odločanje o združevanju sredstev 
imeti boljšo obrazložitev, ne pa 
samo informacijo centra za prouče
vanje samoupravljanja in informi
ranje. 

Mnenje odbora glede prenosa 
stare kisikarne na TOZD Remontne 
delavnice je. da mora TOZD Ener
getika gradnjo skladišča in delavnic 
pokrivati iz lastnih sredstev, isto
časno pa bi morali brez obveznosti 
odstopiti lastne prostore drugim. 
Zato so postavili zahtevo, da se v 
istem naslovu Združi reševanje fi
nanciranja nadomestnih objektov 
TOZD Energetika. K N 

Železarski globus 

Z V E Z N A R E P U B L I K A 
NEMČIJA 

Po zahodnonemških podatkih ob
segajo danes znane svetovne zaloge 
črnega premoga, katerih izkorišča
nje je ekonomsko upravičeno. 495 
milijard don. Od tega je 138 milijard 
ton ali 28 r< premoga, ki je primeren 
za proizvodnjo koksa. Največje zalo
ge tega premoga imajo naslednje 
države: Sovjetska zveza 33 r t . ZDA 
in Kanada 3(1 r,. I.R K itajska 17 r* in 
Zahodna Evropa 10 T. 

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

ŽELEZARSKA INDUSTRIJA 
V INDIJI GRE SVOJO POT 

Indija je s svojimi 600 milijoni prebivalcev za LR Kitajsko 
druga največja država na svetu. Tudi Indija se kakor tudi druge 
države v razvoju zaveda, da je močna in sposobna železarska 
industrija ena izmed glavnih osnov nadaljne in uspešne indu
strializacije dežele. Zato je v preteklih 30 letih vložila precej 
finančnih in tudi drugih naporov za njen razvoj. Vendar dose
ženi rezultati iz raznih objektivnih pa tudi subjektivnih vzro
kov niso bili vedno enaki vloženim naporom. 

V zadnjem času je Indija nekoliko spremenila svojo gospo
darsko politiko in namenja veliko pozornost razvoju kmetijske 
proizvodnje. To je na eni strani razumljivo zaradi problemov, ki 
jih ima s prehranjevanjem naglo naraščajočega prebivalstva. 
Po drugi strani pa so k takšni usmeritvi gospodarske politike 
Pripomogle tudi navedene težave in razočaranja povezana z iz
gradnjo in obratovanjem indijske železarske industrije. 

Zato se je indijska vlada tudi odločila, da pri izgradnji žele
zarske industrije ne bo sledila takšnim državam, kot so L R K i 
tajska. Iran in Brazilija. Le-te želijo v čim krajšem času izredno 
povečati proizvodne zmogljivosti svoje železarske industrije. 
Indijska politika razvoja železarske industrije predvideva v pri
hodnjih petih letih povprečno rast proizvodnje za 10 1 na leto. 
To pomeni, da se bo iz sedanjih deset milijonov ton letne pro
izvodnje surovega jekla do leta 1985 povečala na okoli 15 mili
jonov ton. V omenjenih treh državah so količine za povečanje 
proizvodnje v prihodnjih letih znatno večje. V indijskih žele
zarnah bodo dosegli povečanje proizvodnje z modernizacijo in 
rekonstrukcijo že obstoječih integralnih železarn, ki so vse z iz
jemo železarne Tata v državni lasti. 

Vzporedno s tem računajo z gradnjo vsaj ene železarne ob 
morski obali, ki bi bila s svojo proizvodnjo usmerjena predvsem 
v izvoz. Razen tega bodo precej povečali tudi proizvodne zmog
ljivosti na področju posebnih in visoko legiranih jekel s poseb
nim poudarkom na nerjavna jekla in jekla za potrebe elektro
tehnične industrije. Veliko zanimanja kažejo indijski železarski 
krogi tudi za postopek proizvodnje surovega jekla prek železove 
gobe. Zaloge premoga, ki je primeren za proizvodnjo koksa v In
diji niso posebno velik" in zato ga del že danes uvažajo. 

V Indiji je tudi precejšnje število mini železarn. Vendar iz 
raznih vzrokov tudi njihovo obratovanje ne poteka najbolj 
uspešno. Njihova skupna proizvodna zmogljivost je okoli 2.9 
milijona ton surovega jekla. Toda pred dvemi leti so proizvedle 
indijske mini železarne samo nekaj več kot pol milijona ton 
surovega jekla. V zadnjem času je bilo vloženih precej naporov, 
da bi te železarne dosegle vsaj en milijon ton proizvodnje suro
vega jekla. Kljub temu je s tem v zvezi povezanih precej proble
mov predvsem zaradi slabe konjunkture in močne konkurence 
velikih integralnih železarn. 

Indijske železarne se v zadnjem času vedno bolj trudijo, da 
bi se močneje uveljavile na inozemskem tržišču. Zato imajo vse 
potrebne pogoje: zadosti potrebnih delavcev, kvalitetno železo
vo rudo in tudi ostale surovine ter določeno tradicijo. Z ustrez
nimi izboljšavami pri svojem delu in predvideno rekonstrukcijo 
velikih integralnih železarn se bodo lahko brez dvoma tudi na 
tem področju uveljavile. 



OSEBNI DOHODEK NI VEČ PLAČA RASTOČA UDELEŽBA KONTINUIRANIH 
TEHNOLOŠKIH PROCESOV V ŽELEZARSTVO 

Kadar govorimo o neprekinjenih tehnoloških postopkih v železar
stvu, nas zavede misel najprej na neprekinjeno vlivanje. Leta 1977 so 
odlili že okoli 117 milijonov ton surovega jekla, medtem ko kapacitete 
zgrajenih-naprav znašajo 140 milijonov ton in z novimi napravami, ki 
so v gradnji, se bo ta količina iz leta v leto še večala. 

Japoncem je uspelo, da so na eni 
napravi za vlivanje ploščatih poliz
delkov brez prekinitve odlili nekaj 
več kot četrt milijona ton. Razvoj 
iSče reSitve v takojšnjem valjanju še 
vročega neprekinjeno odlitega poliz
delka na taki napravi. Znani sta 
dve poti za prihranek energije in to 
običajno pot, tako da gredice ali 
slabe razrežejo na zahtevane dolžine 
in jih še vroče vlože v peč, ogrejejo 
na temperaturo valjanja ter nato 
valjajo v željen profil. Druga rešitev 
išče že v konstrukciji naprave za
gotovitev čim nižjih izgub toplote. 
Ogrevanje, zelo sprejemljivo je in
duktivno ogrevanje valjanca, je 
vključeno pred valjanjem na poti 
transporta. Val j i istočasno oprav
ljajo delo redukcije preseka in delo 
gonilnih valjev transporta. Da bi 
dosegli čim bolj enakomerno struk
turo jekla pri neprekinjenem vli
vanju, je firma A S E A skupaj s 
Contastom razvila induktivno me
šanje taline v kokili med vlivanjem, 
podobno kot je mešanje v električ
nih pečeh z induktivnim mešalcem 
ali v ponvi pri A S E A - S K F postopku. 
Neprekinjen postopek je tudi s kom
binacijo naprave za neprekinjeno 
vlivanje in kovaškim strojem, ka
teremu sledi valjanje v končni iz
delek. Takšna kombinacija je možna 
pri manjših zmogljivostih ali za tež
ko preoblikovana jekla kot na 
primer avstenitna. 

Od 22 zgrajenih naprav za nepre
kinjeno vlivanje, ki imajo vgrajeno 
istočasno valjanje (In-line-rolling), 
j ih sedem ne uporablja več valjanja, 
dve napravi sta v obratovanju kot 
pilotni napravi, ostale pa redno de
lajo. Naprave, pri katerih so funk
cijo valjanja opustili, so imele samo 
po eno ogrodje za valjanje ali največ 
dva, kar se je pokazalo kot neza
dostno ali pa naprava ni dajala 
pričakovani tehnološki in ekonomski 
rezultat. 

Največja naprava je v U . S. Steel 
Corp. South Works, Chicago. Vliva 
190 kvadrat in valja 152 kvadrat s 
tremi ogrodji, 127 kvadrat s petimi 
ogrodji in 102 kvadrat z osmimi 
ogrodji. Letna proizvodnja je 
635.000 ton, največja mesečna 
73.000 ton in najdaljše docela ne
prekinjeno delo: 31 ur s 7.156 tonami 
proizvodnje. 

Vsekakor bo neprekinjeno vlivan
je ostalo člen v zaporedju od rude 
do gotovega izdelka, ki že nudi mož
nosti za izpopolnitve neprekinjenega 
postopka v povezavi z valjanjem. 

Klasičen postopek od rude prek 
plavža, odnosno surovega železa, do 
jekla, bo ostal še nekaj časa prekin
jen po proizvodnji surovega železa. 
Od rude v skladišču do sestave vsipa 
za plavž je ves postopek docela av
tomatiziran, prav tako tudi trans
port do plavža, polnjene plavžev in 
sam proces v plavžu, vse je vodeno s 
procesnim računalnikom. 

S tem, da so najnovejše aglomera
cije grajene tako, da sledi sintranju 
na istem traku hlajenje, je dana 
možnost neprekinjenega postopka z 
vključitvijo bogatenja vložka, od
nosno priprave do vsipa v plavž in s 
tem do izliva surovega železa iz 
plavža. 

Pri proizvodnji jekla še niso našli 
industrijsko sprejemljive rešitve za 
neprekinjeno proizvodnjo in rafina-
cijo, čeprav stoji že več polindustrij-
skih naprav, ki dajejo obetajoče 
rezultate. 

Verjetno so zelo blizu rešitve po 
tako imenovanem IRSID-ovem po
stopku neprekinjene rafinacije. Se
daj so uvedli kontrolo in avtoma
tizacijo postopka do te stopnje, da se 
da voditi delo računalniško in sproti 
prilagajati vse komponente spre
membam poedinih vplivov spremen
ljivk vložka in prav tako na podlagi 
kontrole dogajanj v tekočem jeklu 
prilagajati vložek in dodatke. 

Želja, da bi povečali izkoristek 
proizvodnih naprav v valjarnah je 
pripeljala v razvoju železarstva do 
vrste neprekinjenih postopkov v 
procesu valjanja. 

Kontinuirane valjarniške proge 
so dosti razširjen način valjanja, 
predvsem za velike količine valjanih 
trakov, profilov, žice in pri proiz
vodnji cevi. Pri valjanju trakov so 
uvedli tako imenovano brezkončno 
valjanje leta 1971 na Japonskem pri 
Nippon Kokan v Fukujami. Tr i leta 
kasneje je -pričela v Rusiji obrato
vati valjarna profilov v Makejevki, 
za profile do 28 mm okroglo, nekaj 
kasneje pa je pričela z delom v 
zahodni sibirski jeklarni že druga 
proga, ki so jo razvili v sodelovanju z 
D D R . Takšno valjanje »brez kon
cev« daje 15 do 20 % boljše rezultate. 

Uporaba procesnih računalnikov 
v valjarnah je pripeljala do popolne 

avtomatizacije in omogočila proiz
vodne linije brez prekinjanja, z 
vgrajeno kontrolo kvalitete in selek
cijo v samem postopku proizvodnje. 

Tudi linije za toplotno obdelavo, 
za luženje in linije za površinsko 
obdelavo, kot so: pocinkanje, kosi-
trenje, itd., so delane kot neprekin
jene proizvodne linije, ki združujejo 
pripravo vložka, vse faze tehnolo
škega procesa, kontrolo kvalitete, 
prirejanje proizvoda končni porabi, 
embaliranje kot zaščito površine in 
pripravo za odpremo. Podobne 
neprekinjene tehnološke linije so 
tudi pri nadaljnji predelavi kot na 
primer: proizvodnja varjenih cevi, 
proizvodnja odprtih hladno obliko
vanih profilov in drugo. 

Najbližji proces neprekinjenemu 
postopku je v mini železarnah, 
grajenih z direktno redukcijo žele
zove rude po postopkih, ki so 
neprekinjeni, s trdimi in plinastimi 
reducenti. Vroč predreduciran, me-

Odločitev vlade je prav gotovo po
membna, kajti sicer predsednik re
publike Giscard d'Estaing ne bi sam 
po televiziji razložil, kako namerava 
Francija rešiti svojo železarsko 
industrijo, katere stanje je že nekaj 
let katastrofalno. Predsednik gleda 
v prihodnost in meni, da se mora 
Francija z zdravo železarsko indu
strijo uspešno vključiti v mednaro
dno gospodarsko življenje. Doseda
nja praksa — občasna pomoč — je 
nemočna in treba je bilo ostro 
zasekati. 

Francoska železarska industrija, 
ki jo predstavlja pet velikih družb, 
z izjemo dveh, iz leta v leto dela z 
izgubo. Po obsegu proizvodnje in 
številu zaposlenih je med prvimi na 
svetu: 22,1 milijona ton in 148.000 
zaposlenih, torej je za ameriško, 
japonsko in zahodnonemško ter 
v približno istem položaju kot bri
tanska ali italijanska. Francoska 
kriza je toliko hujša od drugih, ker 
je posledica tipično francoskih raz
mer. 

Železarstvo je v zasebnih rokah 
(delniških in »velikodružinskih« 
družb), država se je od nekdaj vme
šavala vanj s strogim dirigizmom na 
področju cen ter s podporami, kadar 
ni šlo. Vmes je seveda posegla še 
svetovna kriza, ki traja štiri ali pet 
let. Predvsem je težav kriva nižja 
produktivnost, kajti v Franciji je za 
tono jekla potrebnih enajst ur dela, 
v Z R N devet, na Japonskem pa 
samo šest. Razen tega je francosko 
železarstvo zadolženo do vratu, saj 
znesejo dolgovi kar 120 odstotkov 
letnega prometa. Zadolženost za-
hodnonemške železarske industrije 
je petkrat manjša, kajti finančna 
bremena so trikrat manjša (v Fran
ciji znašajo 15 odstotkov letnega 
prometa). Velika napaka francoskih 
železarjev je tudi v tem, da so kljub 
napredku v stroki v svetu ohranili 
staro miselnost in ves svoj uspeh 
merijo s proizvodnjo v tonah, ne pa 
s proizvodnjo izdelkov, tako imeno
vano »plemenito proizvodnjo« in ne 
nazadnje je oblast — vse vlade v za
dnjega četrt stoletja — hromila 
konkurenčnost železarstva: niso bili 
dovoljeni razvojni programi, ki bi 
sprožili brezposelnost, javnosti ni 
bila znana niti zadolženost žele
zarstva itd. Država je' raje dajala 
velike injekcije zasebnemu kapitalu, 
vse pa je bilo zaman. 

Novi ukrepi pravzaprav prenašajo 
kontrolo nad železarstvom iz rok za
sebnega kapitala v roke države, 
čeprav ne gre za nacionalizacijo. Tr i 
nove finančne družbe, v katerih bo 
okoli 45 odstotkov državnega kapi
tala, bodo prevzele kontrolo nad 
tremi največjimi proizvajalci (Usi-
nor, Sacilor, Chatillon-neuves-Mai-
sons) ter njihovima podružnicama 

taliziran vložek zakladajo neprekin
jeno v električne peči. Pri proizvod
nji jekla je zaenkrat še prekinitve. 
Doslej je uspela neprekinjena rafi-
nacija in proizvodnja jekla na mali 
električni obločni peči z jakostjo 
transformatorja, 4,2 M V A v 32 urah 
neprekinjenega obratovanja. Po ne
prekinjenem vlivanju je mogoče ne
prekinjen postopek predelave in 
adjustiranja do končnega izdelka in 
priprave za odpremo. 

Docela neprekinjen postopek pro
izvodnje jekla trenutno le ni treba 
pričakovati. Mogoče so bliže rešitvi 
pri proizvodnji jekla izven peči — v 
ponvi, vendar še precej časa tudi to 
ne bo neprekinjen postopek. Teh
nološka rešitev za proizvodnjo ene 
in vedno enake kvaliteta jekla je 
blizu, ni pa še rešena. Za popolno 
rešitev problema in široko uporab
nost rabimo v metalurgiji kar dve 
desetletji. Verjetno je, da bo do leta 
2000 uveden postopek, ki bo zelo 
blizu neprekinjenemu postopku, kar 
bo pomenilo nadaljnji prihranek 
energije in izboljšanje izplena ter 
ekonomike v proizvodnji jekla. 

Milan Marolt 

(Solmer in Sollac). Stopnja kontrole 
države bo različna, vendar precej 
izenačena: pri Usinorju bo na pri
mer znašala dve tretjini kapitala. 

Državi se bodo v novih finančnih 
družbah pridružili glavni upniki, se 
pravi banke in drugi finančni or
ganizmi. Torej bodo »letele glave« 
na vodilnih položajih. Država bo iz
boljšala pogoje za najemanje kre
ditov, banke prav tako, oboji se bodo 
za pet let odpovedali visokim obre-
stim, vračanje kreditov pa razpo
tegnili na daljše obdobje. Finančni 
napor države bo v celoti znašal 
kakšne tri milijarde frankov fzaradi 
spremembe dolgov v kapital ter 
zaradi ustanovitve posebne »bla
gajne«, s pomočjo katere naj bi že
lezarstvo moglo biti kos vračanju 
dolgoročnih kreditov). Vsi ukrepi naj 
bi zmanjšali finančna bremena že
lezarstva s 15 na 5 odstotkov letnega 
prometa. Razen tega bo železarstvo 
moralo izpeljati obsežen program 
modernizacije in racionalizacije. 

Prva ideja tega »reševalnega« pro
grama je v prepričanju, da ima fran
cosko železarstvo še vedno svoj 
»prostor pod soncem«, vendar s po
gojem, da se odpove utopiji o pro
izvodnji na tone in preide na pro
izvodnjo visoko kvalitetnih izdelkov. 

Druga ideja je v tem. da vrnitev 
v konkurenčnost nujno mora skozi 
razbremenitev finančnih bremen, se 
pravi, da država in drugi upniki 
»vrnejo« železarstvu del dolgov. 
Tretja ideja je v tem, da je zaradi 
stalnih napak in slabosti potrebna 
resnična kontrola nad železarstvom. 
Tako je država postala prvi delničar 
novih finančnih družb, ker je svoja 
posojila spremenila v delnice ali 
»participativna« posojila. 

Po prvih kritikah naj bi novi načrt 
deloval bolj na papirju kot v resnici, 
predvsem pa podira osnovno tezo 
Barrove vlade, da je treba gospo
darstvo prepustiti krutim pravilom 
liberalizma. Kajti po eni strani bo 
nujna sprostitev cen v francoskem 
železarstvu, po drugi strani pa bodo 
razni modernizacijski in raciona-
lizatorski ukrepi nujno izzvali od
puste. Za zdaj nihče natančno ne ve. 
koliko bo brezposelnih, menijo pa. 
da gotovo okoli 20.000. Zaradi hu
dega odpora sindikatov — ki so že 
napovedali nove stavke ter zaradi 
neverjetnosti, da bo načrt mogoče 
strogo izvesti (vlada se bo morala 
ustrašit i naraščanja brezposelnih) 
napovedujejo premieru Barru težke 
trenutke, ki bodo zelo dolgi: trajali 
bodo od njegovega zagovora v par
lamentu, ki naj sprejme reševalni 
načrt, pa do izvajanja te nove in
dustrijske strategije. . 

Stane Ivane 
(Gospodarski vestnik 38 
z dne 28. septembra) 

(Nadalj. iz prejšnje številke) 

Zanimanje za uspešnost 
dela raste 

Ljubljanska Dekorativna je med 
tekstilnimi tovarnami eden najbolj 
produktivnih in akumulativnih pro
izvajalcev, po osebnem dohodku na 
zaposlenega pa so prvi med tekstilci. 
Že po teh ugotovitvah je mogoče so
diti, da v tovarni veje zdrav organi
zacijski veter. Oktobra bo minilo že 
leto dni, odkar veljajo njihovi akti o 
nagrajevanju po delu. Letos so jih 
morali malce spremeniti, vedo pa. da 
jih bodo dopolnjevali tudi v bodoče, 
saj bo sistem terjal dalj časa, da se 
bo približal teoretičnemu modelu. 
Že prej so delno nagrajevali po delu, 
vendar jim je bilo merilo le izpol
njevanje planskih nalog, zdaj pa so 
vpeljali tudi realizacijo, proizvod
nost, gospodarnost in donosnost. Ta 
nova merila veljajo tako za nepo
sredne proizvajalce, kjer imajo ta 
merila 30 odstotni vpliv, individual
na norma pa samo še 70 odstotnega 
(prej 100), kot za režijske delavce, 
kjer pa je vpliv teh faktorjev ne
dvomno večji, odvisen pa je od po
sameznih delovnih opravil. 

Osebno ocenjevanje so obdržali, 
vendar ocenjujejo celovitost dela in 
osebnosti posameznega delavca na 
vsakih šest mesecev. Ocenjevanje je 
javno, v majhnih delovnih skupinah, 
tako so se izognili osebnim prepirom 
in nesoglasjem, ki bi lahko nastala. 
Z osebno oceno so skombinirali me
rila, ki imajo zdaj kolektiven in indi
vidualen značaj obenem. Delavci so 
novo nagrajevanje sprejeli z razu
mevanjem, res je, da so za obvešča
nje .zasnovali zelo široko akcijo ter s 
širokimi pojasnjevanji delavcem 
razjasnili sedanji sistem. Uspeh ni 
majhen, zanimanje delavcev za 
uspešnost delovne skupine, TOZD in 
delovne organizacije vse bolj raste. 

V neposredni proizvodnji imajo 
vpeljana tudi merila za kvaliteto, 
niso si pa na jasnem, kako bi bilo to 
mogoče tudi za režijske delavce. 
Mnenja so, da bi tako izpolnjen si
stem, ki bi vključeval tudi ocenje
vanje kvalitete kreativnih nalog, ve
ljal mnogo preveč denarja. 

V Alplesu v Železnikih so se pri 
snovanju novega sistema oprli na 
dve osnovni smernici: prvič, da bi 
bili osebni dohodki dejansko odvisni 
od poslovnih rezultatov in drugič, da 
bi se izognili uravnilovki, ki je bila 
v nagrajevanju v njihovi delovni 
organizaciji izrazito prisotna. Iz 
prejšnjega sistema skupinskega ran-
giranja so v Alplesu prešli na anali
tično vrednotenje, ki je bilo bolj raz
členjeno. Kot avtomatični stimu
lans so ukinili nagrajevanje za 
izobrazbo, za stalnost in za točnost 
prihoda na delo, kar je delovna dolž
nost posameznega delavca. Osebni 
dohodki so torej odvisni od vredno
tenja dela po analitični metodi in 
delovne uspešnosti. Prednost v Alp
lesu pripisujejo predvsem analitič
nemu vrednotenju, ker meril niso 
grupirali nazaj v kategorije. 

•V neposredni proizvodnji merijo 
po količini opravljenega dela. v krat
kem pa bo zaživelo tudi merjenje 
kakovosti dela. Zeleznikarji se zave
dajo, da je mnogo enostavneje meri
ti rezultate dela v proizvodnih obra
tih, mnogo teže pa na režijskih delih, 
kjer bodo tudi vnaprej uporabljali 
kolektivna merila. Realizacija plan
skih nalog in poslovna uspešnost v 
obliki pokritja — razlike med direkt
nimi stroški in prodajno ceno izdel
ka — sta glavni merili, ki sta se po
kazali kot dokaj uspešni. Res je, da 
kolektivna merila še ne zagotavljajo 
plačila po vloženem delu, vendar v 
Alplesu ne bodo osebno ocenjevali 
posameznih delavcev, ker je tako 
ocenjevanje lahko plod subjektivnih 
sodb in tudi medsebojnih obraču
nov, mislijo pa, da je treba prizadev
nost in sposobnost delavcev urejati 
s kadrovsko politiko in jih spodbu
jati s premeščanjem na bolj ali manj 
zahtevne delovne naloge. Nekaj je 
pri Alplesu prav gotovo treba ponu
diti: kar imajo v aktih predpisano, 
tudi izvajajo. Raje se ne zavežejo, če 
nekaj ne bi mogli obuditi v življenje. 
Akte bomo lahko še dopolnjevali, 
pravijo, saj se zavedamo, da je si
stem nagrajevanja dolg proces in ga 
ni mogoče reševati na mah. To bi 
bilo celo škodljivo, saj bi na ta način 
vnesli v sistem nepopravljive napake 
in zanetili medsebojno nezadovolj
stvo. Cesar ne moremo meriti s šte
vilkami in povsem jasnimi dejstvi, 
tega tudi ne merimo, trdijo v Želez
nikih. Tudi merila kvalitet, ki naj bi 
v vseh TOZD zaživelo s prihodnjim 
novim letom, po vsej verjetnosti ne 
bodo mogli uveljavljati za posamez
nika, temveč za delovno skupino ali 
celo posamezno TOZD. kar pa bo 
seveda zahtevalo krepitev zavesti do 
delovnih dolžnosti. Fluktuacija jim 
ne' dela problemov, ker imajo razme
roma visoke osebne dohodke, za pa-
nožni sporazum pa menijo, da ga 
velja pozdraviti, saj v lesni branži 
nikakor ni tog. Še več. mnenja so, da 
bi morali zaživeti tudi družbeni do

govori o osebnih dohodkih v okviru 
krajevne, občinske ali medobčinske 
skupnosti. 

Do sedaj v Alplesu niso imeli več-. 
jih težav v plačilnih dneh, ker vse 
TOZD dokaj uspešno poslujejo, 
vedo pa, da bi bilo treba gotovo ne
kaj ukreniti, če bi delavec za povsem 
enako delo v dveh različnih TOZD 
dobil bistveno različen osebni doho
dek, tudi za te primere imajo že pri
pravljene predloge rešitev. Mnogo 
večje težave jim predstavljajo krep
ki ostanki uravnilovke, ki jih tudi 
z novimi sporazumi in pravilniki 
niso mogli povsem odpraviti. Ne 
delajo si utvar, da bi bilo to mogoče 
popraviti s temeljito spremembo 
pravilnika, zato pripravljajo novo 
zdravilo v obliki razširjene lestvice 
stimuliranja, ki bi v končni faza pri
peljala do pravilnejšega vrednotenja 
dela odgovornih delavcev in strokov
njakov. K o je lani nova vrhniška 
opekarna začela s poskusnim obra
tovanjem, so se v njej zaposlili sko
raj vsi delavci iz starega obrata. Za
četna zmeda pri določanju delovnih 
opravil in nalog posameznih delav
cev je prinesla delovni organizaciji 
ob koncu leta kar precejšnjo izgubo. 
K o pa so v začetku leta delo temelji
to reorganizirali in se tako približali 
zahtevam nove tehnologije, so 
obenem morali postaviti tudi nova 
merila za merjenje delovnih prispev
kov delavcev. Najprej so izdelali ka
talog del in opravil, saj menijo, da je 
brez njega delo nemogoče izmeriti. 
Toda na zboru delovnih ljudi so se 
odločili, da bodo vrednotenje opravil 
med letom še popravili in dopolnili, 
če bo potrebno. Ž ocenjevanjem de
lavčeve uspešnosti pa bodo še poča
kali in raje najprej rešili vse težave, 
ki se zaradi novosti še pojavljajo pri 
obratovanju. Menijo namreč, da je 
uspešnost težko ocenjevati, če dela
vec zaradi slabe organizacije dela ne 
more vplivati na kvaliteto dela. Ker 
se zavedajo, da je za normalno delo 
opekarne najbolj potrebno urediti 
sistem nagrajevanja, v starem obra
tu vpeljano nagrajevanje pa delav
cev ni dovolj spodbujalo k delu, so 
v katalogu del in opravil zajeli obseg 
vseh opravil in jih glede na zahtev
nost ovrednotili. Pri tem so upošte
vali odgovornost, zahtevnost dela 
glede na obseg opravil in pogoj dela. 

Pr i ocenjevanju uspešnosti dela 
pa bodo predvsem upoštevali delov
no disciplino. Predvsem zato, ker se 
neredko zgodi, da delavci redne letne 
dopuste podaljšujejo z bolniškimi. 
To pa pomeni veliko škodo pri delu 
v opekarni, saj je proizvodnja skoraj 
povsem avtomatizirana. Med slo
venskimi opekarji so po številu zapo
slenih na milijon izdelanih opek 
namreč na zadnjem mestu. Torej 
bodo delovno disciplino skušali v to
likšni meri spodbujati, da bodo de
lavci redno prihajali na delo. Delov
no uspešnost bo ocenjevala petčlan
ska komisija iz vrst delavcev, ki delo 
poznajo. Ker je proizvodnja v veliki 
meri avtomatizirana, bo ocenjevanje 
skupinsko. Zgornjo mejo osebnih do
hodkov so po dogovoru postavili pri 
desetih odstotkih nad z normativi 
določenimi osebnimi dohodki. Ves 
preostali presežek dohodka bodo 
raje namenili za naložbe v nove iz
boljšave. Prav tako se spodnja meja 
ustavi pri desetih odstotkih pod s 
katalogom izračunanim osebnim 
dohodkom. 

Ker je narava dela v veliki meri 
vezana na vremenske pogoje, delav
ci pogosto opravljajo opravila, ki so 
višje vrednotena od njihovih nalog. 
Ce je ta razlika večja od deset od
stotkov, delavec dobi osebne dohod
ke, kot pritičejo težjemu delu. Če bi 

iskušali strniti vsaj poglavitno zna
čilnost zadreg, ki tarejo večino OZD. 
katerim smo namenili našo pozor
nost, velja posebej podčrtati: še 
dokaj neznane so razmejitve, od kod 
pravzaprav črpati merila kakovosti 
dela in jih neposredno vključiti v ce
lotni sistem delitve? Bolj se to vpra
šanje tako rekoč povsod nanaša na 
režijska in strokovna dela in opra
vila. Povedati pa velja takoj, da prav 
letošnja naloga — priprava razvida 
nalog in opravil — kakor jo terja 
republiški zakon o delovnih razmer
jih utegne še kako pospešiti priprav
ljalna dela in končne odločitve. Vse
kakor ni več možno, da delavci, ki 
opravljajo takšna opravila, ostajajo 
bolj ali manj pri plačah, na merjenih 
delih pa z vso prizadevnostjo preiz
kušamo razne metode, ki se jih da 
tako zlahka kupiti. In znova ostaja 
povsem ob robu minulo delo ter obli
ke nagrajevanja delavcev za vloženo 
minulo delo. Ob izjemnem poskusu 
v »Javorju« (o katerem smo nedav
no pisali) ni drugih primerov, kjer bi 
na račun minulega dela delili, razen 
znanih dodatkov po sindikalni listi 
Zakaj tako? Odgovori so jasni: ni 
pravih smernic! Očitno pa povsod 
nestrpno čakajo nanje. 

Vera Avšič 
Dušan Skok 
Janez Tušek 

(Gospodarski vestnik št. 37 z dne 
21. septembra 1978) Livar/tri modeliranju kalupa 

REŠEVANJE UTOPLJENCA 
»ZGODOVINSKI PREOBRAT« IMENUJEJO POSLOVNI KROGI 

UKREPE VLADE ZA REŠITEV KRIZE V ŽELEZARSTVU - »POTU-
HA KAPITALU« PRAVIJO SINDIKATI IN STRANKE LEVICE. KI 
NAPOVEDUJEJO ŠE VEČJO BREZPOSELNOST 



ANALIZA IZVAJANJA SREDNJEROČNEGA NAČRTA 
NA SEJAH SKUPŠČIN ZA ZAPOSLOVANJE GORENJSKE 

(Nadaljevanje s 1. strani) 

Na Gorenjskem je bilo v tem ob
dobju zaposlovanje dokaj zmerno, 
-saj je odstotek le malenkostno višji 
od srednjeročne predvidene stopnje. 
Bolj so zaposlovali le v občinah Ra
dovljica, Škofja Loka in Tržič, 
vendar pa je to pogojeno z rastjo 
produktivnosti in družbenega proiz
voda. Tudi v prihodnjem obdobju ni 
pričakovati posebnega odstopanja 
od planirane rasti zaposlovanja. 
Sprememb v zaposlovanju žensk 
verjetno ne bo, saj višje kot je, sko
rajda ni možno. Le v občini Jesenice, 
kjer je med zaposlenimi delež žensk 
najmanjši v regiji, pa tje pričakovati 
v prihodnjih dveh letih postopno po
večevanje zaposlovanja žensk. 

Potrebe po kadrih so se v prvem 
letu srednjeročnega obdobja zmanj
šale, lani in letos pa že zmerno nara
ščajo v vseh gorenjskih občinah, le v 
jeseniški in tržiški je več nihanj. Or
ganizacije združenega dela so v 
letošnjem letu napovedale 12.000 po
treb po novih kadrih, kar je za šest 
odstotkov več kot lani, podobna di
namika pa se obeta tudi za prihodnji 
dve leti. 

Lani in leto prej je bilo letno 
pokritih 5000 potreb po kadrih, letos 
pa bo to število nekaj manjše. 

Lani in predlanskim je bilo nekaj 
več iskalcev zaposlitve, v letošnjem 
prvem polletju pa se število spet ne
koliko manjša. Izrazitejši porast 
brezposelnosti je bilo opaziti v obči
nah Jesenice in Kranj, letos pa 
nekoliko več le v Radovljici. V pri
hodnjih letih ni pričakovati večanje 
brezposelnosti, ki je v regiji pod 
republiškim poprečjem. Med iskalci 
zaposlitve pa se stalno veča število 
žensk, posebno na Jesenicah. Med 
nezaposlenimi je okoli 40 odstotkov 
težje zaposljivih. 

V omenjenem obdobju se je na 
leto na novo zaposlilo preko 4.000 
delavcev, ki so prišli iz šol, iz drugih 
republik, tujine ali iz delovnih 
rezerv. Iz šol se je zaposlilo okoli 
2.000 delavcev letno, iz drugih re
publik pa od 1.400 do 1.800 delavcev 
medtem, ko je bilo vračanje iz tujine 
skromno. 

V preteklih dveh in pol letih je na 
Gorenjskem zaključilo osnovno šo
lanje, med 2.400 in 2.600 otrok, od 
tega skoraj polovico v kranjski obči
ni, iz šol druge stopnje je prišlo 1.400 
dijakov, z višjih in visokih šol pa 350 
absolventov. 

IZVAJANJE PROGRAMA 
1. Plansko analit ično delo: 

Plansko analitična skupina je opra
vila v prvi polovici srednjeročnega 
obdobja vrsto nalog, med njimi so 
kratkoročno spremljanje in analizi
ranje gibanj v zaposlovanju, prouče
vanje usklajenosti med prilivom in 
potrebami po delavcih, razne tekoče 
naloge planiranja, sodelovanje pri 
oblikovanju mreže usmerjenega iz
obraževanja, evidentiranje in objav
ljanje prostih delovnih mest, potreb 
po učencih in štipendistih, eviden
tiranje iskalcev zaposlitev in preme
stitve ter ostalo. 

Razen tega je bila v tem obdobju 
izvedena tudi naloga o možnostih 
zaposlovanja invalidnih oseb v go
renjskih OZD vključena v razisko
vanje možnosti za ustanovitev reha
bilitacijskega centra za usposablja
nje invalidnih oseb. Med neplanira-
nimi nalogami je bila opravljena še 
analiza zaposlovanja v družbenih 
dejavnostih. Razen tega skupina po

sreduje tudi mnenja ob investicijah 
OZD. 

2. Usposabljanje in zaposlova
nje: Služba je obravnavala več kot 
3.500 prijavljenih iskalcev zaposlit
ve, od tega je bila zaposlitev posre
dovana 2.500 iskalcem. V obravnavi 
je bilo tudi 800 iskalcev premestitve. 
Več kot 700 kandidatov je bilo delež
no posebne strokovne obdelave od 
psihološke, zdravstvene, socialne do 
kombinirane. Služba je sodelovala 
pri organiziranem zaposlovanju de
lavcev iz drugih republik. V tem 
času je z Gorenjske odšlo na delo v 
tujino le 40 delavcev, večinoma za 
sezonsko delo, nekaj delavcev pa se 
je z dela v tujini tudi vrnilo in zapo
slilo doma. Na strokovno usposab
ljanje je bilo v tem času napotenih 
150 nezaposlenih, od njih se je 
večina tudi zaposlila. 

Le zaposlovanje in usposabljanje 
invalidnih oseb ni šlo povsem po pla
nu. Naloge iz zakona so se zaradi 
dolgega dogovarjanja o skupni po
rabi v letu 1976 začele izvajati z eno
letno zamudo. Težave pa so bile tudi 
zaradi obsežnega pripravljalnega po
stopka. 

3. Poklicno usmerjanje in šti
pendiranje: Razen vsestranske po
moči mladim, ki zaključujejo obvez
no šolanje, je bila nudena pomoč 
tudi absolventom srednjih šol in od
raslim. Kot vemo, so vse šole v celoti 
zajete v poklicno usmerjanje, ki 
obsega od izdelave programa, do an
ketiranja, testiranja, predavanj, ek
skurzij, sodelovanja pri sprejemanju 
na srednje šole, informiranja o mož
nosti za vključevanje v šole in po
klica in podobno. Razen skupinskih 
obravnav sodi sem tudi individualna 
obravnava ob pomoči strokovnja
kov, če je to potrebno. 

Podobno je tudi s poklicnim us
merjanjem na srednjih šolah, pred
vsem na gimnazijah, na ostalih sred
njih šolah pa je izvedeno testiranje v 
zadnjem letniku, ni pa seveda manj
kalo individualnih obravnav. 

V tem času je bilo opravljenih 
tudi vrsta nalog, ki so potrebne za 
dodeljevanje štipendij. V tem ob
dobju so bila opravljena dela za 
okoli 4.500 štipendistov. V začetnem 
obdobju je bilo zelo veliko štipendi
stov iz solidarnostnih sredstev, da je 
le teh že zmanjkalo, ob tem pa so se 
zmanjšale še kadrovske štipendije. 
Po zaostrenih ukrepih, ki so znižali 
število upravičencev do solidarnost
nih štipendij, se je normaliziralo 
tudi število kadrovskih štipendij. V 
šolskem letu 1976/77 je bilo na Go
renjskem 2.283, v lanskem šolskem 
letu pa 1.996 štipendistov, ki so pre
jemali solidarnostno štipendijo ali 
razliko do življenjskih stroškov. 

4. Zavarovanje za primer brez
poselnosti: Zakon daje pravico do 
denarnega nadomestila nezaposle
nim osebam, ki so brez zaposlitve ne 
po svoji krivdi in ki imajo že določe
no poprejšnjo gostoto zaposlitve. 
Pravico do zdravstvenega zavarova
nja med brezposelnostjo imajo ose
be, ki so si to pravico že z delom 
pridobile ali jo nadaljujejo iz druge
ga naslova (študentje po diplomi). 
Pravico do denarne pomoči, ki je po
vezana s pravico do denarnega nado
mestila, imajo osebe s 15 leti delovne 
dobe. Pravica do priprave na 
zaposlitev gre vsem osebam, ki jih 
na usposabljanje napoti skupnost za 
zaposlovanje: vsebuje gmotno po
moč, prevozne stroške, stroške za 
obleko in prehrano ter stroške same
ga usposabljanja. Lani je prejemalo 
denarno nadomestilo 79 nezaposle

nih, leto prej 89. Pravico do zdrav
stvenega varstva pa je imelo lani 633 
nezaposlenih in leto prej 594. 

VZAJEMNI PROGRAM 
Zveza skupnosti za zaposlovanje 

je po dogovorjenem programu izva
jala vrsto vzajemnih nalog pomem
bnih za enotno izvrševanje minimal
no standardiziranih nalog v Slove-
m j I ' SREDSTVA 

V prvi polovici srednjeročnega ob
dobja je bilo s samoupravnimi spo
razumi o temeljih planov zaposlo
vanja za izvedbo programa zaposlo
vanja predvideno 41,6 milijona din. 
Z letnimi dopolnili k tem sporazu
mom pa je bil obračunan dotok po
trebnih sredstev po tekočih cenah. 
Po občinah so bila v teh letih zdru
žena sredstva za zaposlovanje: v 
letu 1976 je bilo (še brez invalidske 
dejavnosti) združeno 7,4 milijona 
din, v lanskem letu 17,7 milijona din, 
plan za letošnje leto pa je 17,9 mili
jona din. Zbrana sredstva je skup
nost uporabljala v okviru sprejetih 
finančnih načrtov na skupščinah 
skupnosti. V tem obdobju so se sred
stva rabila takole: zaposlovanje in 
posredovanje 16 odstotkov, poklicno 
usmerjanje 18 odstotkov, strokovno 
usposabljanje 4 odstotke, analitika 
in statistika 8 odstotkov, usposab
ljanje in zaposlovanje invalidov 33 
odstotkov, štipendiranje 8 odstot
kov, zavarovanje za primer brezpo
selnosti 12,5 odstotka. Takšna pora
ba sredstev naj bi veljala tudi v pri
hodnjih dveh ^etih. Presežki sredstev 
so bili sproti poračunavani, razen iz 
lanskega leta, ki je bil po sklepu 
skupščine namenjen za gradnjo 
pedagoške gimnazije. Del sredstev je 
bil namenjen tudi za izvajanje vza
jemnega programa v Sloveniji in za 
solidarnost. 

RAZVOJNE MOŽNOSTI 
1979-1980 

Tudi v preostalih dveh letih tega 
srednjeročnega obdobja bo skupnost 
opravljala podobne naloge po pro
gramu kot doslej. Verjetno ne bo 
bistvenega širjenja dela, pač pa bo 
več pozornosti namenjene aktual
nim dejavnostim, predvsem zaposlo
vanju in usposabljanju invalidov ter 
s tem v zvezi ustanovitvijo rehabili
tacijskega centra. Aktualna je opre
delitev vloge poklicnega usmerjanja 
v sistem usmerjenega izobraževanja, 
pozornost zahteva kadrovska in šti
pendijska politika po občinah in 
drugo. Seveda pa je treba pripraviti 
tudi osnove za plan razvoja v na
slednjem srednjeročnem obdobju. 

Ob koncu letošnjega leta bo večje 
spremembe doživela tudi samo
upravna organiziranost skupnosti: 
ustanovljene bodo občinske skupno
sti za zaposlovanje z vsemi samo
upravnimi organi in izvirnimi pravi
cami odločanja. To seveda ne bo 
vplivalo na izvajanje programa dela 
skupnosti, vendar pa se bodo morali 
spremeniti določeni postopki izved
be posameznih nalog. Odprto vpra
šanje pri tem pa ostaja združevanje 
samoupravnih teles na področju za
poslovanja in štipendiranja: kazalo 
bi s sedanje dvojnosti — skupščine 
za zaposlovanje in skupne komisije 
podpisnic za štipendiranje — preiti 
na oblikovanje enotnih samouprav
nih teles v občinah. 

DODATEK K 
SAMOUPRAVNEMU 

SPORAZUMU O TEMELJIH 
PLANA ZA NASLEDNJI 

DVE LETI 
Delegati na skupščinah enot in na 

skupščini skupnosti za zaposlovanje 
bodo razpravljali in dopolnili tudi 
dodatek k samoupravnemu sporazu
mu o temeljih plana za to srednje
ročno obdobje in sicer za naslednji 
dve leti. Pri izračunu potrebnih 
sredstev so upoštevani popravki, ki 
so nastali ob sprejemanju dopolnil 
za tekoča leta in tudi revizija spora
zumov v letu 1977. Zaradi zakasnit
ve pri izvajanju zakona o usposab
ljanju in zaposlovanju invalidnih 
oseb, je bil srednjeročni plan sred
stev v programu skupnosti znižan. 
Plan sredstev za vso regijo je bil 
znižan za 17,4 milijona din, kar 
pomeni za posamezne občine zmanj
ševanje sredstev za: Jesenice 3,4 mi
lijona, Kranj 5,7 milijona, Radovlji
ca 3,3 milijona, Škofja Loka 3,2 mili
jona in Tržič 1,6 milijona din pri 
programu za leti 1979 in 1980. 

Vse skupnosti v SR Sloveniji so se 
tudi odločile za predlog enotne pri
spevne stopnje in s tem tudi enako 
obremenitev delavcev glede sredstev 
za zaposlovanje. Glede na sredstva v 
letošnjem letu pomenijo potrebna 
sredstva za naslednji dve leti 7,2 od
stotka več za celotno regijo. Po obči
nah pa bodo sredstva zbrana za pro
gram zaposlovanja v naslednjih 
dveh letih od letos zbranih višja: na 
Jesenicah za 11 odstotkov, v Kranju 
za 5,4 odstotka, v Škofji Loki za 7,3 
odstotka, medtem, ko bodo v Tržiču 
za 8,9 in v Radovljici za 5,6 odstotka 
nižja od letošnjih sredstev. 

GORENJSKA POTREBUJE 
DELAVCE OD DRUGOD 

Medtem, ko so trenutno na voljo 
le podatki za prvih pet mesecev tega 
leta, pa bodo delegati na skupščinah 
enot in skupščini skupnosti dobili o 
zaposlovanju in zaposlenosti v letoš
njem letu podatke za celotno prvo 
polletje. 

Konec maja je bilo na Gorenj
skem zaposlenih 76.944 delavcev, od 
tega v gospodarskih dejavnostih 87 
odstotkov. Med zaposlenimi je bilo 
47 odstotkov žensk, kar velja sicer 
za regijo, medtem ko je delež zapo
slenih žensk po občinah različen. 
Tako je med zaposlenimi na Jeseni
cah le 36,5 odstotkov žena, v Kranju 
48,5 odstotka, v Radovljici 52,5 od
stotka, v Škofji Loki 47 odstotkov in 
v Tržiču 52,6 odstotka. 

Glede na enako razdobje lani lah
ko rečemo, da zaposlenost ni preti
rano naraščala, saj je v regiji narasla 
le za 2,7 odstotka. Razlike so večje 
spet po občinah, kjer izstopa Radov
ljica s štirimi odstotki rasti zaposle
nosti in Škofja Loka s 3,7 odstotki. 
Zaposlenost je hitreje naraščala v 
negospodarstvu, kjer je bila maja za 
4,8 odstotka večja kot v enakem ob
dobju lani, v gospodarstvu pa za 2,4 
odstotka. Več kot triodstotno rast 
zaposlenosti so imeli v finančno teh
ničnih in poslovnih storitvah, iz
obraževanju, trgovini, gostinstvu in 
turizmu ter zdravstvenem in social
nem varstvu. 

V prvih petih mesecih letos je bilo 
v regiji poprečno 727 nezaposlenih, 
kar pomeni 0,82 odstotka nezaposle
nih v primerjavi z aktivnim prebi
valstvom. Najvišji odstotek nezapo
slenosti je bil na Jesenicah in sicer 
1,2 odstotka. Med iskalci zaposlitve 
narašča delež žensk, kar je še pose
bej značilno za Jesenice. 

Od januarja do marca letos se je 
na Gorenjskem zaposlilo na novo 
770 delavcev, kar je za 60 odstotkov 
več kot lani v enakem obdobju. 
Večina novozaposlenih delavcev oz
kega profila in skoraj polovica de
lavcev širokega profila je prišla iz 
drugih republik, medtem ko pri 
novozaposlenih delavcih z visoko, 
višjo in srednjo izobrazbo prevla
dujejo slovenski delavci. 

Po zaposlovanju delavcev iz dru
gih republik je gorenjska regija s 60 

odstotki vseh novozaposlenih dosti 
nad republiškim poprečjem. Z dela v 
tujini pa se je vrnilo in zaposlilo le 
en odstotek delavcev med novozapo-
slenimi. 

Vse to kaže na dokajšen primanj
kljaj delovne sile na Gorenjskem, 
kar seveda vodi v pridobivanje de
lavcev od drugod. Novo zaposlova
nje pa delovne organizacije večino
ma opravičujejo s povečanjem obse
ga del in nalog ter z novimi investi
cijami. Med novimi prostimi delov
nimi mesti, ki so bila v teh petih me
secih zasedena, je bilo 53 odstotkov 
strokovnih, ostala pa so zahtevala 
nekvalificirano delovno silo. Zanimi
vo pa je, da je bil delež nestrokovnih 
kadrov letos med vsemi novozapo-
slenimi večji kot lani, delež strokov
nih kadrov pa nižji od lanskega za 
šest odstotkov. 

ZAPOSLENOST 
V NEGOSPODARSTVU 

Na Gorenjskem je v negospodar
skih dejavnostih zaposleno 6.540 de
lavcev, vendar pa anketa izvedena 
avgusta lani ni zajela vseh organiza
cij združenega dela (le 81 odstot
kov), tako da je tudi verjeti podat
kom regionalne zdravstvene skupno
sti, da je to število večje in sicer 
8.135. Največji delež zaposlenih v 
negospodarstvu ima Kranj, vse 
ostale občine imajo manjše deleže. 
Treba je vedeti, da ima Kranj kot 
center regije več regionalnih usta
nov, razen tega pa je v Kranju tudi 
več izobraževalnih institucij kot v 
drugih občinah. Med zaposlenimi v 
negospodarstvu prevladujejo ženske 
(71 odstotkov). 

Strukturni delež zaposlenih v ne
gospodarstvu se v obdobju 1971 do 
1977 ni veliko spreminjal, zato lahko 
predpostavljamo, da je zaposlo
vanje tako v gospodarstvu kot nego
spodarstvu potekalo precej skladno, 
kljub temu, da je bila v letih 1975 in 
1976 zaposlenost v negospodarstvu 
višja kot v gospodarstvu. Večji po
rast zaposlenosti v negospodarstvu 
od leta 1975 beležimo v družbenem 
varstvu otrok ter v samoupravnih 
interesnih skupnostih. Treba je še 
dodati, da je kvalifikacijska struk
tura zaposlenih v negospodarstvu 
dosti boljša kot v gospodarstvu. 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA OD 1.1. 1978 - 30. 6. 1978 

P L A N R E A L I Z . 
I N D E K S 

P L A N . / R E A L . 

I. P R I H O D K I 
Ostanki sredstev iz 1. 1977 
Presežki sredstev iz 1. 1977 
Prispevek za zaposlovanje 
Ostali prihodki 

1.754.000 
3.148.000 

17.911.000 
40.000 

1.754.000 
3.148.000 

14.977.856 
101.679 

100,0 
100,0 
83,6 

254,0 
S K U P A J P R I H O D K I : 22.853.000 19.981.535 87.0 

II. O D H O D K I 
SOCIALNA V A R N O S T 
Denarna nadomestila in pomoči 
Zdrav. zav. nezaposlenih 
Družinski dodatek 
Otroško varstvo 

1.980.000 
950.000 
50.000 
20.000 

858.964 
361.651 
27.981 
3.077 

43,4 
38,1 
56,0 
5,4 

S K U P A J : 3.000.000 1.251 £73 42.0 

P R I P R A V A ZA Z A P O S L I T E V 
Strokovno usposabljanje 
Denarna pomoč v času uspos. 
Poklicno usmerjanje 
Zdrav, in spec. pregledi 
Ostali funkcionalni stroški 

250.000 
100.000 
250.000 

10.000 
50.000 

3.550 
47.408 
53.126 
36.847 

1,4 
47,4 
21,3 

368,5 

S K U P A J : 660.000 140.931 21,4 

M A T E R I A L N I STROŠKI 
Pogodbene obveznosti 
Zakonske obveznosti 
Amortizacija 
Najemnine 
Kurjava, razsvetljava, voda 
Prevoz na delo in z dela 
Stroški organov skupščine 
Stroški izobraževanja 
Vsi ostali materialni stroški 
Reprezentanca 

150.000 
50.000 

180.000 
50.000 
86.000 
40.000 

590.525 
74.000 

748.000 
50.475 

118.688 
18.995 
66.989 
13.397 
56.930 
17.704 

119.239 
26.702 

447.870 
11.544 

79.0 * 
38.0 
37,2 
26.8 
66.2 
44.3 
20,2 
36.1 
59.9 
36,8 

S K U P A J : 2.019.000 898.058 44,5 

U S P O S A B L J A N J E IN ZAPOSL. 
I N V A L I D O V 5.511.000 235.033 4,3 

OBVEZNOSTI DO D R U G I H 
Za skupne nal. zaposl. v SRS 
Za solidarnostno prelivanje 
Za str. denar, prometa 
Za občinske SIS za soc. varstvo 

2.104.000 
1.800.000 

90.000 
50.000 

S K U P A J : 4.044.000 

F O R M I R A N J E R E Z E R V . S K L A D A 180.000 

ZA U S M E R J E N O IZOBR. 1.579.000 

D E L O S T R O K . SLUŽBE IN F U N K C . 
Za OD strok. si. s prisp. 
Za pris. iz doh. na OD 
Za OD funkc. s pris. 
3 "i od OD za dop. in civ. prav. delo 
Za skupno por. po sind, listi 

4.120.000 
811.000 
289.600 
123.600 
515.200 

1.793.074 
233.874 
143.472 

6.942 

43.5 
28.8 
49.6 
5.6 

S K U P A J : 5.860.000 2.177.362 37.3 

S K U P A J I Z D A T K I : • 4.703.057 

POZITIVNA R A Z L I K A : 15.278.478 



PO SLEDOVIH ČRNE ROKE 

JOŽE VIDIC 

PRVE ŽRTVE ČRNE ROKE 
NA J E S E N I C A H 

Še slutil ni, da bo nasled
njega dne, še preden bodo pokopali 
Gustlja, tudi on žrtev črne roke. 

Gustelj Štravs-Lipe je bil rojen 
28. avgusta 1915. leta na Jesenicah. 
Njegovi, predniki so bili Dolenjci. 
Oče Anton je bil rojen v Dvoru pri 
Žužemberku. Ko je bil star 13 let, je 
v Dvoru propadla železarna, zato so 
tamkajšnji železarji prišli na delo 
v železarno v Bohinj. Oktobra 1890. 
leta so pogorele fužine v Bohinjski 
Bistrici. Železarje in uradništvo so 
premestili na delo v jeseniške obrate 
železarne. Po tej poti so s trebuhom 
za kruhom tudi Štravsovi prišli iz 
Dvora prek Bohinja na Jesenice. 
Oče se je 1911. leta poročil ~s Kata
rino Senk s Koroške Bele. Imela sta 
tri sinove in dve hčerki. Mama je 
umrla 1932. leta, oče Anton pa po 
vojni 1950. leta. 

Gustelj se je izučil za mizarja in 
se potem zaposlil v železarni. Bil je 
član telovadnega društva Sokol. 
Njegov bratranec Pavel Štravs. s 
katerim sta skupaj stanovala, je bil 
deset let starejši in že od 1937,, leta. 
organiziran član tedaj prepovedane;.,! 
komunistične partije Jugoslavije, 
Gustelj je rasel in se politi fno obJ/:, 
koval pod njegovim vplivom]. '.fov(e.!. 
je padel kot partizan <ikttfhr.qt$'^..\ 
leta v Rodovni. 

Ko so Gustlja ubili, je njegov brat 
Zvonko ležal v bolnišnici na, Golni
ku.Poštarica iz Žirovnice Heda 
Rozman mu je bratovo smrt sporo
čil^' prek telefona. Zdravniki so mii 
dovolili, da je šel za pogrebom. 

»Z očetom sva takoj zvedela, kdo 
ga je ubil,« pravi Zvonko, ki danes 
žiti v Mostah pri Žirovnici: »To sva 
po vojni dokazala s pričami.« 

Druga žrtev: Viktor Svetina 
Viktor Svetina se je z Jesenic za

mišljen vrnil domov na Koroško 
Belo. Vso noč je premišljeval o 
skrivnostni morilski organizaciji. O 
črni roki še nikdar ni slišal ali bral. 
Gustljev brat Zvonko ga je opozoril, 
naj bo previden. Morda se je z Gust-
Ijevo smrtjo sprožil nov, skrivnosten 
val terorja nad vsemi sodelavci in 
somišljeniki osvobodilne fronte, je 
razmišljal. 

Zjutraj je kot običajno šel na delo 
v železarno. Bilo je še temno, zato ni 
videl neznancev, ki sta ga skrita 
čakala za hišo. V mrzlo decembrsko 
jutro so odjeknili streli. Viktor Sve
tina je padel le nekaj metrov od svo
jega stanovanja oziroma hiše poleg 
osnovne šole na Koroški Beli. 
Viktorjev oče Melhior je bil v noč
ni službi v železarni. Ze na poti iz to
varne so mu sporočili zanostno no
vico. Tako kot pri Stravsovih je spet 
pridrvel Druschke z gestapovci in 
spraševal, kaj se je zgodilo. Tokrat 
ni rekel, da so ga ubili partizani. Še 
preden so Viktorja položili na mrt
vaški oder, so gestapovci opravili 
hišno preiskavo. 

Viktor Svetina je bil rojen 26. fe
bruarja 1908. leta na Koroški Beli. 
Njegov oče je bil strugar v železarni. 
Z ženo sta imela tri hčerke, od kate
rih je Pavla umrla že v rani mlado
sti, in sina Viktorja. Oče Melhior je 
umrl 1964. leta, mati Ivanka pa 
1966. leta, oba v starosti 86 let. 
Viktorjevi sestri Ivanka in Milka 
živita na Koroški Beli. 

Viktor je bil še samski. Ko so ga 
ubili, je bila v hiši samo njegova 
mati. Vseskozi je marljivo pomagal 
partizanom z obveščevalnimi podat
ki, zbiral je hrano, obutev in obleke, 

sanitetni in tehnični material. 
Partizanom je v domači hiši skrivaj 
popravljal orožje. Pogreba se je 
udeležilo veliko ljudi, ki so s tem 
izražali naklonjeno do aktivistov 
OF. Hkrati Hkrati je bila to demon
stracija proti črnorokcem. 

Tretja žrtev: Jožica Kunstelj-
Breda 

Med zaplenjenimi okupatorskimi 
dokumenti je tudi seznam partizan
skih akcij na Gorenjskem od 15. do 
20.januarja 1944. leta, v katerem 
lahko preberemo tudi tole (Zbornik 
dokumentov NOV, VI'10. str. 483): 

»19. januarja 1944 ob 12. uri so 
sporočili orožniški postaji na Jese
nicah, da so na strmem bregu Save 
pod, vasjo. Potok v občini Jesenice 
naš\li, mrtvi), 21-letno Jožico Kun-
stelj.Bilaje ustreljena v glavo.« 

Kaj seje zgodilo? Jožica Kwnstelj, 
mlado, zalo dekle z Javornika je 
bila zaposlena kot administratorka 
•na jeseniški občini. Že od 1942. leta 
je sodelovala s partizansko obve
ščevalno službo. Obveščala je teren
ske\aktiviste OF', partizane pod Sto
lom, na Mežaklji in Jelovici. Črno-
rokci so jo ugrabili 14.januarja 
1944: leta, nekaj minut pred polnoč
jo. Ko.so prišli ponjo, sta bila doma 
• oče in mati. Mati je pozneje pripo
vedovala, da so v hišo vdrli trije 
zakrinkani moški v civilnih oblekah. 

;ki,so govorili slabo nemščino. Jožici 
so ukazali, naj gre z njimi na 
gestapo. Odpeljali so se z avtomo
bilom. Mati in oče sta po govorjenju 
ugotovila, da so Slovenci in ne 
Nemci. Gustlja Štravsa in Viktorja 
Svetino so takoj brez besed ubili, 
Jožico pa so odpeljali v neznano. Od 
nje so hoteli izsiliti imena sodelav
cev OF. Težko je reči, kaj vse so 
počenjali z njo pet dni. Cimpkov oče 
s Potokov jo je dobil mrtvo pod 
vasjo. Okrog vratu je imela ovito 
električno žieo. 

Jožica je bila rojena 27. januarja 
1922. leta. Ubili so jo teden dni pred 
rojstnim dnem. Njen oče Jože je bil 
delavec v železarni (umrl 1974. leta). 
Mati Marija je umrla 1957. leta. V 
družini sta bila dva brata in dve 
sestri. Njena sestra Marija mi je po
vedala, da je'Jožica nekaj dni pred 
ugrabitvijo dobila grozilno pismo in 
letak z narisano črno roko. Ze je 
pripravila nahrbtnik za odhod v 
partizane, a je čakala še na 
krojača, da ji sešije hlače. 

Kmalu po umoru je bilo črnorok
cem žal. ker so jo tako hitro umorili. 
Od nekega svojega agenta je 
namreč jeseniški gestapo dobil po
ročilo, da je Jožica nekaj dni pred 
ugrabitvijo sestavila spisek doma
činov, črnorokcev. Gestapo je bes
nel; rad bi zvedel, odkod Jožici tako 
natančni poda tki. 

Nikjer na Gorenjskem črna roka 
ni tako divjala kot po Jesenicah in 
njeni okolici. Nekateri sodelavci OF 
so dobili tudi po deset grozilnih pi
sem. Ponekod so črno roko ponoči 
narisali na hišo, v kateri je stano
vala oseba, ki so ji grozili. Da bi 
partizanskim obveščevalcem in pre
bivalstvu zmešali sled, so takšna 
grozilna pisma pošiljali tudi sebi. 
svojim sorodnikom in celo nekate
rim članom nacistične stranke. 
Ljudje so bili zbegani, najsi so bili 
za Nemce ali partizane. 

K J E J E BIL ZAČETEK 
SLOVENSKIH ČRNOROKCEV? 

Zgodovinarji še niso zabeležili 
datuma rojstva slovenskih črnorok

cev. Podatke o tem sem iskal po 
knjižnicah in muzejih, spraševal 
sem stare partizane in zgodovinar
je. Bera je bila dokaj borna. Neka
teri menijo, da je bil to nezakonski 
otrok vsemogočnega šefa nemške 
policije Henricha Himmlerja in slo
venske buržoazije. Skopi podatki me 
niso zaustavili na poti nadaljnega 
raziskovanja porekla tega garjave-
ga otroka, ki se ga danes sramuje 
celo politična emigracija v tujini. 

Slovenci še nimamo knjige z opi
som zločinov črne roke, o njeni 
organizacijski obliki, o njenih čla
nih in voditeljih. Sem ter tja najde
mo v časopisju kakšen članek z opi
som tega ali onega dogodka, kaj več 
pa nimajo v nobeni knjižnici ali mu-

. zejski ustanovi. Zanimalo me je, kaj 
so o črni roki doslej napisali razni 
pisci. 

Zločine črne roke je opisal dr. 
Maks Šnuderlpoleti 1944. leta v bro
šuri Fašistično-domobranski teror 
nad Slovenci. Dr. Maks Šnuderl je 
bil predsednik komisije za ugotav
ljanje zločinov okupatorjev in nji
hovih pomagačev pri predsedstvu 
slovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta (SNOB). V tej brošuri je dr. 
Šnuderl opisa! toliko strašnih zloči
nov domobrancev, četnikov. črno
rokcev in drugih zločincev, da se ob 
branju človeku danes jezijo lasje. 
Vendar zajema brošura samo dolo
čeno obdobje in nam danes rabi 
lahko samo kot pripomoček za razu
mevanje časa, ko je v naših krajih 
besnel fašistični teror. Nadalje ko
misija ni mogla preveriti vseh po
datkov, ki jih je dobila iz raznih in 
za takratne prometne zveze partiza
nov precej oddaljenih krajev. 

V že omenjeni brošuri je dr. Maks 
Šnuderl takole orisal črno roko: 

»,Črna roka' je znamenje bližajo
če groze. Ta cvetka je zrasla iz gno
ja, ki ga pljuskajo domobranske 
golice po slovenski zemlji! Ogrinja 
se s tajinstvenostjo. Morilci si poma-
žejo obraz s sajami ali nosijo krin
ke. Vedno nastopajo ponoči. A 
vsaka skrita stvar postane očitna. 
Danes vemo, kdo vleče za žico teh 
lutk. 

V glavnem je ta tolpa sestavljena 
iz nekaterih dezerterjev in skriva-
čev, velik del pa je iz domobrancev. 
Nastopajo kot samostojne skupine. 
.Črna roka' je izrazito gestapovska 
organizacija, ima pa tesne zveze 
tudi z domobranci in mihailovieevci. 
Love terence, napadajo patrulje in 
kurirje in ako jih ne pobijejo takoj, 
jih izročajo Nemcem. Voditelji 
zvezo z Nemci pred moštvom 
ponekod prikrivajoi 

Prvič se je pojavila meseca mar
ca. Zanimivo je, da se je to zgodilo 
neposredno po znanem sestanku v 
hotelu .Continental' v Trstu pod 
vodstvom ministra gestapa Him
mlerja, ki se ga je udeležil tudi Mi-
hailovičev zastopnik Jevdjevie. Tri 
dni nato je bil sestanek v Ljubljani, 
ki so se se ga udeležili mihailovičev-
ski major Karel Novak, znani Ru
dolf Žitnik, bivši podban dr. Pirk-
majer, dr. Ante Kožar in prosluli 
italijanski izdajalec dr. Marjan 
Zaje... 

Akcije ,Crne roke' izvajajo samo 
mladi ljudje. Policija jim daje na 
razpolago avtomobil in imajo pri
stop tudi v policijske zapore . ... 

.Črna roka' ima svoje odbore in 
likvidatorske skupine po vsej deželi. 

V zadnjem času je .Črna roka' za
radi odpora vse javnosti spremenila 
svojo morilsko taktiko. Žrtve zločin
ci zvlečejo v gozdove, ki jih deloma 
kontrolirajo tudi partizani, in nato 
vržejo krivdo nanje ... 

Proti nepoučenemu ljudstvu se 
krije .Črna roka' z navidezno ile-
galnostjo, je pa v zvezi z' Nemci, od 
katerih dobiva denar, orožje in 
opremo. Njen agitator na Notranj
skem kaplan Ivan Lavrih, je 
priznal, da deluje ,Črna roka' pod 
krinko ilegalnosti. 

Nadaljevanje 

»Samo, midva sva vendar tovariša: Nič drugega kot tovariša,« 
je odvrnila Sonja in ga napeto gledala. 

Tovarištvo, nič drugega? Vsa upanja zaman? In prav ta upanja, 
ljubezen je bila kriva . . . 

Zasuknil se je, stekel do gozda, kjer je sedel na mah in premiš
ljeval. Zadelo ga je, hudo. Dvakrat. Izgubo položaja bi še prebolel. 
Vojna bo še trajala. Hraber je, izkušen, lahko si spet pridobi zaupa
nje. Posebno v prihodnje, ko ga ne bo oviralo lažno upanje, ljubezen. 
A Sonja? Kako bi moglo biti vse le tovarištvo? Zakaj ni bila z vsemi 
borci tako prijazna, kot je bila z njim? Dokler je bil komandant. 
V tem zadnjem pogovoru pa je bila hladna, ker je govorila z borcem. 
Prekleta, stremuhinja, je škrtal. Ne Samo, komandant! 

Nikoli več, je pomislil. Da bi se spet vdal lažnemu upanju? Pa 
niti to ne. Saj ne bi mogel verjeti. Nobeni. 

Vstal je in se napotil proti štabu. Zamaknil se je za hišo in 
prežal na Robina. K o ga je zagledal, da odhaja iz štaba, je počakal, 
da je zavil mimo sosednje hiše, potem je stopil za njim. 

»Robin,« je zaklical. »Trenutek počakaj. Moram se pogovoriti 
s tabo,« je prosil in se mu bližal. »Na, vzemi tole brzostrelko. Neka
ko se ne spodobi, da bi jo nosil tudi kot borec. Če me bo zamikalo, 
saj jo bom dobil. Če prej padem, jo ne bom potreboval. T i mi daj 
tvojo puško. Dobra je.« 

»Samo. ti boš spet komandant. Nekaj mesecev bo trajalo, mo
rebiti niti toliko ne, ko te bodo postavili za komandanta. T i si bil 
sposoben. Le ljubezen do Sonje te je zmedla, da si nekajkrat pozabil 
na svojo dolžnost.« 

Samo je premišljal, če naj Robinu pove. kako je potekal zadnji 
razgovor. Hotel je že premolčati. ko je videl, kako razumevajoče, 
toplo ga gleda Robin. 

9 VINKO 
TRINKAUS 

»Sonjica,« je spakljivo zategnil Samo in se trpko posmehnil. »mi 
je pravkar povedala, da sva bila zmerom le tovariša. Nič drugega, 
razumeš?« 

Robin je prikimal in zavzdihnil. Pogled se mu je zmračil. 
Novica ga je prizadela, ni pa se želel pogovarjati o Sonji. 

»To je urejeno, da grem v drug bataljon.« je vprašal Samo. 
»Lahko te premestimo, če želiš,« je odvrnil Robin. 
Premestili so ga. Od tega pogovora je minilo skoraj šest mese

cev. Samo je medtem postal vodnik, višjega položaja ni hotel, če
prav ga je Robin, ki so ga postavili za namestnika komandanta bri
gade, nekajkrat nagovarjal, naj sprejme komandirstvo čete. Samo je 
trmasto vztrajal, da je vod največ, kar je pripravljen voditi. Drugi 
položaji ga niso zanimali. Pa še vod je prevzel zato. da je bil neko
liko svobodnejši, da je lahko imei ob sebi drzne borce, s katerimi je 
lahko jurišal. Pogosto so ga morali vleči iz položaja, saj je metal 
proti Italijanom že bombe, tako blizu so mu prišli. Prijel se ga je 
vzdevek drzno hrabrega, a nekoliko prievrknjenega borca. Če se mu 
je posrečilo dobiti pijačo, se je napil, da so ga že z vozom peljali za 
bataljonom. Polagoma si je pridobil poseben položaj. Njega, niti 
borcev njegovega voda niso silili z običajnimi vojaškimi dolžnostmi, 
zato pa so dobivali posebne, najbolj nevarne bojne naloge, ki pa so 
jih večinoma dobro opravili. 

Samo je zavzel z vodom položaj nad cesto in čakal, da bo tretji 
bataljon razbil vsaj en bunker, vdrl v postojanko, on bo potlej z vo
dom jurišal in zavzemal bunkerje. 

»Prijateljčki,« je Samo posmehljivo, rahlo okajen govoril svo
jim borcem: »Dani se. Oni iz tretjega se petljajo, ne morejo zrušiti 
glavnega bunkerja. M i jih bomo morali podnevi. Zelo vroče bo.« 

»Italijanom še bolj, ko jih bo metalo ob stene,« se je zarezal bo
rec. 

»Si ti. Samo, res kdaj vodil tretji bataljon.« je vprašal drugi. 
»Vodil, takrat ko je bil to še dober bataljon. Moj namestnik je 

bil Robin.« 
To je povedal s posebnim veseljem. Vsakomur se je moralo raz

kriti, da je bil dober komandant, če je bil Robin le njegov 
namestnik. 

Hotel je še povedati nekaj o bataljonu, ko ga je presunilo znano 
hrumenje. Tank! In to ne najlažji. Bližal se je vztrajno, z nasprotne 
strani. Kako da ni zavozil na mino? Zakaj ga niso ustavili, je 
pomislil Samo. Nekaj bo narobe. 0 tanku nihče ni govoril, zato bo 
zdaj prekleto narobe. Tank je že streljal. Ne proti njim, nabijal je 
proti položajem tretjega bataljona. Hrup motorja je ponehal, kar je 
pomenilo, da je tank obstal. Gibljiv je lahko zavzel dober položaj. In 
zdaj bo nova, težka ovira! 

Še njegovi čvekači so postali nekam tihi, odkar so zaslišali tank. 
Seveda lahko tank prerine po cesti naprej in potlej bodo imeli oni 
opravka z njim. 

PISE TC: 

SICILIJA-OTOK BOGASTVA 
IN BEDE 8 

Mladenič dirka sem in tja od kuhinjskega 
okna do miz. V naročaju prinese tudi deset krožnikov. Krepka 
kuharica in droban Gandiju podoben »patrone« se glasno pre
pirata v kuhinji in kdaj pa kdaj pogledata v restavracijo koliko 
nas je še. ki si želimo njunih specialitet. Neutrudljivo se prička-
ta in hitita, da ne hi zgubila kakšnega gosta. 

Jedi iz testenin z veliko paradižnikove mezge, parmezana, 
oliv in drugih nespoznavnih začimb, nam še kar teknejo. Ljub
ljanski družbi treh resnih zakonskih parov za razliko od drugih, 
ki se pridno bašemo. očitno specialitete niso všeč. Možje hi še 
bili za pizzo. a gospe vzvišeno vihajo nosove in silijo ven. 
v kakšen »boljši hotel«. Ignorantsko zapustijo restavracijo in se 
odpravijo v bližnjo ulico na juheo in dunajski zrezek. Sami se 
izločijo iz kolektiva in izločeni ostanejo do povratka na Brnik. 
Ljudje iz »boljše družbe« ne bi smejj potovati s skupinami, smo 
enakih misli za našo mizo. 

Živahni Cezaro nas čaka pred avtobusom in vsakega 
posebej veselo vpraša, če smo se dobro najedli. Želi se prepričati, 
če nam je dovolj ustregel. Kmalu se zberemo vsi razen Ijubljan-

ske družbe, kar je bil zadosten razlog za pikre pripombe večine, 
ki je čakala na odhod avtobusa. Cezaro in Milan gresta v za
sledovanje po bližnjih hotelih, mi pa se razkropimo po ribiškem 
pristanišču, fotografiramo ladje in obrežje. Nekateri se nastav
ljajo soncu na klopicah ob okroglem bazenu s fontano. v ka
terem dostojanstveno plove velik črni labod. Prežene nas dež. ki 
se izlije in spet v hipu preneha. Čez pol ure se kot angela odre-
šenika pojavita z izgubljenci naša vodnika in lahko nadalju
jemo pot. 

ORTIGIA - OTOK PTIČEV 
Po mostu se zapeljemo j / novega dela mesta na otoK 

Ortigia. kjer je bila prvotno antična naselbina Siracusa. Vse 
svoje naselbine so Grki poimenovali po tistem, kar so najprej 
zagledali. Na Ortigiji so bili to ptiči, zato je ime izpeljano iz 
grščine: ortikos — otok ptičev. Z desne, se pravi južne strani 
mostu, ki povezuje kopno z otokom, je mali zaliv, z leve — 
severne pa veliki. V velikem sirakuškem zalivu se je četrtem 
stoletju pred našim štetjem odigrala zgodovinska pomorska 
bitka med obleganimi Sirakužami pod poveljstvom tirana 
Dionizija in atensko floto iz Grčije. Kot je znano iz starih 
zapisov so bili bogovi bolj naklonjeni Dioniziju. ki je slavil 
zmago in zajel nad 7.000 Atencev. Ujetnike je zaprl v ogromen 
povsem zaprt kamnolom, kjer so v suženjstvu morali garati do 
smrti. Dionizijev kamnolom je še danes največja turistična 
zanimivost Siracuse in hkrati najbolj presunljiv dokaz ne
človeške tiranije tega obdobja antike na Siciliji. 

Dionizij, ki je vladal v četrtem stoletju, je v zgodnji 
zgodovini Sicilije največkrat omenjena osebnost, zaradi njegove 
surovosti in krutega ravnanja s sužnji. Navzlic suverenosti pa 
je tirana močno pekla vest. Znan je po tem, da se je strašansko 
hal smrti. Pravijo, da je noč in dan, v strahu, da ga rte hi ubili. 

nosil oklep ter vsako noč spal v drugem prostoru »svojega 
utrjenega in močno zastraženega dvora. Poleg stražarjev so ga 
varovali tudi številni psi. 

Glavna ulica, ena od redkih, ki je še razmeroma široka na 
Ortigiji, nosi ime po Dionizijevem predhodniku, grškemu tiranu 
Geloneju, ki pa ga imajo za neprimerno bolj dobrotljivega. Svoj 
trg, največji v mestu s čudovitim baročnim vodnjakom v 
središču, ima tudi slavni grški matematik in fizik Arhimed. Živel 
je v Siracusi in prav tu našel formulo o specifični težini. ki je v 
fiziki znana kot Arhimedov zakon. 

Na Arhimedov trg v središču starega mesta se stekajo vse 
ulice. Večina teh vijugastih, labirintom podobnih prehodov, je 
široka komaj poldrug meter. Obdajajo jih strnjene stare dvo in 
trinadstropne hiše. Razen malih Fiatov 500 seveda tod ne more 
skozi noben osebni avto. Vijugaste in mračne ulice lomijo moč 
obrežne burje, ki s svojo silnostjo lahko nevarno ogrozi življenje 
meščanov. 

Tudi zaradi pomanjkanja prostora je vsak kvadratni meter 
površine na otočku izredno dragocen. Vsaka novogradnja je 
seveda prepovedana, zato pa kolikor pač zmorejo obnavljajo 
obstoječe stare stavbe, ki je vsaka zase spomeniški objekt. 
Pročelja le-teh pa so na gosto popisana z rdečimi gesli in znaki 
italijanskih komunistov. 

V deželi, v kateri znajo vsako kolikaj zanimivo stvar 
narediti za turistično atrakcijo, najsibo steber, vodnjak, ru
ševine, cerkev ali pa samo lep razgled, se tudi turisti, čeprav 
morajo odšteti tu 100, tam 200 lir, ne čutijo nič oškodovani. 
Ogled baročne katedrale, ki so jo spremenili iz skoraj 2500 let 
starega Minervinega hrama na trgu, stane 200 lir in res se 
izplača videti ta zanimiv zgodovinski objekt. 

Nadaljevanje 



NOVICE IZ 
RADOVLJIŠKE 
OBČINE 

V torek, 3. oktobra je bila 5. seja družbenopolitičnega zbora 
v sredo, 4. oktobra pa tudi 5. seja zbora združenega dela in 
zbora K S občinske skupščine Radovljica. Delegati so med 
drugimi obravnavali gospodarska gibanja v I. polletju, analizo 
uresničevanja srednjeročnega družbenega plana občine v letih 
1976 in 1977, sprejeli odloke o minimalnih tehničnih in drugih 
normativih za vzdrževanje stanovanj, o p"rispevkih za 
pospeševanje kmetijstva, o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prispevkih zaradi spremembe namembnosti kmetijskega in 
gozdnega zemljišča, program stanovanjske gradnje v občini za 
obdobje 1976—1980, aneks k samoupravnemu sporazumu o iz
ločanju sredstev za stanovanjsko gradnjo, osnove plana pri
dobivanja in urejanja stavbnih zemljišč do 1985. leta, poročilo 
skupine za opravljanje nadzorstva nad zakonitostjo dela OZD. 
Izrekli' pa so soglasje k sklepu odbora podpisnikov družbenega 
dogovora o načinu uporabe in upravljanje s sredstvi 
solidarnosti za odpravo posledic naravnih nesreč ter k ime
novanju Šlibar Vinkota kot delegata občinske skupščine v de
lavski svet TOZD Zdravstveni dom Bled in Barbare Blaznik 
v zbor delavcev Muzejev radovljiške občine. 

V četrtek, 28. septembra so na 7. seji OK ZK Radovljica 
obravnavali in sprejeli predlog statutarnega sklepa in po
slovnika o organiziranosti in delovanju komunistov v občini ter 
razpravljali o problematiki vzgoje in izobraževanja s posebnim 
ozirom na naloge, ki jih morajo opraviti na področju pospe
šenega uvajanja celodnevne šole in usmerjenega izobraževanja 
v občini. Konferenca je na priporočilo občinskega komiteja 
potrdila predlog statutarnega sklepa s pripombami in dopolnili, 
ki so bile podane na statutarni komisiji, komisiji za orga
niziranost in razvoj ZK in na tbvariškem razsodišču ter 
sklenila, da se organizira javna razprava o tem dokumentu po 
vseh OO ZK, ki bo trajala do 20. oktobra. 

Na 2. seji predsedstva občinskega sveta Zveze sindikatov 
Radovljica, 2. oktobra, ki so se je udeležili tudi delegati 8. kon
gresa ZSJ in 9. kongresa ZSS ter predstavniki TOZD zdravstva 
in SIS za zdravstvo, je tekla razprava o aktualnih vprašanjih 
delovanja sindikatov radovljiške občine pred letošnjimi 
kongresi ZSS in ZSJ. Spregovorili so tudi o nalogah sindikata 
pri razreševanju problematike zdravstvenega varstva delavcev 
in o predlogu programa usmerjenega izobraževanja na Gorenj
skem. 

Predsedstvo občinskega odbora ZZB NOVJtadovljica je na 
zadnji seji konec septembra soglašalo z imenovanjem posebne 
delovne skupine izvršnega sveta OS, ki bo v teku tega meseca 
opravil podroben pregled vseh stanovanj, ki pripadajo skladu 
ZZB NOV v občini. Predsedstvo je tudi ugotovilo, da je tre
nutno v evidenci le še 47 takšnih stanovanj, kar je precej manj 
kot jih je bilo za upravičence namenjeno. Delovna skupina bo 
zategadelj morala napraviti podroben seznam tudi takšnih 
stanovanj, ki so tako ali drugače prešla v posest drugih 
stanovalcev, ki niso upravičeni za njihovo koriščenje. 

V petek, 29. septembra je bila v avli osnovne šole A. T. Lin
hart v Radovljici seja občinske konference ZSMS Radovljica 
posvečena pripravam bližnjemu 10. kongresu ZSMS v Novi 
Gorici. Delegati konference so spregovorili o dejavnosti mladih 
pred kongresom ter potrdili izvoljene delegate, ki bodo na 
novogoriškem kongresu predstavljali mladino radovljiške 
občine. To so Srečo Kunčič z Bleda, Andrej Golčman iz Ra
dovljice, L i l i Kozinc iz Almire Radovljica, Marjan Kozjek iz 
pedagoške gimnazije Radovljica, Anton Pretnar iz Viator 
TOZD hoteli Bled iri Jaka Por iz OO ZSMS Vezenine Bled. Na 
seji so razen tega potrdili sklep o predlaganih kandidacijskih 
listah za organe republiške konference Z S M S in izvolili 
delegata, ki bo predstavljal gorenjsko mladino na 10. kongresu 
ZSM Jugoslavije. 

Po sklepu predsedstva skupščine občine Radovljica, s ka
terim so soglašale tudi vse občinske družbenopolitične orga
nizacije bodo odslej delegati vseh treh zborov občinske skup
ščine redno prejemali povzetke celotnega gradiva za seje 
skupščine, ki jih tiska časopis Glas v že uveljavljeni rubriki na 
posebni strani Dogovorimo se. Glas s to rubriko za 5. seje vseh 
treh zborov, 3. in 4. oktobra, so brezplačno že prejeli vsi delegati 
prejšnji teden. Pričakovati je, da bodo na ta način veliko boljše 
in preglednejše seznanjeni z vsebino in glavnimi vprašanji, ki so 
v obravnavi na skupščini tudi vsi občani, kar bo bistveno 
olajšalo delo delegatom. 

Koordinacijsko kadrovska komisija pri predsedstvu OK 
S Z D L Radovljica je na zadnji seji 27. septembra obravnavala 
predlog treh evidentiranih kandidatov za sodnike porotnike 
v izobraževalni skupnosti Slovenije, predloge nagrajencev 
Bloudkovih priznanj, ki jih je oblikovala SIS za telesno kulturo 
turo radovljiške občine, predlog kandidatov za poslovodno šolo 
v Škofji Loki in več kadrovskih sprememb v upravnih organih 
občinske skupščine Radovljica. 

V sredo, 27. septembra se je kot gost ZZB NOV Slovenije 
mudil v radovljiški občini polkovnik James Gooldwin, ki je bil 
med vojno šef angloameriške vojne misije pri Glavnem štabu 
NOV in POJ Slovenije. V spremstvu predstavnikov repub
liškega in občinskega odbora ZZB NOV Radovljica ter OK 
S Z D L Radovljica si je visok^ gost najprej z velikim zanimanjem 
ogledal muzej in grobišče talcev v Begunjah nato pa še turi
stične zanimivosti Bleda. 

Člani komisije za ljudsko obrambo in družbeno samoza
ščito pri OK ZSMS Radovljica so na seji, 28. septembra najprej 
obravnavali gradivo za X . kongres ZSMS v Novi Gorici nato pa 
po temeljiti razpravi potrdili program dela komisije za 1. 1978. 
Težišče dela komisije bo usmerjeno zlasti na pospešenem 
usposabljanju članov OO ZSMS, ki bodo v naslednjem letu 
morali tesneje sodelovati z odbori za LO krajevnih skupnosti 
ter usklajevati svoje obrambne načrte z načrti v K S . Posebno 
pozornost bodo posvetili množičnem vkjučevanju mladih 
v pohodne enote kot najprimernejše oblike združevanja mla
dine in njihovega seznanjanja z izročili in spomeniki NOB na 
svojem in širšem teritorialnem območju. 

N a 7. seji izvršnega odbora izobraževalne skupnosti 
Radovljica, 26. septembra so podrobno ocenili izvajanja sred
njeročnega načrta z usmeritvami za nadaljni dve leti ter 
izračune programov za leto 1979/80. Pretresali so tudi predlog 
sistema solidarnosti na področju osnovnega izobraževanja, 
poročilo o problematiki šolskih strokovnih služb ter osnutek 
družbenega dogovora o pridobivanju sredstev za osebno in 
skupno porabo ter določanje OD in osebnih prejemkov za 
delegate, voljene in imenovane funkcionarje v SRS. Dogovorili 
so se tudi o naročilu programov za prehod na celodnevno šolo 
v občini, za podpis pogodb za prevoze učencev v šolskem letu 
1978/79 ter opravili imenovanje svojih predstavnikov v 
gradbeni odbor za prizidek gimnazije v Kranju in v odbor za 
samoupravni nadzor izobraževalne skupnosti SRS. 

Pod vodstvom Marjana Terana iz Plamena Kropa, ki je bil 
letos komandant mladinske delovne brigade Stane Žagar, je 
bila 26. septembra v Radovljici 9. brigadna konferenca. Ude
leženci so obravnavali poročilo o letošnji dejavnosti brigade in 
ocenili izvajanje programa delovnih akcij v občini, republiki in 
zvezi. 77 brigadirjev je iz radovljiške občine delalo na zveznih 
akcijah Šamac —Sarajevo in Podrinje —Kolubara, kjer so 
dosegli najvišja priznanja. Mladi pa so delali tudi na lokalnih 
akcijah na Bledu, v Bohinju, na Lancovem, v Podnartu in 
Radovljici. 

V septembru so v vseh 20 krajevnih organizacijah ZRVS 
v radovljiški občini po programu strokovnega usposabljanja 
rezervnih starešin za 1978. leto opravili orientacijsko taktične 
pohode. Udeleženci so na teh pohodih opravili več taktičnih in 
topografskih nalog ter streljanje z vojaško puško. Tudi letošnji 
preizkus usposobljenosti rezervnih starešin je zahvaljujoč 
dobrim pripravam in pomoči občinskega odbora ZRVS dobro 
uspel. 

V upravnih organih občinske skupščine Radovljica je bilo 
septembra sistemizirano 118 delovnih mest, vendar jih še vedno 

10 ni zasedenih. Kljub razpisom za ta delovna mesta, ni bilo 
odgovarjajočega odziva in prijav. V upravi je še vedno 34 % za
poslenih z neustrezno kvalifikacijo glede smeri in stroke, ki jo 
terjajo delovne naloge v teh organih. Število delovnih mest se 
je lani povečalo za 2, prav toliko pa tudi v 1978. letu, občinsko 
upravo pa je 1976. leta zapustilo 6, lani 3, letos pa že 7 delavcev. 

Na Bledu se je prejšnji teden mudila delegacija občinske 
skupščine in turističnih organizacij občine Opatija pod vod
stvom predsednika skupščine Antona Kalčiča. S predstavniki 
radovljiške občine, K S in T D Bled se je pogovarjala o izkušnjah 
0 gostinsko turističnih in komunalnih problemih. 

Tudi v septembru so v radovljiški občini dosegli dokaj 
spodbudne rezultate v turističnem prometu. Na Bledu so imeli 
kar za 35 9 več nočitev kot lani v tem mesecu, podoben porast 
pa si obetajo tudi v oktobru, ko bo na Bledu več mednarodnih 
prireditev in seminarjev. Približno enak odstotek povečanja 
prometa in nočitev so zabeležili tudi v Bohinju kar gre pred
vsem na račun domačih gostov. 

Na Bledu je bil prejšnji teden 6. kongres jugoslovanskega 
združenja gradbenih konstruktorjev, ki se ga je udeležilo nad 
500 gradbenih strokovnjakov iz Jugoslavije ter gostov iz Čeho-
slovaške, ZR Nemčije, Velike Britanije in Sovjetske zveze. 

Četudi je bilo število delovnih dni v avgustu manjše, v 
TOZD Iskra Otoče kot v drugih mesecih, vrednost proizvodnje 
tega kolektiva ni padla, temveč je bila celo presežena, za okoli 
15 %. Fizični obseg realizacije pa je bil v primerjavi z lanskim 
avgustom večji za 23?. Za izvoz so izdelali svojih proizvodov 
v vrednosti 141.809 dolarjev, za uvoz, računajoč tudi uvozne 
stroške pa so v avgustu porabili 185.850 dolarjev. 

V počastitev dneva pionirjev je glasbena šola Radovljica 
v graščinski dvorani v četrtek, 28. septembra priredila celo
večerni koncert svojih učencev. S skladbami domačih in tujih 
avtorjev so se predstavili instrumentalni solisti in skupine, ki 
so kot vedno navdušili obiskovalce med katerimi je bilo največ 
staršev nastopajočih ter drugih prijateljev glasbe iz vseh krajev 
občine. 

Člani muzejsko galerijskega odbora pri kulturni skupnosti 
Radovljica so na seji, 29. septembra pozitivno ocenili izvajanje 
letošnjega programa galerijske dejavnosti v občini in se dogo
vorili za organiziranje prodajne razstave likovnih del domačih 
umetnikov, ki bo decembra v Šivčevi hiši. To razstavo bodo 
odprli za praznik republike. Na seji so sprejeli tudi izhodišča za 
program razstavne dejavnosti v prihodnjem letu ter potrdili 
rokovnik in program vseh razstav do konca letošnjega leta. 

Glasilo delovnega kolektiva Plamen Kropa, ki izhaja že 
7. leto je v septembru dobilo novo lepšo in preglednejšo obliko 
in opremo, obogateno pa je tudi s fotografijami. Dosedanjo 
tehniko tiskanja na ciklostil je zamenjal sodobnejši offset tisk 
tiskarne Inšti tuta Golnik. Uredniški odbor Plamena, ki ga vodi 
Marjan Majes, si je zastavil nalogo kot je napisal v uvodniku, 
da bo odslej skušal pridobiti tudi čimveč novih sodelavcev. 

V izredno lepem sončnem vremenu se je na 24. kravjem 
balu v Bohinju prejšnjo nedeljo, 24. septembra zbralo nad 8000 
obiskovalcev iz vseh krajev Slovenije, ki so prisostvovali pri
kazu starih planšarskih šeg in prihodu kravjih čred z bohinjskih 
planin. To zanimivo prireditev vsako leto uspešno organizirajo 
turistični delavci v sodelovanju s kulturnimi skupinami, 
kmetijskimi zadrugami in drugimi domačini iz Bohinja. 

Planinsko društvo Bohinj, ki ima v svojih vrstah že 510 čla
nov bo prihodnje leto proslavilo 25-letnico ustanovitve na kar 
se že vneto pripravljajo. Bohinjski planinci se lahko pohvalijo z 
močnim in uspešnim alpinističnim odsekom, ustanovljenim 
1960. lefa, ki je opravil vrsto najzahtevnejših vzponov v Tri
glavskem pogorju in v tujini, med katerimi velja posebno 
omeniti odpravo na Kavkaz. Zelo pa so se lani PD izkazali tudi 
v organiziranju številnih spominskih pohodov po partizanskih 
poteh in izletov v domače in tuje gore. 

NOVICE IZ JESENIŠKE OBČINE 
Na zadnji seji izvršnega odbora 

skupnosti otroškega varstva, ki je 
bila v Kranjski gori, so najprej 
pregledali realizacijo sklepov prejš
njih sej. Med drugim so ugotovili, 
da je v vrtcu na Koroški Beli 13. 
septembra začel z delom" razvojni 
oddelek, ki vključuje sedem otrok, 
vse obveznosti do tega oddelka pa je 
prevzela osnovna šola Polde Stra-
žišar. 

Opozorili so tudi. da še vedno 
kasni dokončno opremljanje vrtca 
na Koroški Beli, kar naj bi izvedla 
temeljna organizacija Zarja. 

V četrtek, 28. septembra, je bila 
na Jesenicah druga seja obeh zborov 
skupščine skupnosti socialnega skrb
stva in ob dobri udeležbi, predvsem 
zbora uporabnikov, velja poudariti 
tudi veliko aktivnost delegatov iz 
temeljnih in drugih organizacij 
združenega dela predvsem iz Žele
zarne. Delegati so imeli predvsem 
pripombe na samoupravni sporazum 
o medsebojnih pravicah, obvezno
stih in odgovornostih med skup
nostjo socialnega skrbstva Jesenice 
in delovno skupnostjo strokovne 
službe skupnosti. 

Na seji so spregovorili tudi o 
polletni realizaciji programa ter pri
hodkov in odhodkov finančnega 
načrta skupnosti v letošnjem letu 
ter analizirali uresničevanje sred
njeročnega programa skupnosti v 
preteklih letih in v letošnjem prvem 
polletju. 

Na Jesenicah je bila pred dnevi 
konstituantna seja skupščine skup

nosti socialnega vaivtva. na kateri 
so za predsednico skupščine izvolili 
Ljudmilo Oštir, za predsednico 
zbora uporabnikov Olgo Grm in za 
predsednico izvajalcev Ivo Faletič. 
Nova predsednica izvršnega odbora 
pa je Mojca Tancar. delegat splošne 
bolnice Jesenice. 

Med drugim pa so tudi sprego
vorili, o gradivu za republiško skup
ščino socialnega skrbstva in sicer o 
analizi in uporabi kriterijev za 
priznanje varstvenega dodatka kme
tom — borcem NOV 

V jeseniški občini je v srednje
ročnem programu zapisano, da bodo 
temeljne organizacije in druge or
ganizacije ter skupnosti namenjale 
od dela stanovanjskih sredstev, s 
katerimi samostojno razpolagajo, 
najmanj 70 odstotkov za družbeno 
usmerjeno gradnjo stanovanj, preo
stala sredstva pa za individualno 
gradnjo v jeseniški občini pa tudi 
izven občine, v kolikor imajo taki 
graditelji iz kraja gradnje urejene 
pogoje dnevnega prevoza na delo in 
zdela. 

Kljub temu. da je bil dan pouda
rek na družbeno gradnjo stanovanj 
pa individualna stanovanjska grad
nja kaže. da bo v občini uresničen 
srednjeročni plan individualne grad
nje. 

Od leta 1976 do leta 1980 je bila 
v občini načrtovana izgradnja 350 
stanovanjskih enot v zasebni stano
vanjski gradnji. V letu 1976 je bilo 
zgrajenih 160 stanovanjskih enot. 
lani 89. letos naj pa bi zasebniki 
zgradili 90 stanovanjskih enot. 

JESENIŠKI 
PARK 

— NAŠ PARK 

Pomladi je cvetelo na tisoče tulp v 
spominskem parku na Plavžu. Kako 
krasen pogled. Poleti so cvetele 
vrtnice, razni cvetlični grmiči in 
enoletnice. Članice Hortikulturnega 
društva Jesenice so z veliko volje 
pomagale s prostovoljnim delom 
urejati park. 

Družba daje osemdesettisoč di
narjev letno za vzdrževanje parka. V 
zadnjo grajeno stolpnico na Plavžu 
pa so se naselili ljudje, ki jim ni nič 
mar kaj počnejo njihovi otroci. Vsi 
se zadržujejo v parku, uničujejo 
okrasno grmičevje, lomijo veje na 
drevju, z nožem režejo smreke 
amarike. ki ena sama stane v dre
vesnici 500 dinarjev, prinašajo od 
drugod palice s katerimi udarjajo po 
grmičevju in tako poškodujejo 
vejice. Skačejo po gredicah, teptajo 
cvetice, prinašajo vse mogočo nesna
go v park in podobno. Ob vsem tem 
se sprašujem, ali starši nič ne po
gledajo, kaj počenjajo njihovi otroci 
v prostem času? Sprašujem se, kje je 
temeljna vzgoja otrok. Prepričana 
sem, da si vsi želimo dobro vzgojenih 
otrok, otrok z veliko srčne kulture, 
da se otroci vzgojijo v dobre držav
ljane, ne pa da se obnašajo kot 
podivjanci, ki uničujejo vse kar 
dosežejo, kar se zdaj dogaja. 

Starši učite vaše otroke kulture in 
lepega vedenja. Da bodo znali čuvati 
naše družbeno premoženje in naše 
okolje. 

Vsi moramo čuvati in spoštovati 
vse kar imamo in kar je ž velikim 
trudom narejenega. T. A. 

•Jeseniški motiv 



PREDSEDSTVO OK SZDL 
O MANJKAJOČIH SREDSTVIH 

ZA DOGRADITEV ŠOLE NA PLAVŽU 
Osrednja točka dnevnega reda seje predsedstva občinske konfe

rence SZDL Jesenice, ki jo je predsednik Zdravko Črv sklical v 
četrtek, 28. septembra, je bila razprava o predlogu izobraževalne 
skupnosti glede zagotovitve nepovratnih sredstev potrebnih za dogra
ditev šolskega centra na Plavžu. Razen tega so razpravljali o oceni 
škode po neurju s točo na območju krajevnih skupnosti Dovje — 
Mojstrana in Javornik — Koroška Bela ter o pomoči prizadetim. 

Izobraževalna skupnost Jesenice v lovito vzgojnoizobraževalno vlogo 
svoji obrazložitvi navaja, da je grad
beni odbor za izgradnjo šolskega 
centra v zadnjem poročilu analiziral 
in prikazal finančno situacijo v zvezi 
z nadaljnjo gradnjo centra. V analizi 
je navedeno, da bo po oceni celotna 
investicija za šolski center na 
Plavžu znašala, vključno s predvi
deno devetodstotno podražitvijo — 
154,066 000 din. S samoprispevkom, 
ki poteka od 1. aprila 1976 do 
31. marca 1980, bo zbranih 116 mili
jonov 544.000 dinarjev, izobraževal
na skupnost bo prispevala 8 milijo
nov dinarjev, skupnost otroškega 
varstva 5,000.000 din in telesnokul-
turna skupnost 450.000 din, poleg 
300.000 din, ki jih predvidevajo od 
obresti, avansov in drugih dohod
kov. Tako za dokončno pokritje in
vesticije zmanjka 23,772.000 din' 

Manjkajoča sredstva, utemeljuje
jo v predlogu, so predvsem name
njena za dokončanje vzgojne var
stvene ustanove za 156 otrok v deve
tih oddelkih s centralno kuhinjo, kar 
je neobhodno potrebno za normalno 
delovanje celodnevne osnovne šole. 
Stroški za izgradnjo posebne osnov
ne šole niso zajeti, ker je potrebna 
širša družbena odločitev o načinu 
financiranja njene izgradnje, bodisi 
s podaljšanjem samoprispevka ali iz 
drugih virov. V sedanji fazi se pred
videva le naročitev načrtov. 

Predlagatelji navajajo, da so 
stroški za izgradnjo šolskega centra 
v obsegu, ki ga je vseboval referen
dum, ocenjeni za intenzivno, v letu 
1979 zaključeno gradnjo. Vsako po
daljšanje iz kakršnegakoli vzroka bo 
zahtevalo pomembno večje stroške, 
tudi do 10,000.000 din letno. 

Iz teh razlogov je izobraževalna 
skupnost Jesenice predlagala pred
sedstvu v politično presojo predlog, 
da se od leta 1979 do 1982 poveča 
prispevna stopnja za vzgojo in izo
braževanje za 0,39 ?. S temi sredstvi 
bodo pokrili manjkajoča sredstva za 
investicijo in obveznosti, ki bodo 
sledile iz premostitvenih in drugih 
kreditov, ki so že in bodo najeti v ta 
namen še letos ali v začetku 
prihodnjega leta. Pri izračunu za po
večanje stopnje prispevka so pred
lagatelji izhajali iz 18 !? vsakolet
nega povečanja bruto osebnih do
hodkov, ki so osnova za formiranje 
sredstev izobraževalne skupnosti in 
iz manjkajoče obveznosti do po
kritja investicije. Pri tem so izhajali 
iz tega, da skupna manjkajoča sred
stva znašajo 35.413 din, ker je po
trebno pokriti tudi obresti za premo
stitveni kredit (23,772.000 din) in 
obresti na ostale že hajete kredite. 

V razpravi, ki je sledila, je eden od 
razpravljalcev menil, da je bil 
projekt šolskega centra Plavž dosti 
neodgovorno in površno planiran. 
Ka j t i predračunska vsota, predvi
dena v odloku o razpisu referendu
ma februarja 1976, je znašala 
80,000.000 din in se je na osnovi 
prikazane finančne situacije pove
čala kar za 50,290.000 din. Seveda je 
ta vsota znatno nižja, ker so tudi, 
oziroma bodo tudi sredstva zbrana s 
samoprispevkom večja za več kot 
100 %. Predvideno je bilo namreč, da " 
bo s samoprispevkom zbranih 55 
milijonov dinarjev, po izračunu pri
kazanem v poročilu, pa bo zbranih 
kar 116,544.000 din. Če se sredstva iz. 
samoprispevka ne bi toliko povečala, 
oziroma brez upoštevanja tega pove
čanja, je prvotna investicijska vsota 
večja kar za 135,610.000 din ali 
170%. Vendar pa je to dejstvo in 
potrebno se bo dogovarjati za 
ustrezno rešitev problema: Menil je, 
da ob dejstvu, da se skupna poraba 
ne bi smela bistveno povečevati iz
nad dogovorjenih okvirjev družbe
nega načr ta , povečanje prispevne 
stopnje za izobraževalno skupnost 
pomeni obenem znižanje stopnje 
ostalim interesnim skupnostim. 
Zato je menil, da bi se morali odlo
čiti za bolj postopen prehod osnov
nih šol na celodnevne šole, kajti to 
bistveno podražuje šolanje in z 
zmanjšanjem tempa prehoda bi 
lahko dobili del manjkajočih sred
stev. Dejstvo je namreč, da imamo 
v občini že s tem šolskim letom 
okroglo 50 % vseh učencev v celo
dnevni osnovni šoli. medtem ko je 
bilo v SR Sloveniji v preteklem šol
skem letu le 4,6 1 oddelkov, do leta 
1980 pa je v SR Sloveniji predvideno 
najmanj 25 % oddelkov. Še toliko 
bolj, ker prehod na celodnevno 
šolo zahteva dovolj usposoblje
nih pedagoških delavcev za delo 
v oddelkih podaljšanega bivanja, 
ki bi bili sposobni prevzemati ce-

celodnevni šoli pa tudi kadre za 
svobodne dejavnosti in končno da 
se prehajanje na celodnevno šolo. 
povezuje z bitko za nove družbeno
ekonomske odnose, z boljšimi vzgoj-
noizobraževalnimi rezultati in po-
družbljanjem vzgoje in izobraže
vanja. Poudaril pa je tudi, da je ob 
vsem tem, še vedno odprto vpraša
nje zelo slabih pogojev dela v 
osnovni šoli Karavanških kurirjev 
NOB na Koroški Beli, v šoli na 
Blejski. Dobravi, katerih adaptacija 
je predvidena s srednjeročnim druž
benim planom občine in končno, da 
je še popolnoma nerešeno vprašanje 
gradnje posebne osnovne šole. Menil 
je, da bi z nekoliko počasnejšim 
prehodom na celodnevno osnovno 
šolo, ki ostaja še vedno končni cilj 
vseh prizadevanj, izobraževalna 
skupnost lahko oddvojila več sred
stev za investicije. 

Drug govornik je menil, da je 
potrebno zadržati zastavljeni kurz 
prehajanja na celodnevno osnovno 
šolo in glede tega ni soglašal s 
predgovornikom, čeprav je v isti sapi 
dejal, da je potrebno videti kaj pove
čana prispevna stopnja pomeni v 
skupni bilanci sredstev za skupno 
porabo. V razpravi je bilo tudi 
rečeno, da se bo predsedstvo zelo 
težko opredelilo za katerokoli vari
anto, ker ne Ve, kakšne posledice 
prinaša za 0,39 9 povečana prispev
na stopnja za izobraževalno skup
nost in se je o tem potrebno dogo
varjati in usklajevati to z ostalimi 
interesnimi skupnostmi. Seveda pa 
so posamezniki tudi menili, da imajo 
mnenja prvega govornika korenine v 
nedoslednosti pri uresničevanju že 
sprejetih sklepov o prehajanju na 
celodnevno osnovno šolo. Izrečenih 
je bilo tudi več mnenj, da bi manj
kajoča sredstva poiskali iz drugih 
virov. 

Kakorkoli že, pri vsem tem ne bi 
smeli pozabljati, da imamo nasploš-
no pretirano visoko splošno in skup
no porabo in da se bo potrebno 
dogovarjati z delavci v neposredni 
proizvodnji za eventuelna dodatna 
sredstva za dograditev šolskega cen
tra na Plavžu. Pred seboj pa bi 
morali imeti tudi usklajen razvoj. 
tako vzgojno izobraževalne dejavno
sti, kakor ostalih družbenih dejav
nosti v občini in to, da družbeno ni 
sprejemljivo, da večji del osnovnega 
šolstva v občini razvijamo v celo

dnevno šolo, del pa pustimo, da dela 
v težkih delovnih pogojih. Najbrž 
sprejeti sklepi o prehajanju na celo
dnevno osnovno šolo niso zasledo
vali tega. Razen tega pa ne bi smeli 
pozabiti na obljube, oziroma spreje
te obveznosti ob referendumu v 
zvezi adaptacije osnovne šole na 
Koroški Beli in Blejski Dobravi, 
čeprav je dejstvo, da je šolski center 
na Plavžu potrebno dograditi v 
sprejetem konceptu, ki bo dovoljeval 
prehod na celodnevno osnovno šolo. 

Ob sklepu živahne in tu in tam 
zelo nasprotujoče razprave so skle
nili, da je potrebno z gradnjo 
šolskega centra na Plavžu nadalje
vati in poleg premostitvenega kredi
ta, za kar naj bi bila po predlogu 
izobraževalne skupnosti osnova po
večana prispevna stopnja, iskati še 
druge možnosti ali v obliki kreditov 
ali v obliki sredstev iz drugih virov. 
Za povečanje prispevne stopnje pa 
se je potrebno dogovarjati z ostalimi 
interesnimi skupnostmi v okviru 
skupne bilance sredstev za skupno 
porabo. 

V nadaljevanju seje so obravna
vali predlog oddelka za gospodar
stvo, plan in finance, oziroma izvrš
nega sveta skupščine občine v zvezi s 
pomočjo prizadetim po neurju s točo 
na območju krajevnih skupnosti 
Dovje — Mojstrana in Javornik — 
Koroška Bela. Škodo na obeh ob
močjih so ocenjevale posebne komi
sije krajevnih skupnosti, ki so 
oblikovale tudi predlog pomoči. 
Izvršni svet skupščine občine je v 
zvezi s tem sprejel sklep, da se iz 
rezervnega sklada proračuna občine 
odobri 150.000 din kot pomoč obča
nom v obeh krajevnih skupnostih. 
Oddelek za gospodarstvo, plan in 
finance naj tistim občanom, ki imajo 
status kmeta in jim je to edini vir 
preživljanja, sanira 90 do 100 <V 
ugotovljene škode, tistim občanom, 
ki pa jim je kmetijstvo samo dodatni 
vir zaslužka, pa se povrne 30 do 50 % 
ugotovljene škode. Oddelek bo sred
stva uporabil po predlagani specifi
kaciji, to je za regresiranje porabe 
živinske krme, za regresiranje po
rabe semenskega krompirja in za 
regresiranje porabe umetnih gnojil. 
Izvršni svet je tudi sklenil, da naj 
davčna uprava pri obravnavanju 
vlog za odpis ali zmanjšanje davka 
od kmetijstva upošteva otežen 
položaj prosilcev, pri odločanju o 
teh vlogah, pa naj upošteva obsto
ječe pravne predpise. 

Predsedstvo je sicer v celoti 
soglašalo z že sprejetimi sklepi iz
vršnega sveta skupščine občine, 
vendar so bili nekateri mnenja, da bi 
se morali o pomoči preje dogovarjati 
v S Z D L in na osnovi politične 
opredelitve naj bi potem izvršni svet 
nadalje ukrepal. 

Ob sklepu le še to, da bi morali 
tako na sejah predsedstva kakor 
tudi v drugih organih še bolj gojiti in 
razvijati boj mnenj v iskanju naj
boljših rešitev in ne dovoljevati, da 
se boj mnenj kakor koli duši. 

BORCI PRED NOVIMI NALOGAMI 
Osrednja pozornost na seji pred

sedstva občinskega odbora Zveze 
združenj borcev NOV Jesenice, ki je 
bila pretekli teden, je bila namenje
na obravnavi akcijskega programa 
občinskega odbora za naslednje ob
dobje. Nov akcijski program, ki so ga 
člani na včerajšnji seji sprejeli, ob
sega 23 poglavitnih nalog, ki čakajo 
jeseniško borčevsko organizacijo v 
prihodnje. 

V razpravi so-člani dali še poseben 
poudarek negovanju tradicij narod
noosvobodilne borbe, predvsem so se 
zavzeli, da se čimpreje sprejme druž
beni dogovor o varstvu spomenikov, 
spominskih obeležij, grobišč in gro
bov borcev ter da se pripravi dokon
čen šežnjam obeležij in grobov. 

V programu je nadalje še vrsta na
log, obnavljanje spomenikov in "spo
minskih obeležij, krepitev in razvoj 

sodelovanja z borčevskimi organiza
cijami pobratenih občin Valjevo in 
Trbovlje. Koroške in slovenske 
Benečije, razen tega pa se bodo za
vzemali tudi za boljše in bolj po
globljene delegatske odnose ter za 
večjo aktivnost vseh članov jeseni
ške borčevske organizacije. 

Akcijski program razen tega obse
ga še programe vseh devetih komisij, 
ki delujejo pri občinskem odboru. 

Na včerajšnji seji .so člani pred
sedstva obravnavali tudi predloge za 
posebno delovno dobo borcev narod
noosvobodilne borbe, ki jih je pri
pravila komisija, ki deluje pri občin
skem odboru. Ugodno so rešili 18 pri
merov. Ob koncu pa so poslušali Se 
poročilo z zadnje seje republiškega 
odbora Zveze združenj borcev NOV 
Slovenije. 

J . R . 

U M R L A JE 
A D E L A 

KOPRIVEC 

V ponedeljek popoldan so 
na ljubljanskih Žalah poko
pali Adelo Koprivec, dolgo
letno članico javorniške 
Svobode. 

Adela Koprivec je bila ro
jena 14. decembra 1914 v 
Ljubljani. Mladostna leta je 
preživela na Koroški Beli, s 
17 leti pa je bila že vključe
na v vrste javorniške Svo
bode. Bila je med pobudniki 
za ustanovitev mešanega 
pevskega zbora in dram
skega odseka javorniške 
Svobode. V obeh odsekih je 
sodelovala od začetka pa 
vse do razpustitve DKD 
Enakost v letu 1940. Kot 
igralka je sodelovala pri 
prvi uprizoritvi prve igre 
Poslednji mož, ki so jo za
radi nasprotovanja takrat
nih oblasti odigrali pri 
svečni razsvetljavi. Adele 
Koprivec se spominjamo 
tudi v drugih vlogah, med 

njimi je uspešno nastopila v 
Moškričevih Rdečih rožah, 
sicer pa je obiskovala pre
davanja in druge akcije, ki 
jih je pred drugo-svetovno 
vojno organizirala javorni-
ška Svoboda v dvorani pri 
Koniču. 

Bila je članica napredne 
• organizacije Zveze delav
skih žena in deklet in sode
lovala z drugimi ženami v 
akciji ob veliki kovinarski 
stavki na Javorniku. Dolgo 
vrsto let je sodelovala s 
Francetom Mencingarjem, 
Janezom Š m i d o m. Edijem 
Giorgionijem, Marjanom Ka 
valarjem, Zofko Traven in 

drugimi. Med drugo svetov
no vojno je kot aktivistka 
OF podpirala NOB, v po
vojnih letih pa je kljub rah
lemu zdravju sodelovala s 
koristnimi nasveti v vrstah 
DPD Svoboda France Men
cinger Javornik — Kor. Be
la. Ima veliko zaslug, da je 
o delovanju javorniške Svo
bode in Enakosti v letih 
pred drugo svetovno vojno, 
ohranjenega veliko zgodo
vinskega gradiva. 

Vsem, ki so jo poznali, bo 
ostala še dolgo vzor priza
devne igralke in pevke v 
vrstah javorniške Svobode. 

POMEMBNI SKLEPI SEKRETARIATA 
OK ZRVS 

Na zadnji seji sekretariata občin
ske konference Zveze rezervnih vo
jaških starešin Jesenice, so največ 
pozornosti posvet«li programu dela 
za jesensko in zimsko obdobje. 

Komisija za strokovno vzgojo 
mora čimprej pripraviti analizo o iz
vedbi izpitov. Za vse zamudnike čla
ne R V S bodo ponovni izpiti v sobo
to, 7. oktobra ob 8. uri. Sprejeli so 
tudi sklep, da se po vseh krajevnih 
organizacijah organizhajo predava
nja na temo: »Vojaško politična si
tuacija S F R J s poudarkom na obisk 
kitajske delegacije in na bližnji sred-
njevzhodni krizi«. 

Pri komisiji za družbeno dejav
nost so formirali odbor za izvedbo 
proslave dneva J N A . Komisija bo 
sestavila tudi šestčlansko ekipo za 
tekmovanje L A P v počastitev dneva 
republike. Komisija za informativno 
dejavnost bo tudi v bodoče sodelo
vala s prispevki v glasilih, radiu in 
ostalih občilih. Akcija Naša Obram
ba v vsako družino se mora nadalje
vati. Delo komisije se mora razširiti 
na vse člane komisije. Predsednik te 
komisije bo naredil s predsedniki 
ostalih komisij občinske konference 

ZRVS pregled dosedanjega dela in 
objavil v dnevnem tisku. 

Aktiv ZK se bo moral bolj odgo
vorno zavedati svojih nalog in poži
viti delo v aktivu. 

Zaradi premajhne aktivnosti kad
rovske komisije je bil sklep sekreta
riata, da se skliče seja kadrovske ko
misije in se ji predloži program dela 
Seje naj se udeležita tudi predsednik 
in podpredsednik predsedstva. 

V delo komisij je treba pritegniti 
mlade rezervne starešine za uvaja
nje v delo in povezavo z mladinsko 
organizacijo. 

Na zahtevo sekretariata se bodo v 
kratkem sklicali odbori krajevnih in 
osnovnih organizacij z namenom, da 
obravnavajo načrt dela za leto 1978. 
Enako se zahteva tudi bd vseh komi
sij po krajevnih in osnovnih organi
zacijah. 

Sekretariat se bo tudi prizadeval, 
da se aktiv BI. Dobrava v katerem 
vlada pravo mrtvilo, formira v os
novno organizacijo R V S . Pri formi
ranju osnovne organizacije pa naj 
svojo vlogo odigra tudi krajevna or
ganizacija ZRVS Javornik Koroška 
B e l a Jože Urh 

ZAKAJ PONUDBA JESENIŠKE 
BOLNICE NI SPREJETA? 

Ob prebiranju odgovorov, na pri
pombe na samoupravni sporazum o 
pravicah in obveznostih iz zdrav
stvenega varstva, ki so bili objav
ljeni 24. avgusta 1978 v Železa rju 
številka 32. razmišljam o nasled
il jem: 

Glede na to. da zavarovanci zelo 
veliko dajemo od svojega osebnega 
dohodka za socialno in zdravstveno 
varstvo, da so tudi izdatki zdravstva 
precejšnji, me zanima ponudba, ki je 
navedena v odgovoru splošne bolniš
nice na Jesenicah, v kateri je rečeno, 
da so ginekologi bolnišnice ponudili 
zdravstvenemu domu Jesenice, da 
»brezplačno delajo v njegovih dis
panzerjih«. Takšna ponudba je bila 
dana tudi na zasedanju obeh zborov 
občinske zdravstvene skupnosti dne 
21.11.1977. Taka ponudba je zelo 
velikodušna in po mojem mnenju 
brez vsakega oklevanja in pomisleka 
sprejemljiva. Čudim se. da zdrav
stveni dom tako velikodušne ponud
be ni sprejel.. 

O službi za zdravstveno varstvo 
žensk se v naši občini že več let po
govarjamo. Približno dve leti ima 
zdravstveni dom stalnega specialista 
ginekologa pa me čudi. zakaj je po

nudba za brezplačno delo aktualna 
sedaj in ni bila aktualna pred leti, ko 
je bila čakalna doba neprimerno 
daljša in ko so delali v teh dispan
zerjih zdravniki iz splošne bolnišnice 
na Jesenicah. 

Humano je biti krvodajalec in da
jati kri. humano pa hi bilo tudi to. 
da bi ob trenutnem finančnem sta
nju zdravstva kdo naredil kaj za
stonj. Brezplačna pomoč se ponuja! 
Kdo jo nudi. naj javnost zve za tega 
humanista! Seveda pa spet razmiš
ljam, da ta »brezplačnost« ne bi šla 
na škodo njegovega rednega dela. 

Ob tako aktualnem vprašanju kot 
je to. pričakujem odgovor od tistih, 
ki so brezplačno pomoč nudili, kot 
od tistih, ki je niso sprejeli in zakaj, 
pa tudi od tistih, ki znajo žolčno de
batirati o tej problematiki, toda žal 
samo debatirati, ne pa javno sprego
voriti. 

In še to! Ob primerjavi graditvr 
novega obrata na Blejski Dobravi in 
prizidka bolnišnice, se mi postavlja 
nešteto vprašanj. A l i bo spregovoril 
izvajalec ali investitor ali pa v ime
nu obeh gradheni odbor. Čas je že. 
da se namreč izboljšajo pogoji dela 
zdravstvenih delavcev. A. 

L O V S K O SREČANJE NA PRISTAVI 

Zadnja dograjena stolpnica na Plavžu čaka nove stanovalce 

Lovska družina Jesenice je 24. 
septembra priredila lovsko srečanje 
svojih članov in njihovih svojcev na 
Pristavi v Javorniškem rovtu. Vre
me je bilo zelo naklonjeni) tako. da 
smo lahko izvedli kar smo imeli na 
programu. 

Najprej smo med seboj preizkusili 
strelske sposobnosti z malo kalibr-
sko puško. Streljanja se je udeležilo 
kar 30 članov, oziroma -lovcev. Med 
njimi tudi dva najstarejša lovca in 
sicer Albin Praprotnik (77 let) in 
Janez Bohinc (75 leti ter dosegla za
dovoljive rezultate. Kot tudi vsi 
ostali so tudi pripravniki dosegli za
dovoljive rezultate. Prvo mesto je 
osvojil Božo Resman tod 100 možnih 
77 krogov), drugi je bil Andrej Tau-
čar (77 krogov) tretji Stanko Krmelj 
(71" krogov) itd. Predsednik Niko 

Bernard je nato v krajšem nagovoru 
pozdravil vse navzoče kakor tudi po
vabljene goste iz krajevne skupnosti 
Javornik — Koroška Bela in pašni-
Ske skupnosti. Za tem je razdelil ne
kaj priznanj članom lovske družine 
za jubilejna leta in dolgoletno vest
no delo v lovski družini. Dva lovca 
sta prejela tudi lovska čuvajska zna
ka. 

Sledil je srnjakov golaž, ki ga je 
odlično pripravila Vida na Pristavi 
V popoldanskih urah pa so lovci iz
menjali svoja mišljenja, seveda pa ni 
manjkalo niti lovske latinščine in 
razšli smo se v zelo dobrem vzdušju. 
Zelja vseh lovcev je. da bi bilo takih 
srečanj še več. ker le na tak način 
bomo utrjevali lovsko tovarištvo. \ 
lovski družini. 

Stanko Krmelj 



SEJA SVETA KS DOVJE-MOJSTRANA 
Na zadnji seji sveta krajevne" 

skupnosti Dovje - Mojstrana so 
člani obravnavali vrsto pomembnih 
zadev. Po pregledu izvršenih del in 
nalog v zadnjem obdobju so najprej 
obravnavali dokumente za prostor
sko planiranje. Razlago o prostor
skem planiranju je zbranim podal 
predstavnik biroja za urbanizem in 
stanovanjska vprašanja z -Jesenic. V 
kasnejši razpravi so člani sveta 
podprli pripravo prostorskega plani
ranja, poudarili pa so. da se je v se
danji praksi premalo upoštevalo 
mnenje kmečkega prebivalstva in si
cer predvsem zaradi specifičnosti, ki 
obstajajo v Gornjesavski dolini. Te 
pripombe in predloge bo skušala naj
ugodnejše rešiti komisija." ki so jo 
imenovali pri svetu in je v teh dneh 
že začela z delom. 

Nadalje so na seji potrdili pro-
gram obrambnega dne. ki ga bodo iz
vedli v celotni krajevni skupnosti. 
Na njem bodo sodelovali vsi organi 
krajevne skupnosti, družbenopolitič
ne organizacije, društva, osnovna 
šola Hi. december in pripadniki -Ju
goslovanske ljudske armade. 

Za tem so člani sveta sprejeli 
program investicijskih del za leto 
197$). V programu je zajetih' trinajst 
novih investicijskih nalog, nekaj pa 
je tudi prenesenih iz letošnjega pro
grama: ki so še v izvajanju. Med naj
večje investicije v prihodnjem letu v 
krajevni skupnosti Dovje — Moj
strana sodi montaža javnih telefon
skih govorilnic, ureditev kanalizaciji' 
na Dovjem in v Mojstrani, izdelava 
projektov in gradnja druge vlečnice, 
kontejnerska ureditev odvoza smeti 
na Dovjem in še vrsta drugih stalnih 
vzdrževalnih del. ("'lani sveta so po
leg tega na seji obravnavali tudi na
daljnjo izgradnjo smučarskih vleč
nic v Mojstrani. Poudarjeno je bilo. 
naj ta akcija poteka po že sklenje
nem sporazumu med turističnim 
društvom in hotelskim podjetjem 
Gorenjka — temeljna organizacija 
Žičnice. 

Ob koncu seje so reševalLše vloge 
občanov in ugodno ocenili delo ko
misije, ki je ocenjevala škodo ob po
letni toči na območju krajevni-skup
nosti. 

•J. H. 

»VČASIH SMO ŽIVELI BOLJ SKROMNO« 
V Kranjski gori živita zakonca 

Lenka in Peter Jakelj ali po domače 
Smrlinekova mama. in ata. ki sta 
najstarejša domačina. Lenka je 
1."). avgusta dopolnila 96 Jet svojega 
življenja. Peter pa jih bo "imel 31. ok

tobra 92 let. K o sem ju obiskal, je 
mati še brez očal pletla nogavice, 
ata pa si je krajšal čas z izdelova
njem miniaturne hišice. 

»Veste, včasih smo živeli bolj 
skromno in revno, toda bilo je bolj 
veselo.« je začela s svojimi spomini 
iz otroških let Lenka. »Nismo hodili 
na plese, starši pa so bili bolj strogi 

in odločni. V šoli sem bila med naj
boljšimi, najbolj mi je bil pri srcu 
zemljepis, rada pa sem se učila tudi 
pesmic« 

Tudi za Titov rojstni dan Lenki 
žilica ni dala miru. Mož Peter je na
redil miniaturno hišico, poleg hišice 
pa je postavil drevo, na katerem je 
bil divji petelin. V hišico sta dala 
čestitko, katero je napisala Lenka in 
vse skupaj poslala v Beograd tovari
šu Ti tu . Čez nekaj dni sta dobila 
pismo, v katerem se Tito zahvaljuje 
za darilo in obema želi še mnogo let 
skupnega življenja. 

Lenka pravi, da se je spomin še 
drži in da je zdrava, le bolj slabo sliši 
in nekoliko slabše vidi. Rada bi 
dočakala sto let svojega življenja. 

»Kar precej ur je treba, da je lese
na bajtica narejena.« pravi Peter, ki 
je bolj redkobeseden kot Lenka. »Pri 
tem opravilu moraš biti seveda spre
ten, imeti moraš nekaj smisla in 
veselja do dela. Prodam jih pa ne. 
kajti v njih je toliko truda, da nikoli 
ni poplačan. Miniaturne hišice hra
nim za svoje vnuke, da bodo imeli 
lep spomin na starega očeta. Pa še 
eno veselje imam. harmoniko. 
Spremljala me je na fronto v prvi 
svetovni vojni, z mano je bila v R u-
siji. na Soški fronti in še marsikje. 
Vedno sem bil zaradi nje bolj v za
ledju, harmoniki in pa iznajdljivosti 
se imam zahvaliti, da sem z vojne 
odnesel celo kožo« 

Peter še vedno rad raztegne svojo 
»frajtonarico«. njegovi še vedno 
spretni in gibčni prsti pa privabijo 
poskočne polke in valčke, ki so že 
zdavnaj izginili v pozabo. 

Lenka in Peter Jakelj sta lansko 
pomlad praznovala šestdeset let 
skupnega življenja, želita si. da bi jih 
skupaj še več. A.Kerštan 

TUDI PIONIRJI TRIGLAVSKEGA ODREDA 
SO PRAZNOVALI 

V petek, 29. septembra smo pra
znovali vsi pionirji. To je dan, ko na 
vseh šolah pripravimo pionirske 
konference. 

V našem odredu smo se na letoš
njo konferenco dobro pripravili. V 
vsaki razredni skupnosti in v vsakem 
krožku smo izvolili delegate. Naro
čili smo jim, kaj naj poročajo na 
konferenci. N i bilo lahko pripraviti 
poročila o delu za vse šolsko leto. 
Akcij in nalog je bilo veliko, zato 
smo izbirali najpomembnejše. 

Pionirska konferenca je bila v 
učilnici, ki je za ta dan spremenila 
vsakdanjo podobo. Borut Miklič. 
učenec 6. razreda je otvoril kon
ferenco in pozdravil 40 delegatov in 
gostov. To pot so bili gostje naši 
učitelji, oz. mentorji. Obširen dnevni 
red je zahteval hitro delo. Delovna 
predsednica je bila osmošolka Jožica 
Košir. Ka r spretna je bila pri svojem 
delu. 

Kaj smo delali v lanskem šolskem 
letu? Kdo bi se vsega spomnil! De
legati iž razrednih skupnosti in iz 
krožkov so poročali. Nam je res 
uspelo opraviti toliko nalog? Se
veda! Šolsko leto je bilo dolgo in 
tudi nas je le toliko, da zmoremo 
marsikaj. 

Vključili smo se v jugoslovanske 
pionirske igre, ki so vsebinsko 
zasledovale področje: N A R A V A . 
Z D R A V J E . L E P O T A . 

Vsi učenci od 3. do 8. razreda smo 
sodelovali v tekmovanju v znanju iz 
vesele šole, sodelovali smo v kvizu 
TITO, R E V O L U C I J A . M I R . pri
pravili smo deset prireditev, izvedli 
veliko več očiščevalnih in delovnih 
akcij, zbrali deset ton starega papir
ja, dobili priznanje OF za sodelo
vanje s krajevno skupnostjo na vseh 
področjih.. . . Tu so se mladi foto

grafi, likovniki, športniki, novinarji 
in drugi z opravljenimi nalogami. 
Kdo se ne bi veselil uspehov! 

Pred nami je novo šolsko leto, 
nove naloge in dolžnosti. Vemo. 
naša najvažnejša naloga je učenje. 
Potrudili se bomo, da bo tudi naš 
prosti čas prijetno porabljen. Delo v 
krožkih nas vabi. Prav za vsakega se 
najde razvedrilo. 

Delegati so prebrali delovne 
načrte za to šolsko leto. Obetajo se 
nam kar zanimive oblike dela. 
Načrti so pestri in vabljivi. 

Izvolili smo še nov odbor šolske 
skupnosti učencev in pionirski 
odbor. Upamo, da smo dobro izbrali, 
saj so kandidati z veseljem sprejeli 
dolžnosti. 

Ob zaključku konference smo se 
našim mentorjem zahvalili za po
moč. Ker tudi v tem letu ne bomo 
zmogli vsega dela brez njih. smo jih 
poprosili za sodelovanje. 

' Po konferenci smo organizirali še 
turnir v košarki za višje razrede. 
Mlajši šolarji pa so obiskali spo
minska obeležja" na Velikem bregu in 
na Dovjem. 

Obiskali so tudi Mlakarjevo hišo. 
hišo. kjer so se pred decembrsko 
vstajo zbirali uporniki. Mlakarjeva 
mama jim je s ponosom pripovedo
vala o svojih svakih: Lojzu. Jaku. 
Maksu in Mirku. Želeli so svobodno 
domovino, zato so zanjo darovali 
vse. svoje življenje. 

Kako dragocena je naša svoboda. 
Tudi na to smo pomislili, ko smo 
sestavljali nove delovne načrte. Ne
govali in razvijali bomo tradicije 
NOB. Potrudili se bomo. da bo naš 
jutrišnji dan še iepši. 

Pionirji osnovne šole 
»16. december« — Mojstrana 

JESENIŠKI 
GLEDALIŠČNIK I 

NA RAVNAH 
V okviru letošnjega sre

čanja dramskih skupin de
lovnih organizacij SOZD 
Slovenske železarne bodo 
člani amaterskega gledali
šča Tone Čufar z Jesenic v 
sredo, 11. oktobra, gostova
li na Ravnah z Benedetije-
vo HVARČANKO. 

V ponedeljek, 9. oktobra, 
bodo ob 19.30 HVARČAN

KO ponovili v gledališkii 
dvorani na Jesenicah za je
seniške gledalce. 

PIONIRJI 
PO NEKDANJIH 

KURIRSKIH 
Lepo zgodnje jesensko jutro je 

obetalo, da bo razpoloženje preraslo 
vsa pričakovanja. Saj je vendar naš 
praznik! Zbrali smo se pred šolo. 
odkoder smo v spremstvu učiteljev 
in nekdanjih borcev krenili po 
znanih kurirskih poteh v Med.ji dol. 

Tovariši borci so nam povedali 
marsikaj zanimivega. V mislih smo 
bili partizanski kurirji, ki previdno 
odkrivajo skrivne poti in varno 
nosijo zaupano jim pošto. Kljub 
naporni poti smo kar prehitro prišli 
do nekdanje kurirske postaje G 22. 
od tam pa smo se napotili še k spo
meniku padlim kurirjem v Medjem 
dolu. Počastili smo njihov spomin 
in vsak je tiho obljubil, da bo vre
den sin naroda, za katerega so oni 
dali življenje. Pohod se je nato 
nadaljeval na Pristavo, kjer smo se 
srečali z ostalimi sošolci, ki so prišli 
po krajši poti. 

Na ta dan, na dan pionirjev pa so 
imeli delegati šolske skupnosti svojo 
prvo redno skupščino, na kateri so 
kritično pretresli delo v preteklem 
šolskem letu in sprejeli delovne 
naloge za letošnje leto. Poseben 
poudarek so dali obljubi za ohra
njanje tradicij NOB in raziskovanje 
zgodovine našega kraja. To je samo 
del nalog, ki smo si jih učenci 
osnovne šole Karavanških kurirjev 
NOB zadali ob. preimenovanju šole. 

Še en pomemben kulturni 'dogo
dek sovpada s praznovanjem pionir
skega dne. V četrtek smo namreč v 
avli šole slovesno odprli razstavo na 
temo Kurirske zveze med NOB na 
Gorenjskem. Gradivo za razstavo 
nam je posodil Gorenjski muzej v 
Kranju, za kar se mu tudi na tem 
mestu toplo zahvaljujemo. 

Simona Anderlič — novinarski 
krožek OŠ Karavanških 
kurirjev NOB — Koroška Bela 

ZA DAN 
PIONIRJEV 

K SPOMENIKU 
T A L C E V 

V petek. 29. septembra, smo se ob 
8. uri zbrali pred šolo. Od tam smo se 
odpravili po cesti Toneta Tomšiča, 
potem pa po glavni cesti do Most. 
Najprej smo šli do spomenika talcev. 
Tam smo se pogovarjali o NOB. To-
varišica nam je povedala, da so 
partizani zažgali most in zato so se 
Nemci znesli nad golorokimi ljudmi. 
Trideset talcev so pripeljali do 
požganega mostu. K o so jih dali iz 
tovornjaka, sta dva ušla. Vendar so 
enega ujeli in ga ustrelili, drugi pa se 
je skril pod mlin in kasneje odšel na 
Jelovico v partizane, kjer je kasneje 
padel. Od spomenika smo odšli do 
bližnje gostilne, kjer smo pomalicali. 
Nato smo se po isti poti vrnili 
domov. 

Dan pionirjev smo praznovali 
tako, da smo obiskali eno izmed 
zgodovinskih obeležij NOB in spoz
nali delček naše revolucije. 

Klemen Gričar. OŠ Prežihov 
Voranc. 5. c razred 

TEČAJ V O Z L A N J A 
Odsek ročn ih del pri DPD Svoboda Tone Čufar nadaljuje 

s svojo programsko dejavnostjo — razvijanjem in negova
njem ročnih del. ki izhajajo iz neizčrpne zakladnice ljudskega 
oblikovanja za p r a k t i č n e in okrasne namene. Tako bodo v 
ponedeljek. 9. oktobra, pričele z novim tečajem, katerega se 
bo udeleževalo 20 rednih članic odseka, s tečajem vozlanja ali 
kakor s tujo besedo pravijo — makrame. Tako trem tečajem 
kvačkan ja , tečaja vezenja in tečaja klekljanja, dodajamo še 
tečaj vozlanja. . .'• ( 

Vozlanje sodi med na j s t a r e j š e nač ine ročnega dela. 
Znano je namreč , da so že stari narodi vozlali iz pramen, ki so 
j ih dobivali iz ž ivalskih kož in rast l inskih vlaken, pasove, 
naglavni nakit, lovske torbe, r ib iške mreže in razne druge 
p r a k t i č n e in okrasne predmete. Med zače tn ike okrasnih voz
lov pa š tejemo Kitajce in Japonce. To ročno delo seje kasneje 
vse bolj izpopolnjevalo in se v dobi renesance in rokokoja, 
razvilo že v pravo umetnost. Iz tega kratkega opisa lahko 
povzamemo, da vozlanje pomeni iz razl ičnih vozlov in iz raz
ličnih materialov izdelovanje številnih p rak t i čn ih in 
okrasnih predmetov. 

Naj pri tem dodamo, da odsek ročnih del, razen kratkega 
poletnega premora, deluje vse leto v obl iki rednega teden
skega krožka , v katerem izdeluje p r a k t i č n e in okrasne pred
mete iz tehnik, ki so j ih č lanice osvojile.na tečajih pa tudi 
iz drugih. 

Vsekakor aktivnost odseka pomeni pomembno osvežitev 
na področju ženske aktivnosti pa tudi pri ohranjanju in raz
vijanju kvalitetnih ročnih del. ljudske umetnosti. 

VEČER LJUDSKIH PLESOV NA DOVJEM 
V soboto. 30. septembra, je bil v 

dvorani kulturnega doma na -Dov
jem večer ljudskih pesmi in plesov, 
ki ga je pripravilo kulturnn-umetni-
ško društvo Jaka Rabič Dovje — 
Mojstrana kot uvodno prireditev de
lovanja društva v novi sezoni. V pro
gramu sta nastopili domača folklor
na skupina in kot gostje — folklorna 
skupina iz Obreza pri Ormožu. Naj
prej je domača folklorna skupina za
plesala splet gorenjskih plesov, v 
drugem delu pa so plesalci iz Obreza 
predstavili stare ljudske običaje in 
plese z njihovega območja. 

Nastopa obeh skupin sta izredno 
navdušila gledalce v žal ne preveč 
polni dvorani kulturnega doma na 
Dovjem. 

Po končanem nastopu se je med 
člani obeh folklornih skupin nada
ljevalo družabno srečanje. Naj oh 
tem dodamo, da imata obe folklorni 
skupini že več kot leto dni redne 
stike, ki so jih navezali lani na reviji 
folklornih skupin v Zagrebu, kjer sta 
skupini zastopali Slovenijo z izvirni
mi ljudskimi plesi. , 

Člani folklorne skupine z Dovjega 
so letos že z uspehom nastopili v 
ObrežO. v soboto pa so člani skupine 
iz tega kraja vrnili obisk. Med člani 

obeh skupin je bila v soboto večkrat 
izražena misel, da hi se folklorni 
skupini t. Dovjega in Obreza 
pobratili. 

Ob koncu izredno uspešnega sre
čanja obeh folklornih skupin smo za 
kratko mnenje zaprosili vodjo fol
klorne skupine iz Obreza Tilko Ko-
larič. ki je dejala: 

»Izredno smo bili vsi člani folklor
ne skupine zadovoljni z gostitelji. 
Kljub temu. da je bilo tukaj izredno 
slabo vreme, nam to ni skalilo vese
lja. Mislim, da se naše vezi iz leta v 
leto bolj poglabljajo in mislim, da bo 
že kmalu prišlo do pobratenja obeh 
folklornih skupin. Naša skupina je 
tokrat prvič' nastopila na Gorenj
skem in v imenu vseh lahko rečem, 
da se z najlepšimi vtisi vračamo 
nazaj v Obrez«. 

P. S. Upravni odbor KU1) Jaka 
Rabič Dovje — Mojstrana "izrablja 
to priložnost in se zahvaljuje vsem. 
ki so pomagali, da je srečanje obeh 
folklornih skupin resnično uspelo. 
Zahvala gre predvsem tistim, ki so v 
hotelu Triglav skrbeli za pogostitev 
članov folklorne skupine iz Obreza 
in vsem tistim, ki so goste sprejeli na 
domovih in jim ponudili prenočišče. 

J. Rabič 

V P R V E M P O L L E T J U 2,3 KNJIGE 
NA OBČANA 

V jeseniški občini opravlja knj ižničarsko dejavnost ob
č inska knjižnica Jesenice s svojimi oddelki na Jesenicah in 
podružnicami v Kranjski gori. Gozd Martul jku, na Dovjem. 
Hruš ic i . Javorn iku in Žirovnici , za katere opravlja mat ično 
dejavnost. 

V letošnjem prvem polletju so v knjižnici kupili 1111 izvo
dov novih knjig, načr tova l i pa so jih 1425. Za to so porabili 
91.637 din. načr tova l i pa so 210.000 din. 

Povprečna cena nove knjige je bila 82.48 din. kar kaže. da 
je knjižnica kupovala predvsem cenejše knjige. Razen tega so 
v knjižnici dobili še 352 knjig od kulturne skupnosti Slove
nije, nač r tova l i pa so j ih 800. 

V letošnjem prvem polletju so izposodili 31.984 izvodov 
knjig ali 48.7 odstotka nač r tovan ih , tako da je prišlo 2.3 knji
ge na prebivalca j e sen i ške občine. Število bralcev se v letoš
njem prvem polletju ni povečalo, ob tem pa velja poudariti, 
da ma t i čno knjižnico še vedno pestijo prostori in je še vedno 
brez č i ta lnice . Rk 

PRIJETEN KONCERT»IZ N A Š I H 
KRAJEV« V BREZNICI 

V soboto. 30. septembra, je bil, 
čeprav je lilo kot iz škafa, v povsem 
polni dvorani na Breznici koncert 
»Iz naših krajev«, ki so ga izvedli v 
organizaciji Radia Ljubljana, Ljub
ljanske banke in D P D Svoboda 
France Prešeren Žirovnica — Brez-
nica. glasbeno instrumentalne sku
pine ožjega in širšega območja. 

V izredno zadovoljstvo poslušal
cev sta zelo uspešno nastopila 
domači vokalni oktet pod vodstvom 
Marjana Jemca in dekliški pevski 
zbor pod vodstvom Slavka Mežika. 
Vse priznanje sta počela tudi 
zabavno glasbeni instrumentalni an
sambel Terca in kvintet bratov 
Zupan iz Tržiča ter zabavno glasbe
ni ansambel Gorenjci iz Radovljice. 
Program sta dopolnili domačinki v 
duetu s harmoniko Mojca Legat in 
L i l i Cop, učenke Rada Kleca na 
jeseniški glasbeni šoli. 

Naselja te krajevne skupnosti in 
številne literarne in druge pomemb
ne Slovence, ki so se rodili in zrasli 
na tem območju, je zelo lepo pred
stavil Zilravko Mežek, predsednik 
sveta krajevne skupnosti. V prijet
nem dialogu o čebelah je sodeloval 
znan rejec matic Ciril Jalen. Ce
lotno - podajanje je zanimivo in 
prijetno povezoval gledališki igralec 
Brane Ivanec. Kot je navada, sta 
bila tudi na tem koncertu izžrebana 
dva udeleženca prireditve, ki sta 
prejela hranilno knjižico z začetno 
vlogo Ljubljanske banke. 

B. 



GLASBENA MLADINA 
V JESENIŠKI OBČINI 

Glasbena mladina se je v Slove
niji, se posebej pa Jugoslaviji že 
dobro uveljavila, saj v naši republiki 
proslavljamo 10-letnico delovanja, v 
Jugoslaviji pa celo 25-letnico delo
vanja glasbene mladine. 

Naloge glasbene mladine so pred
vsem, da z vso zavzetostjo in dosled
nostjo razvija kulturno in še posebej 
glasbeno življenje in ustvarjalna 
hotenja mladih z zamenom, da 
postaneta kultura in z njo umetnost 
v celoti last mladih generacij in 
tako vse samoupravne socialistične 
družbe. Razen tega si glasbena 
mladina prizadeva tudi za uresniče
vanje kulturnih ih še posebno glas
benih želja in potreb članov ter 
okolja, kjer mladi delajo, žive in to 
enakopravno, ne glede na material
ne in siceršnje možnosti posamez
nega okolja. 

Tudi v jeseniški občini je glasbena 
mladina dosegla v preteklem šol
skem letu velik napredek in pri
čakujemo lahko, da bo v letošnjem 
letu dosegla še večji razmah. 

Za nižjo stopnjo osnovnih šol so v 
tem času pripravili 20 koncertov, 
poslušali pa so jih učenci na vseh 
jeseniških osnovnih šolah. Tudi za 
učence višjih razredov osnovnih šol 
so pripravili 20 koncertov. 

Na srednjih šolah so uspeli 
organizirati le ogled filma Čarobna 
piščal, ki si ga je ogledalo približno 
1.000 dijakov, vse prireditve pa si je 
v preteklem šolskem letu ogledalo 
18.000 mladih v občini. 

Ob tem v občini ugotavljajo, da 
je glasbena mladina Jesenice s svo
jim programom uspela le delrio 
poseči na področje predšolske glas
bene vzgoje. Organizirali so seminar 
za vzgojiteljice, razmnožili so Ci-
cibanove urice, koristen program 
glasbene vzgoje za predšolske otro
ke, ki so ga prejele vse vzgojiteljice v 
vrtcih ter učiteljice, ki uče v prvih 
dveh razredih osnovne šole. dlje pa 
žal niso prišli predvsem zaradi ne
razumevanja koncepta »glasbenih 
vrtcev.« 

Letos je na kvizu glasbene mla
dine »Novi akordi« sodelovalo pet 
ekip. ki so med 57 ekipami iz Slo
venije, Hrvatske ter Srbije osvojile 
3.,.7-. 8., 9. in 14. mesto. 

Predvsem zaradi kadrovskih pro
blemov osnovne organizacije glas
bene mladine na šolah niso zaživele 
tako. kot bi morale, prav tako pa 
tudi še niso uspeli vzpostaviti 
samoupravnega povezovanja v okvi
ru glasbene mladine Jesenice. Zato 
bodo temu področju predvsem v 
letošnjem šolskem letu posvetili 
večjo pozornost. 

Omenili smo že kadrovski pro
blem. Glasbeni pedagogi na šolah so 
že tako preobremenjeni, marsikje pa 
jih v jeseniški občini sploh ni. Zal pa 
glasbeni mladini ni uspelo usposobiti 
večjega števila mlajših kadrov. 
Delni rešitvi tega problema je 

namenjen tudi letošnji seminar za 
animatorje glasbene mladine Jese
nice, ki bo 8. oktobra. 

Povezava z drugimi glasbenimi in 
kulturnimi organizacijami v občini 
in republiki je bila razen povezave z 
republiško konferenco glasbene mla
dine Slovenije, slaba. V programski 
orientaciji so računali na kvalitetne 
glasbene skupine, ki delujejo v jese
niški občini in na glasbeno šolo. S 
pihalnim orkestrom Jeseniških žele-
zarjev je bil dogovorjen cikel kon
certov, ki pa žal ni bil realiziran. Vse 
preveč pa so v prteklosti pozabljali 
na povezavo z zvezo kulturnih or
ganizacij. 

To pomanjkljivost so letos odpra
vili in glasbena mladina Jesenice je 
že postala član zveze kulturnih 
organizacij v občini. 

Tudi na področju financiranja se 
srečujejo s problemi saj so v 
preteklem šolskem letu zbrali sred
stva le. iz dveh virov., od dotacije 
izobraževalne skupnosti in prispev
kov mladih abonentuv. Sedanja fi
nančna situacija tudi ne zagotavlja 
začetka nove programske sezone, 
zato je še toliko bolj pomembno, da 
v občini čimprej podpišejo družbeni 
dogovor o programiranju in financi
ranju dejavnosti glasbene mladine 
Jesenice. 

Ta družbeni dogovor naj bi poleg 
izvršnega sveta skupščine občine, 
podpisali tudi občinske konference 
socialistične zveze, zveze socialistič
ne mladine, zveze komunistov, zveze 
sindikatov, občinska izobraževalna 
skupnost, občinska kulturna skup
nost, zveza kulturnih organizacij in 
skupnost otroškega varstva. 

V letošnjem šolskem letu načrtu
jejo za predšolske otroke dve pred
stavi, za nižjo stopnjo osnovne šole 
štiri predstave, za višjo stopnjo pet 
prireditev, med njimi ogled glasbe
nega filma ter operne predstave in 
glasbenih ustanov v Ljubljani. 

Na srednjih šolah naj bi pripravili 
dve predavanji in poslušanje sim
foničnega koncerta v Slovenski fil
harmoniji. Razen abonmajev, bodo 
v tem šolskem letu poskušali 
spodbuditi glasbeno ustvarjalnost 
mladih v občini in izboljšati vsebino 
dela osnovnih organizacij glasbene 
mladine na šolah. Razen tega bodo 
poskušali povečati število naroč
nikov revije Glasbena mladina, 
predvsem na srednjih šolah in pro
dreti s klubsko dejavnostjo v kra
jevnih skupnostih. 

V sodelovanju z občinsko konfe
renco zveze socialistične mladine na 
Jesenicah bodo začeli z akcijo »Kon
cert v tovarniški hali«, ko naj bi 
vsaka osnovna organizacija mladim 
vsaj enkrat letno organizirala popu
laren koncert. 

Razen tega naj bi se tudi letos 
čimveč ekip vključilo v letošnji kviz 
glasbene mladine »Jazz«. 

Rk 

Po sklepu upravnega odbora turističnega društva Rateče-Planica je bila 
letos spomladi imenovana komisija za varstvo okolja, ki je imela nalogo 
v letošnjem poletju oceniti urejenost Rateč po domačijah oziroma hišah. 
Razen splošnega izgleda hiše in gospodarskega poslopja je komisija ocenje
vala tudi ocvetličenje oken in balkonov ter urejenost hiše z vrtom in okolico 
vred. Po točkovnem sistemu so bile nagrade podeljene najzasluženjšim in 
najprizadevnejšim občanom, ki so za izgled naselja vložili največ truda in 
prizadevnosti. Tako so podelili deset denarnih nagrad. Prva nagrada je bila 
tisoč dinarjev, drugo osemsto dinarjev, tretja Sestalo dinarjev, sedem nagrad 
pa je bilo po sto dinarjev. Veliko večino ostalih zgradb v naselju je komisija 
ocenila kot urejene in vzorne domačije. Pri ocenjevanju pa so bile izključene 
vse zgradbe, ki se adaptirajo in urejajo ter vse novogradnje. Veliko domačij 
v Retečah pa je ostalo brez točk in so ocenjene kot zanemarjene in neurejene. 
Na sliki: Najbolj urejena domačija v Ratečah je gostilna »Šurc«. last Alojzije 
Salej - (Tekst in fotuA. Kerštan) 

VABILO K R A J A N O M KS JAVORNIK — 
K O R O Š K A BELA 

Krajevna organizacija SZDL Javornik — Koroška Bela 
vabi prebivalce krajevne skupnosti Javornik — Koroška 
Bela na razgovor o prostorskem preoblikovanju krajevne 
skupnosti. Razgovor bo v ponedeljek, 9. oktobra, ob 18. uri v 
dvorani delavskega doma Julke in Albina Pibernik na 
Javorniku. 

S prostorskim preoblikovanjem naj bi omogočili aktivno 
sodelovanje širšemu krogu občanov, s tem pa bo danih tudi 
več možnosti neposrednega odločanja o pomembnih vpra
šanjih in sicer v načrtovanih dveh krajevnih skupnostih. 

Pričakujemo, da se boste vabilu odzvali in sodelovali v 
razpravi s koristnimi .predlogi, nasveti in priporočiH, da 
bomo lahko bolj uspešni pri nadaljnjem razvoju krajevrie 
samouprave. 

Krajevna konferenca S Z D L 
Javornik — Koroška Bela 

PRVA » D A M A « NAŠEGA PLANINSTVA IN ALPINIZMA 

Le malo je planinskih narodov, ki se 
lahko ponašajo s tako velikimi in slavnimi 
imeni kot je to nag slovenski narod. Kljub 
temu, da sr je 22-letna Marija Paradis že 
leta 1808, to je 22 let po prvi zmagi Jaquesa 
Balmata nad »streho Evrope«, povzpela 
pol Živa pol mrtva na Mont Blanc in je ta 
velik uspeh ter pomembno zmago "ženskega 
alpinizma 30 let pozneje leta 1838 ponovila 
»nevesta« Mont Blanca, Henriette d' An-
geville, so bile Angležinje tiste, ki so prve 
in že zelo zgodaj ustanovile ženski alpi
nistični klub. 

Gorski vodniki, očetje in bratje iz že 
tedaj svetovno znanih mest in planinsko-
alpinskih centrov pod Belo goro in Zer-
matskim levom iz Zermatta, Cervinja, 
Chamonixa, Breuila in drugih središč pod 
gorami, so imele že v najzgodnejšem času 
svetovnega alpinizma veliko dela in skrbi, 
da so krotili zagnanost in navdušenje 
svojih hčera in sester, ki so se hotele 
skupaj z njimi, pa tudi same povzpeti na 
težko dostopne in nevarne vrhove. 

Med obema vojnama so bile uspešne tudi 
v zasneženi steni Matterhorna Eigerja in 
Walkerjevem stebru v Jorassih. Clavde 
Kogan, Louiza Boulaz, Mary Varale, Pavla 
Weisinger, Norman Neruda in mnoge 
druge, so napadale in zmagovale verti
kalne stene in ledene ozebnike tudi v Do
lomitih in centralnih Alpah, Andih, Kav
kazu, Hindukusu in Pamirju. Same so 
organizirale uspšne odprave v stene, na 
grebene in vrhove himalajskih sedem in 
osem t isočakov. Za angleškim žensk im in 
alpinskim klubom so ga leta 1918 ustano
vili tudi v Švici in pozneje še v drugih 
državah in mestih. 

Ženski plezalni Šport in alpinizem sta se 
hitro razvijala po vseh petih kontinentih. 
Neustrašene plezalke in alpin ist in je so 
usmerile svoj kompas proti visoko postav
ljenim in težko dosegljivim ciljem. Prav 
one so predstavljale enakopravnost v 
borbi za najtežje cilje. Leta 1975 so ga 
dosegle Japonke in Kitajke na samem vrhu 
sveta, na tretjem zemeljskem polju, na 
Mount Everestu. 

Med števi lnimi plezalkami in alpinist-
kami. ki so dosegle visoki vrh svetovnega, 
ekstremnega alpinizma, ne smemo prezreti 
naših plezalk in alpinistk, ki nikoli in 
nikjer niso igrale manj vredne aH podre
jene vloge. Med plezalke in alpinistke 
našega imena priš tevamo Pavlo Jesihovo, 
Nadjo Fajdigovo, Nevino Rebek, Danico 
Pajer, Jož i co Trček, Staziko Cernič. Barb-
ko Ščet inin , Slavo Mrežar, Polonco Mati-
zič, Rozalko Skan^ar, Šes tovo , Vahico in 
Orehovnikovo ter š tev i lne druge. Prav 
gotovo pa je prva »dama« našega plezal
nega športa in alpinizma, zmagovalka 900 
metrov visoke severne stena Špika, ki jo je 
ukrotila in premagala v dveh dneh, 5. in 6. 
septembra leta 1926. Torej pred 52 leti, ko 
je bil naš plezalni šport še v povojih in na 
začetku svoje uspešne strme poti. 

Mira Marko Debeljakova se je rodila v 
Sarajevu pred 74 leti, 26. decembra 1904. 
Bila je strastna slikarka, krajinarka, vso 
ljubezen in znanje je posvetila goram in 
planinskemu cvetju, kjer je dosegla 
lepe in velike uspehe. Planinski svet, 
stene, grebeni in vrhovi so jo navduši l i in 
pritegnili takoj po prihodu v Ljubljano. 

Kot 17 letna se je ob ustanovitvi T K Skala 
takoj vključila v vrste aktivnih in navdu
šenih Skalašev , ki so med obema vojnama 
hitreje in močneje zavrteli razvojno kolo 
našega klas ičnega planinstva za Triglav
skimi prijatelji, Piparji in Drenovci v ple
zalni in smučarski šport in alpinizem. Od 
leta 1924 do 1932 je v druščini novega vala 
naših plezalcev in alpinistov uspešno 
segala po najlepših lovorikah in največjih 
zmagah. V družbi Eda Držaja, De Reggija, 
Jesihove, dr. Stanka Tominška, Volkarja, 
Joža Čopa in drugih tedanjih odličnih ple
zalcev in alpinistov Skalašev , je preplezala 
vrsto odličnih, težkih in ekstremno težkih 
plezalnih smeri v severni steni Triglava, 
Kanjavca, Rjavine, Mangarta, Gamsovega 
roba. Gamsove matere, Pol i škega Špika in 
Dolomitov, na Škotskem pa je ukrotila 
Ben Nevis leta 1937. 

Svoj plezalnoalpinist ični vrh pa je 
dosegla leta 1926 z zmago v severni steni 
Špika, katero so pred njo neuspešno napa
dali odlični češki in cortinski plezalci in 
alpinisti. Ta uspeh v najzgodnejšem času 
našega plezalnega športa je še sedaj visoko 
cenjen med plezalci in alpini >ti. 

Mira Marko Debeljakova ni zapustila 
poznim rodovom le bogate plezalnoalpi-
nist ične bilance. Poleg slikarstva nam je 
zapustila tudi izredno bogato literarno 
delo, prvo Plezalno tehniko 1933, prav 
posebej pa je obogatila našo planinsko, 
plezalno in alpinist ično zgodovino s kro
niko Triglava. Razen tega pa je bila kot 
odlična predavateljica velika uspešna am-
basadorka našega edinstvenega lepega in 
mogočnega planinskega sveta. 

Zdravi rasti našega planinstva in alpi
nizma je žrtvovala 25 let svojega kratkega 
in izredno plodnega življenja. Umrla je 
pred tridesetimi leti, 27. septembra leta 
1948. V letošnjem jubilejnem letu Triglava 
in 85-letnici našega organiziranega pla
ninstva je prav, da vsi planinci in hvaležni 

' plezalci in alpinisti obudimo na M. M. 
Debeljakovo, zmagovalko 900 metrske 
severne stene Špika in števi lnih drugih 
smeri, spomin, saj nam je kazala strmo, 
čeprav težko pot k visokim in težko do
segljivim ciljem. 

Žuro 

Ena izmed Številnih Carrelovih iz Cer-
vignije, 18 letna Felicite, seje že leta 1867, 
komaj dve leti po zmagi nad Matterhornom 
povzpela na Col Felicite, komaj 120 m 
pod sam vrh zermattskega leva. Za temi 
prvimi svetovno znanimi alpinistinjami so 
se naglo zvrstile Isabella Straton, ki je 
dosegla pozimi Streho Evrope že pred 102 
leti. Luči Walker pa je premagala Matter-
horna že pred 107. leti. Ženske so v kri-
nolinah naglo, podjetno, neus trašeno in 
uspešno segale po vse težjih in višjih ciljih. 

PD JAVORNIK — KOROŠKA BELA 
U S P E Š N O ZAKLJUČUJE S E Z O N O 

Čeprav do zaključka leta manjka še tri 
mesece in je bila sezona v visokogorskih 
postojankah tri tedne krajša kot običajno, 
po dosedanjih rezultatih predvidevamo, da 
se Planinsko društvo Javornik — Koroška 
Bela bliža zaključku zelo uspešne sezone. 
To je bilo moč ugotoviti iz rezultatov, ki so 
jih posamezni člani upravnega odbora po
dali v sredo, 27*septembra, na svoji seji. 
ki jo je vodil neutrudljivi predsednik Mar
jan Beg. 

Za letošnjo sezono lahko namreč trdimo, 
da je bila za društvo v nekih pogledih ne
normalna, saj je društvo imelo eno izmed 

LETOS V DEVETIH MESECIH 
ŽE 16 SMRTNIH NESREČ V G O R A H 

Na začetku planinske poti ali plezalnoalpinističnega vzpona 
moramo vedno misliti tudi na srečen konec. Zavedati se moramo, da je 
mnogo lažje preprečevati kakršnekoli planinske nesreče, kakor pa 
reševati lažje, težje in smrtno ponesrečene gornike z gora, sten, 
grebenov in vrhov. 

Na žalost smo v letošnjem L E T U Z A B E ' 
LEŽILI ŽE 16 TRAGIČNIH PLANINSKO 
PLEZALNIH ALPINISTIČNIH NESREČ S 
SMRTNIMI IZIDI. T a ugotovitev meče 
dokaj ža los tno in temno senco na jubilejno 
leto. V prihodnje bomo morali posvetiti 
in žrtvovati še več časa in sredstev v pre
ventivno šolanje in vzgojo prek 2,000.000 
vsakoletnih obiskovalcev gora. 
Poskrbeti bomo morali za boljšo opremo 
in večjo varnost vseh, ki hodijo po gorah 
in plezajo po stenah, robeh in vrhovih. 
Slabo vreme, neurja, ujme, strele, padajo
če kamenje in š tev i lne druge objektivne in 
subjektivne nevarnosti botrujejo pri ne
s r e č a h . Prehitevanje razvoja, podcenje
vanje števi lnih velikih nevarnosti, prece
njevanje sposobnosti, opreme in znanja, 
lov za rekordi, afirmacija in senzacije so 
na ža los t zahtevali že mnoga živjenja 
v gorah. Vsak gornik mora na začetku 
planinske poti ali plezalnega vzpona raču
nati in upoštevati tudi srečen konec. Pla
ninstvo in čeprav posebej alpinizem za
htevata kolektivno delo in plemenito 
t o v a r i š t v o . Tovar iš tvo moramo imeti v 
gorah vedno in še prav posebej v nesreči 
v veliki časti! 

V le tošnjem jubilejnem letu Triglava, 
dvestoletnice prvega pristopa in 85-letnice 
našega organiziranega planinstva, smo v 
Sloveniji kljub skrajno neugodnemu vre
menu, obilici snega in deževnih padavin 
ter vremenskih preobratov in ujm dosegli 
v množ ičnem, ljudskem, rekreativnem pla
ninstvu in vrhunskem plezalnem športu 
ter ekstremnemu alpinizmu izredne dosež
ke, s katerimi smo lahko upravičeno zado
voljni in ponosni. Po gosti mreži dobro 
nadelanih in skrbno zavarovanih planin
skih poti, hiti vedno več delovnih ljudi, 
obojega spola in vseh starosti. Mladina pa 
je usmerila poglede in korake v svet sten, 
kjer žugajo in prete temni previsi nad 
prepadi. Tako množičnost v planinstvu, 
kakor vrhunstvo v plezalnem Športu in 
alpinizmu, so prava, resnična podoba 
našega planinstva. 

V poletnih mesecih smo imeli v 170. 
planinskih postojankah rekordne obiske, 
iz sten pa so odmevali vriski in pesem 
klinov in kladiv. Kader plezalcev in al
pinistov se vzgaja in šola v števi lnih al
pinist ičnih odsekih, kuje in kali pa v tež
kih domačih in zahtevnejš ih tujih stenah. 
Pred mladimi plezalci niso več varne 
smeri, ki so ocenjene z najvišjo težavnost
no stopnjo. Selektorji naše VII J A H O (ju
goslovanske alpinist ične himalajske od
prave) imajo na izbiro š tev i l čno močen in 
tehnično sposoben kader plezalcev in al
pinistov, ki imajo pred seboj najvišji in 
težko dosegljivi »tretji zemeljski pol« ali 
»streho sveta« , Mount Everest. 

V jubilejnem letu Triglava in slovenske
ga planinstva je na prvi pogled vse v naj
lepšem redu, dvignil se je poleg vsega po
zitivnega in razveseljivega tudi kulturni 
nivo ljubiteljev in obiskovalcev gora. V 
planinskih postojankah vlada tovariško 
vzdušje, ni pijančevanja (razen- nekaterih, 
ki so dosegljive z avtomobili), vlada nočni 
mir, ki je potreben za naporno pot ali 
plezanje v naslednjem dnevu. Pojavi 
prekomernega trganja in uničevanje red
kega planinskega cvetja so vedno redkejši 
in pravi planinci po nepotrebnem ne 
plašijo divjad, ne prožijo kamenja in 
ohšranjajo pristno planinsko okolje. Naše 
planinstvo se ponaša tudi z drugimi lepimi 
in koristnimi dosežki . Letos so bile do
grajene, povečane in modernizirane števi l
ne planinske postojanke (Aljažev dom v 
Vratih, Koča na Dobrči, Lipanci in pod 
Raduho ter druge). Zgraditi bo treba tudi 
nekaj novega na Golici, modernizirati 
Tamar v Planici, Erjavčeva koča je tudi že 
dolgo potrebna obnove, prav tako pa tudi 
krnsko jezero na planini Duplja. Letos smo 
dobili nov zemljevid Triglava v merilu 1 : 
20.000, ki je izredno pregleden, popoln in 
velik pripomoček za varno hojo in prijetno 
bivanje v gorah. 

Pri vsem tem lepem in dobrem pa se 
moramo ob zaključku poletne planinskoal-
pinist ične sezone ozreti tudi na dokaj ža
lostno in senčno stran našega planinstva, 
plezalnega športa in alpinizma. Kljub ne
nehnim opozorilom števi lnim planinskim 
šolam, plezalnoalpinist ičnim tečajem, vež-
bam in taborom, nenehnim opozorilom v 
dnevnem Časopisju, radiu, televizijskih in 
drugih občil ih, se števi lo lažjih, težjih in 
na žalost tudi tragičnih smrtnih nesreč 
množi iz sezone v sezono, iz leta v leto. 

Kljub temu, da se vrata visokogorskih 
planinskih postojank počasi zapirajo, so 
planinske poti Še vedno polne v letošnji 
lepi, cvetoči jesenski sezoni. Po vrhovih na 
Jalovcu, Mojstrovkah, Prisojniku, Man
gartu, Špiku, Škrlatici , Triglavu in drugih 
vrhovih se srečujejo gorniki veselih in 
prazničnih obrazov. Lepa, sončna jesen bo 
podaljšala letošnjo p laninskoalpin is t ično 
sezono. 

najbolj obiskanih postojank, to je Staničev 
dom pod Triglavom, vso sezono brez stalno 
zaposlenega osebja. Oskrbovanje so zago
tovili s tedenskim menjavanjem dežurnih 
ekip, ki so jih sestavljali prizadevni Člani, 
zato se ni čuditi, če ni bilo vedno tako, kot 
je v kočah s stalno in privajeno ekipo. Tudi 
samo oskrbovanje je bilo zaradi številnih 
drugih prenosov v zvezi s praznovanjem 
200-letnice prvega pristopa na Triglav del
no ogroženo. Kljub temu je društvu uspelo 
organizirati prenos približno dveh ton 
desk in drugega materiala za zavarovanje 
fasade doma, kar so poznopoletni obisko
valci sami videli. Nič manj zahtevno delo 
pa ni oskrbovanje Prešernove koče na Sto
lu, kamor je bilo poleg hrane, pijače in drv 
že prenesenega nekaj materiala za popra
vila, ki se bodo izvedla v naslednjem letu. 
Manjša investicijska dela so bila izvršena 
tudi v domu na Pristavi, kjer je bila preple-
skana fasada in obito nadstrešje, medtem 
ko bo v Krmi takoj po zaključku sezone 
prenovljena notranjost prizidka z izdelavo 
separejev in namestitvijo lesene stenske 
obloge. 

Zadovoljni pa smo lahko tudi s samo pla
ninsko dejavnostjo. Kot planinci so se čla
ni udeležili vseh pomembnejših planinskih 
akcij in prireditev, vključno z udeležbo na 
proslavi 200-letnice Triglava v Bohinju in 
dneva planincev, združenega z otvoritvijo 
nove planinske postojanke na Loki pod 
Raduho 10. septembra. Posebno delavni so 
bili mladinci in pionirji, ki so pod vod
stvom načelnice mladinskega odseka Joži
ce Bakovnikove in drugih vodnikov orga
nizirali Štiridnevni tabor v Krmi z izletom 
na Triglav, dalje izlet na Stol, Dovško 
Babo in seveda sodelovali kot mladi pla
ninci na zaključku krajevnega praznika 
10. septembra na Pristavi. 2e prvi pionir
ski sestanki, ki jih je vodstvo mladinskega 
odseka organiziralo na šoli na Koroški 
Beli kažejo, da zanimanje za planinstvo 
med najmlajšimi narašča, saj pristopajo 
k planinskemu društvu vsak dan novi 
mladi Člani. 

Če nazadnje omenimo še to, da je društvu 
uspelo nabaviti z namenom, da zniža stro
ške števi lnih prevozov Še lastno, sicer rab
ljeno vozilo, smo v grobem zajeli poletno 
sezonsko dejavnost. Še daleč pa ne opisali 
š tevi lnih drugih del, težav in tudi uspehov, 
s katerimi se prizadevno društvo srečuje, 
odnosno jih dosega. SM 

KOLEDAR PLANINSKOALPINISTICNIH 
OBLETNIC ZA M E S E C OKTOBER 

4. oktobra 1944 je Andrej More, Gandi vodil iz Bohinja sk 
partizanov v dolino Vrat. mimo bivaka 

ri Radovino H-l 
ezrri in preko 

odJI iz Bohinja 
r. 11. (2.140 m) 

Grla v Martuljk. 
7. oktobra 1890 so v Bohinju pogorele Zoisove fužine. Od tedaj dalje se j« 

nase klas ično, ljudsko planinstvo začelo naglo seliti in širiti v Dolino, na sever
no stran Triglava. Škrlatne, Razorane. Prisojne in Jalove gore in dalje v Trento 

Istega dne so gorniki iz Radovljice leta 1951 slovesno otvarjali in izročali v 
uporabo'Pogačnikov dom na Grivi, pri Križkih jezerih (2.052 m), ki je dobil ime 
po Jožetu Pogačniku, ki se je prejšnjega dne smrtno ponesrečil v Mlinarici med 
Prisojnikom in Razorjem. 

16. oktobra 1747 seje na Knprivniku rodil Luka Korošec. *(H vel"ki Jurjo-
voc«. ki je bil mod »štirimi srčnimi ljudmi« 26. avgusta 1778 prvi na Triglavu, 
verjetno odkar stoji svet. 

19. oktobra 1940 se je v plezalnem vrtcu v Dolomitih smrtno ponesrečil 
slavni tržaški plezalec super VI. težavnostne stopnji- K mi lin Comici 
(1901 - 1940). 

20. oktobra 1914 so borci aktivisti in kurirji jeseniško bohinjskega odredit 
v počast i tev osvoboditve Beograda razvili na vrhu Triglava, na Aljaževem 
stolpu veliko slovensko zastavo s peterokrako. 

29. oktobra 1956 se je na prehodu preko Kotlieev pod Brano pripetila velika 
planinska nesreča, trije mrtvi, tragedija Štupar. 



Hokej na ledu Kaj bomo gledali v kinu 

S O D N I Š K I ZNAKI ZA PREKRŠKE 
IN KAZNI 

Z A D N J A IZMENA 
V P O Č I T N I Š K E M D O M U V BIOGRADU 

V petek, 8. septembra, smo se z dvema 
avtobusoma odpeljali z Jesenic, kot zadnja 
pp.itniška izmena v našem domu v Bio-
gradu na morju. Vso vožnjo je bilo v avto-
bu§ih dobro razpoloženje, največ je bilo 
takih, ki so nas kratkočasi l i z raznimi 
Salami in zgodbami. Med potjo smo se dva
krat ustavili, enkrat na avtocesti Vrhni
ka—Postojna, enkrat pa v Senju. V Bio-
grad smo prispeli naslednji dan okrog pol 
sedmih zjutraj. Ob izstopu nas je najprej 
pozdravil upravnik poči tn iškega doma v 
Biogradu in nam zaželel lepe dopustne dni 
na morju. Nato smo se udobno namestili v 
počitniških hiš icah in se malo oddahnili, 
kajti vožnja nas je utrudila. 

V, eme je bilo vseh deset dni izredno 
lepo. Posebno pa se moramo zahvaliti za 
dobro prehrano in č is točo v že lezarskem 
počitniškem domu. Kopanja smo imeli tudi 
dovolj, saj je bila voda za ta pozni poletni 
čas odlična, tako, da se. je vsakdo lahko 
nakopal kolikor je želel. Organizirali smo 
tudi razna tekmovanja v balinanju, namiz
nem tenisu in šahu. Trenirali smo vsak 
dan, tako, da smo se na tekmovanje, ki je 
bilo zadnji dan, kar dobro pripravili. Orga-

šport, narava, sonce — viri zdravja mla
dega človeka. Sonce nas je že nekaj dni 
prijetno grelo in zato smo se na šoli prejš
nji teden odločili za prvi Športni dan v tem 
eolskem letu. Organizirali smo jesenski 
kros v dolini Završnice . Vreme pa se nam 
je kot ponavadi čez noč skisalo. V megle
nem jutru smo se preko Rebra odpravili v 
Završnico. Najprej smo vsi učenci šole 
tekli čez drn in strn po natančno določe
nih progah. Dež, ki je od Časa do časa pršil 
skozi meglo, nas ni odvrnil od naporov in 
želja po čimboljših uvrstitvah. 

NAJBOLJŠI REZULTATI: 
Učenci višj ih razredov (letnik 1964) — 

dečki - 800 m: 1. Toni Bulovec - 2,25,0; 
dekleta (1964) — 700 m: 1. Maja Langus — 
2.32,9; dečki (1965) - 700 m: 1. Emil Bene-
dik - 2,18,7; dekleta (1965) - 600 nr: 1. 
Irena Svetina - 1,48,6; dečki (1966) -
600 m: 1. Tomaž Dolar - 2,05,3; dekleta 
(1966) — 500 m: 1. Mojca Bur lačenko -
1,43.6; dečki (1967) - 500 m: 1. Andrej 
Cučnik - 1,02,6; dekleta (1967) - 400 m: 
1. Tanja Rekar 0,59,3. 

Pričelo seje novo Šolsko leto, s tem pa se 
je začela tudi ž ivahna dejavnost Šolskega 
športnega društva na osnovni šoli Preži-
hov Voranc na Jesenicah. Za vse učence in 
učenke od petega do osmega razreda ima
mo organizirane treninge v odbojki, košar
ki in rokometu in to med tednom, vsakih 
štirinajst dni pa bomo v sobotah imeli 
medrazredna tekmovanja. S "pripravami 
smo že pričeli , hkrati pa so bili tudi že prvi 
ttiedrazredni boji. Dekleta 8. c razreda so 
slavila zmago v odbojki, fantje iz 8. b pa so 
bili najboljši v malem nogometu. 

V petek, 22. septembra, smo se na Polja
nah nad Jesenicami pomerili v jesenskem 
krosu, katerega seje udeležilo 199 učencev 
•n 187 učenk. Iz naših rezultatov je razvid
no, da smo novo šo l sko leto pričeli zelo 
aktivno, sodelovanje v športu pa nam bo 
sigurno koristilo, da bomo lažje premagali 
težave v šo lskih klopeh. 

REZULTATI DOSEDANJIH SREČANJ: 
ODBOJKA UČENKE: 8. a : 8. b 1:2 

(15:13, 3:15, 6:15), 8, a : 8. c 0:2 (5:15. 
H:16), 8. b : 8. c 1:2(15:8, 12:15, 10:15). 

Vrstni red: 1. 8. c, 2. 8. b, 3. 8. a. 
NOGOMET UČENCI: 8. a : 8. b 0:2. 8. a : 

8 c 0:2, 8-b : 8. c 1:1. Po streljanju kazen
skih strelov so zmagali učenci 8. b (4:3) 
Pred 8. c in 8. a. 

•'KSENSKI KROS 
' D E K L E T A 5. RAZRED (nastopilo 51): 
'•Milena Begič - 5. b. 2. Velida Alagič -

nizacijo tekmovanja je vodil Janez Koren. 
Predzadnji večer, ki je bil tudi poslovil

ni, je Janez Koren objavil tudi rezultate 
tekmovanja. 

BALINANJE MOŠKI: (14 ekip - dva
krat izpadanje — Štirje finalisti): 1.—2. 
Jauh-Zupan, 1. —2 Kero-Koren, 3. Petač — 
Albreht, 4. KodriČ — Hadžisul imanovič . 

BALINANJE ŽENSKE (ekipno): 1. Jauh, 
Bukovnik, Košir, 2. Murnik, Hadžisal ima-
novič . Kos, 3. Inglič, Jesene, Markizeti, 4. 
Terseglav, Pečar, Simnic. 

Namizni tenis (6 tekmovalcev): L. Dolar, 
2. Jeklar, 3. Vehar. 

Šah (6 tekmovalcev): 1. Jerman, 2. Had-
žisa l imanovič , 3. Jeklar. 

Vseh panog na tekmovanju nismo mogli 
izvesti, ker nismo imeli rekreatorja, kakor 
so ga imele izmene pred nami. To je bilo že 
objavljeno v časopisu Železar. Zahvaljuje
mo se tov. Korenu za organizacijo tekmo
vanja. Imeli smo tudi možnost za rekrea
tivno kegljanje v poči tn iškem domu Ina 
(Rafinerija Sisak). Ob tako lepem vreme
nu, kakor smo ga imeli mi v zadnji izmeni, 
bi lahko organizirali š e eno izmeno. 

Stanko Jauh 

Med učenci nižjih razredov so se odlično 
izkazali: Vid Preželj (1968) - 1,41,3 -
400 m; Nataša Peljhan (1968) - 1,51,6 -
400 m: Nenad Marjanovič (1969) - 1,23,5 
- 400 m: Jana Žibert (1969) - 1,36,3 -
400 m; Goran J o v a n o v i č (1970) - 1,30,1 -
400 m; Marjetka Kočila (1970) - 0,55,9 -
350 m; Tomaž Legat (1971) - 0,52,2 -
250 m; Mateja Tavčar (1971) - 0,52,5 -
250 m. 

Po izvedbi krosa smo se pomaknili do je
zera. Na nogometnem igrišču in na ravni
cah v okolici smo odigrali medrazredne 
tekme v rokometu, nogometu ter v drugih 
igrah z žogo, nekateri pa so pod vodstvom 
učitelja odšli na t rim stezo. Fantje in 
dekleta osmih razredov so odigrali tekmo z 
gimnazijci iz Bežigrada — Ljubljane. 

Po vseh odigranih tekmah smo se v sku
pinah utrujeni a zadovoljni vračali domov, 
saj smo se vsestransko razgibali in naužili 
svežega zraka. 

Jasna Ambroži?. 7. h — 
novinarski krožek 
COS Žirovnica 

5. a, 3. Stanka Kovelič — 5. b, 4. Sevlada 
Čatak — 5. a, 5. Merima Čauševič — 5. b. 

D E K L E T A 6. RAZRED (49): I. Ernisa 
KantareviČ 6. a, 2. Denana Muharemovič 
3. c, 3. Bojana Zupane 6. b, l. Mira Rihter-
šič — 6. a, 5. Snežana Stankov ič 6. d. 

D E K L E T A 7. RAZRED (48): 1- Veronika 
Klinar 7. a, 2. Sonja Vilman 7. a. 3. Ljuba 
Anastasov 7. c, 4. Cvetka Bizjak 7. c, 5. 
Barbara Markež 7. a. 

D E K L E T A 8. RAZRED (39): 1. Belkisa 
KantareviČ 8. b, 2. Barbara Benedičič 8. a, 
3. Mojca Škrlj 8., i . Anka Danilovič 8. c, 
5. Karla Gasar 8. c. 

FANTJE 5. RAZRED (43): 1. Robert Se-
kardi 5. b, 2. Janez Razinger 5. a, 3. Avzebi-
jo Zukič 5. b, 4. Niaz Čamžič 5. a, 5. Andrej 
Leban 5. c. 

FANTJE 6. RAZRED (55): 1. Enes Pivač 
6. b, 2. Muhamed Šabič 6. d, 3. Dušan Sta
rk'' 6. b, 4. Branko Železnikar 6. c, 5. Saba-
hudin Terzič 6. a. 

F A N T J E 7. RAZRED (55): 1. Idriz Šabič 
7. c, 2. Adin AlagiČ 7. a, 3. Dušan Zamida 
7. b, 4. Matej Oblak 7. a, 5. Slavko Luznar 
7. b. 

F A N T J E 8. RAZRED (46): 1. Sead Catak 
8. a, 2. Nusret Galijaševič 8. b, 3. Tomaž 
Novak 8. b, 4. Klaus Sagernik 8. c, 5. Rajko 
T u š e k S . c . RiurTrU-a J 

DEŽURNA TRGOVINA 

V soboto, 7. oktobra, bo 
na Jesenicah od 15. do 
19. ure odprta 

ŠPECERIJA BLED - SU
PERMARKET UNION, Ti 
tova 22 

VABILO 
U P O K O J E N C E M 
Društvo upokojencev Je

senice vabi na koncert, ki 
ga prirejajo pevci Slakove-
ga ansambla - FANTJE IZ 
PRAPROTNA v petek, 6. 
oktobra, ob 18. uri v domu 
društva upokojencev na Je
senicah Pod gozdom 13. 

V soboto, 7. oktobra, pa 
bo ob 16. uri redni mesečni 
članski sestanek. 

OBVESTILO 
O B Č A N O M 

Komunalno podjetje KO
VINAR obvešča lastnike 
grobov na novem pokopali
šču na Blejski Dobravi, ki 
je urejen po parkovnem si
stemu, da lahko začno po
stavljati na svojih grobovih 
plošče. 

Podrobne informacije do
bite na pogrebni službi ko
munalnega podjetja KOVI
NAR, Jesenice, Spodnji 
Plavž 6. 

ZAHVALA 
Ob smrti našega dragega strica 

JANEZA PETERMANA 

se iskreno zahvaljujeva dr. Dra-
žiču za večletno zdravljenje na 
domu in zdravstvenemu osebju in
ternega oddelka splošne bolnice Je
senice za zdravljenje in lajšanje 
bolečin zadnje dni njegovega živ
ljenja, gasilcem, ki so ga tako šte
vilčno s prapori spremili na njegovi 
zadnji poti ter ZB NOV za sprem
stvo s praporom. Posebno zahvalo 
izrekamo vsem sosedom, ki so nama 
pomagali v tem trenutku. Zahvalju
jeva se za vence in cvetje, pevcem za 
žalostinke, govornikom za poslo
vilne besede ter vsem, ki so ga spre
mili na njegovi zadnji poti. 

Slavko in Marjanca 
s sinovoma 

Z A H V A L A 

Ob težki izgubi drage mame in 
stare mame 

MARIJE KOZIČ 

se najlepše zahvaljujemo osebju 
kirurškega in internega oddelka 
splošne bolnice Jesenice za ves trud 
in požrtvovalnost. Posebno zahvalo 
izrekamo tudi dr. Rojčevi za dol
gotrajno zdravljenje na domu in so
sedom za denarno pomoč. 

Žalujoča hčerka Danica 
z družino 

ZAHVALA 

Ob izgubi dragega moža, očeta 

FRANCA KLINARJA 
se iskreno zahvaljujemo zdravni

škemu in strežnemu osebju inter
nega oddelka jeseniške bolnice za 
zdravljenje in trud, da bi ga ohranili 
pri življenju. 

Zahvaljujemo se vsem sosedom za 
pomoč v dneh težke izgube, daro
valcem vencev in cvetja ter gasil
skemu društvu Planina pod Golico 
za spremstvo na zadnji poti in go
vorniku za poslovilne besede ob od
prtem grobu. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so z 
nami sočustvovali, nam izrekli so-
žalje in ga spremili na njegovi zadnji 
poti. 

ŽALUJOČI: žena Olga, 
sinova Vladimir in Andrej 
z družinama, brat Albin z 
družino in ostalo 
sorodstvo. 

Z A H V A L A 
Ob dvakratnem vdoru vode v sta

novanje zaradi zamašene kanalizaci
je, se najlepše zahvaljujemo, dopol
danski dnini poklicnih gasilcev, ki so 
2:1. septembra nuditi takojšnjo po
lnoč. 

Posebno zahvalo smo dolžni sose
dom Malej Matevžu. Bizjakovima. 
Krelihovi. Dolcsovi in M rakovi za 
njihov trud. 

Še enkrat prav lepa hvala. 
S O T L K R J E V I 
('..revolucije 7 

Kino R A D I O 
7. in 8. oktobra amer. pustolovski 

barvni film GUSAR Z J A M A J K E , 
režija James Goldstone, v gl. vlogi 
Robert Shaw, ob 17. in 19. uri. 

9. in 10. oktobra angl. barvni po
učno fantastični film Z E M L J A IZ
G U B L J E N A V ČASU. režija Kevin 
Connor, v gl. vlogi Doug Mc Clure. 
ob 17. in 19. uri. 

Film je posnet po delu E. R. Bur-
rougha, ustvarjalca Tarzana. 

11. oktobra amer. barvni film TI
G E R Z R E L E P O T I C E , režija Roger 
Vadim, v gl. vlogi Rock Hudson, ob 
17. in 19. uri. 

12. oktobra ni predstav. 
13. oktobra amer. barvni krimi

nalni film GOSPOD K L E I N , režija 
Joseph Losey, v gl. vlogi Alain De-
lon. ob 17. in 19. uri. 

14. in 15. oktobra italij. barvni pu
stolovski film OBRNI D R U G I OB
RAZ, režija Franco Rossi, v gl. vlogi 
Budd Spencer, ob 17. in 19. uri. 

Kino PLAVŽ 
7. in 8. oktobra angl. barvni po

učno fantastični film Z E M L J A IZ
G U B L J E N A V ČASU, ob 18. in 20. 
uri. 

9. in 10. oktobra amer. barvni pu
stolovski film GUSAR Z J A M A J 
K E , ob 18. in 20. uri. 

Z A H V A L A 

Zahvaljujem se vsem sodelavcem 
iz žarilniče. ki so mi dali darilo ob 
odhodu v pokoj. Želim jim veliko 
uspeha pri delu. 

K ;i idl l ' ršič 

Z A H V A L A 
Osnovni organizaciji zveze sindi

katov TOZD Hladna valjarna Jese
nice in varnostni službi, posebno pa 
sodelavki Milki , se iskreno zahvalju
jeva za letovanje na morju. 

Cirilu in Zvonki pa se zahvaljuje
va za prelep večer ob osebnem praz
niku. 

Anica in Drago -lasem 

11. oktobra ni predstav. 
12. oktobra amer. barvni akcijski 

film R A Z B I J A C , ob 18. in 20. uri. 
13. oktobra amer. barvni pustolov

ski film T I G E R Ž R E L E P O T I C E , 
ob 18. in 20. uri. 

14. in 15. oktobra franc. barvni 
film - srhljivka H A R M A G E D O N , 
ob 18. in 20. uri. 

Kino K R A N J S K A G O R A 

7. oktobra italij. barvni kavbojski 
film Č L O V E K I Z V I R G I N I J E , ob 
20. uri. 

11. oktobra angl. bfrvni poučno 
fantastični film Z E M L J A I Z G U B 
L J E N A v Č A S U , ob 20. uri. 

14. oktobra amer. barvni pustolov
ski film G U S A R Z J A M A J K E , ob 
20. uri. 

Kino D O V J E - M O J S T R A N A 

7. oktobra angl. barvni film — ko
medija I N Š P E K T O R K L U S O V 
A K C I J I , ob 19.30. 

8. oktobra italij. barvni kavbojski 
film Č L O V E K I Z V I R G I N I J E , ob 
19.30. 

14. oktobra angl. barvni poučno 
fantastični film Z E M L J A I Z G U B 
L J E N A v Č A S U . ob 19.30. 

15. oktobra amer. barvni pustolov
ski film G U S A R Z J A M A J K E , ob 
J 9.30. 

Z A H V A L A 

Osnovni organizaciji sindikata DS 
za komercialne in finančne zadeve 
se najlepše zahvaljujem za denarno 
pomoč, katero sem prejela v času 
moje dolgotrajne bolezni. Zahvalju
jem se tudi sodelavcem za obisk na 
domu in izkazano pozornost. 

Halina Seljak 

Z A H V A L A 

Konferenci osnovnih organizacij 
zveze sindikata Železarne se najlep
še zahvaljujem za desetdnevno brez
plačno bivanje v Biogradu. 

Ignac Zupan 

Š P O R T N I DAN V Z A V R Š N I C I 

Ž I V A H N A Š P O R T N A D E J A V N O S T 
V OSNOVNI ŠOLI PREŽ IHOV V O R A N C 

DVIGNITE 
NAROČENE S L O V E N S K E Z A S T A V E 

Pfebjvaire krajevne skupnosti Javornik — Koroška Bela. ki 
so v mesecu juniju naročili slovenske zastave, obveščamo, da jih 
lahko dobijo \ pisarni krajevne skupnosti v prvem nadstropju delav
skega doma Julke in Albina Pihernik na lavorniku Slovenske 
zastave po ceni 52 dinarjev po kosu lahko dvignete vsak ponedeljek, 
torek ali čet i'l ek med 17. in 19. uro. 

Krajevna organizacija SZDI. 
Javornik — Koroška Bela 

VPIS V ODDELEK D O J E N Č K O V 
IN M A L O ŠOLO 

VVK Cilka Zupančič pri TOZD osnovna šola Karavanških 
kurirjev NOB. 

objavlja informativni vpis v oddelek dojenčkov. 
Vpisovali bomo vse otroke do drugega leta starosti. 
Oddelek bo predvidoma odprt v prvih mesecih leta 1979. 
Vpisovali bomo tudi v Cicibanovo malo šolo (80-urni program) 

za otroke rojene leta 1973 jn otroke rojene do junija 1974. Vpisovali 
bomo le otroke, ki še niso vključeni v vzgojno varstveno enoto. 

Vpis bo II). oktobra v prostorih V V E Cilka Zupančič od 10. do 
Hi. ure. 

ABC P O M U R K A - T R G O V S K O PROIZVODNA 
ORGANIZACIJA (IGLICA T E M E L J N A ORGANIZACIJA 
D E L E K A T E S A o . suh. t... J E S E N I C E . TITOVA 73 

na podlagi sklepa odbora za delovna razmerja 
objavlja prosta dela in naloge 
prodajalke v K A S T ! 2 na tržnici s polnim delovnim časom za 

nedoločen čas. 
Pogoji: 

— zaključena šola za prodajalce. 
— ti i leta ustreznih delovnih izkušenj. 
— I rimeserno poskusno delo. 

Kandidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev 
pošljejo na naslov: ABC P O M U R K A — trgovsko proizvodna or
ganizacija GOLICA — kadrovska služba. Jesenice — Titova 1, 
najkasneje do vključno 20. oktobra 1978. 

TOZD K O M U N A L N E SLUŽBE, o.šol. o.. 
K O M U N A L N O P O D J E T J E K O V I N A R J E S E N I C E , n. sol..... 
- RAZPISNA KOMISIJA 
razpisuje prosta dela in naloge 

I N D I V I D U A L N E G A P O S L O V O D N E G A O R G A N A T O Z D 
K O M U N A L N E S L U Ž B E 

Kandidati morajo poleg, splošnih pogojev izpolnjevati še 
naslednje pogoje: 

1 da imajo višjo šolsko izobrazbo komunalne ali gradbene 
smeri. 

2. da imajo štiri leta delovnih izkušenj na podobnih deHh. 
3. da predlože program dela. 
4. da imajo moralnoetične kvalitete in aktiven odnos do 

razvijanja samoupravnih odnosov v združenem delu. 
Prijave z dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev naj 

kandidati pošljejo na naslov: Komunalno podjetje Kovinar Jesenice 
TOZD Komunalne službe; /. oznako »za razpisno komisijo« v 15 
dneh pd dneva objave razpisa. 

Kandidate bomo obvestili o izidu razpisa v 31) dneh od preteka 
objave razpisa. 



Hokej na ledu 

ZAČELO S E J E 32. D R Ž A V N O P R V E N S T V O 
V H O K E J U NA LEDU 

JESENICE : C E L J E 7:6 (3:1, 3:2.1:3) 
Dvorana v Podmezaklji, gledalcev 1500, 

sodniki Petelin (Ljubljana), Dremelj in Ce
ni alar (oba z Jesenic). Strelci za Jesenice 
so bili Klemene 5, J . Razinger in Paiič, za 
Celje pa Felc in OgrajenSek no 2, ter Lesjak 
in Vertoviek. 

2e takoj je treba povedati, da so jeseniški 
hokejisti na začetku letošnjega prvenstva, 
ki bo nedvomno eno najzanimivejš ih v 
zadnjih letih, razočarali svoje zveste sim-
natizerje. Gre namreč za to, da je v nedeljo 
zvečer na eni strani stalo moš tvo osem-
najstkratnih državnih prvakov, ki je prvo 
v Jugoslaviji stopilo na ledeno ploskev v 
letošnji sezoni, ki je nedvomno največ tre
nirala v pripravljalni dobi, odigralo je tudi 
največ tekem izmed vseh jugoslovanskih 
moštev , izmed teh celo osem mednarodnih 
in ne nazadnje moštvo , ki je glavni kandi
dat za osvojitev naslova državnega prvaka 
na drugi strani pa ekipa Celja, ki je novi
nec v prvi zvezni ligi, moš tvo , ki je precej 
pozneje dobilo led kot Jesen ičan i , in zato 
so njegovi igralci precej manj trenirali kot 
jeseniški , Celjani pa so odigrali le nekaj te
kem pred začetkom prvenstva s Kranjsko 
goro in Medvescakpm. 2e ti podatki pove
do, da izdatna zmaga domačinov ne bi 
smela biti problem. Do tega ni prišlo, lahko 
pa bi ae v nedeljo zvečer v Podmezaklji 
zgodila prava hokejska senzacija, kajti 
Celjani so pri 6:5 za Jesenice imeli vrsto 
priložnosti , da bi izenačili in celo povedli. 
Ce so Atevilni jeseniAki navijači do sedaj 
morda Ae gledali skozi prste svojim ljub
ljencem, Ae zlasti ob porazih s tujimi 
ekipami, to sedaj nedvomno ne bodo več, 
kajti nedeljska slaba predstava prvakov je 
le dokazala, da marsikaj Akriplje v njihovi 
igri. 

Morda bo nekdo rekel, da so Celjani v le-
toAnji sezoni okrepljeni z bratoma 2bon-
tar. To je sicer res, kot tudi dejstvo, da je 
Marjan 2 bon tar z odličnimi obrambami 
najzasluznejAi za tesen poraz njegovega 
moštva v Podmezaklji, medtem ko se je 
Francu 2bontarju Ae kako poznala dolga 
odsotnost z ledene ploskve. Tudi Marjano
ve dobre obrambe ne bi imele končnega 
uspeha, če vsi celjski igralci ne bi igrali 
tako požrtvovalno in borbeno kot so. Z 
borbenostjo-In požrtvovalnostjo ter odno
som do soigralcev in igre so celjski hokeji
sti dali pravo in se kako potrebno lekcijo 
J e s e n i č a n o m . Pravi užitek jih je bilo gle
dati, kako so se borili za vsako podajo, za 
vsako ploščico, niso odnehali niti takrat, 
ko so bili preigrani. Na drugi strani pa so 
domačini povedli s 3:0 in so, kot je njihova 
stara navada, mislili da je to tudi dovolj. 
Toda hokej je igra, v kateri so možni hitri 
preobrati. Tako so se »zaspani« Jesen ičan i 
le predramili pri minimalnem vodstvu 6:5, 
vendar jim tokrat prav nič ni Alo od rok. 
Vrstile so se slabe, nekontrolirane podaje, 
akcije so bile netočne, skratka gledali smo 
slab hokej moštva, ki naj bi letos osvojilo 
naslov prvaka. In če se log ično vprašamo 
kako, da je do takega naglega preobrata 
priAlo je odgovor sila preprost. Jesen ičani , 
ki te vrsto let igrajo, Ae zlasti s slabšimi 
moštvi , sila lagodno in neborbeno, so po
stali žrtve tega. Legenda jeseniAkega ho
keja Albin Felc, ki je bil mimogrede po
vedano, poleg M. Zbontarja in Klemenca 
najboljši posameznik tega srečanja, kot 
trener Celjanov za tako vodenje in »mani-
re< jesenišk ih hokejistov ve že vrsto let. 
Zaradi tega je od svojih igralcev zahteval 
veliko drsanja, maksimalno borbenost in 
oviranje J e s e n i č a n o v v vsakem položaju in 
akciji. To namreč ne ustreza J e s e n i č a n o m , 
ki bi najraje dosegali zmage s čim manj 
vloženega truda, kot da hokej ni prava mo-
Aka, hitra in ostra igra. Njegova taktika se 
je izkazala kot povsem pravilna, doseženi 
rezultat pa vsekakor dokazuje, da bodo Ce
ljani v letoAnjem letu pobrali, se zlasti na 
Celjskem ledu marsikateri »skalp«. S tako 
neborbeno igro in odnosom do nasprotni
ka, hokejisti Jesenic ne smejo niti pomisli

ti, da bodo se enkrat osvojili naslov držav
nega prvaka. Zgledovati bi se morali po 37-
letnem Albinu Felcu, ki je več garal in se 
boril, kot več ina mladih jeseniških hokeji
stov, ki so več trenirali in so polni ener
gije. Brez hitrega drsanja in borbenosti ni 
dobrega hokeja. To je stara resnica, ki je-
seniAkim hokejistom nikakor ne gre v gla
vo. Minili so namreč časi , ko so le na Jese
nicah imeli dobre pogoje za vadbo, in so 
bili zato hokejisti iz že lezarskega mesta 
vedno bolje pripravljeni, njihova tehnika 
pa je bila za vse jugoslovanske ekipe nedo
segljiva. Prišel pa je čas , ko se moči izena
čujejo in vse bolj prihaja do izraza borbe
nost, kar je pravzaprav za hokej povsem 
normalno. Tekma s Celjem je bila prava 
Aola in opomin, da v letoAnjem prvenstvu, 
ko so prvaki pomlajeni, zmag ne bodo do
segali z lahkoto. Potrebno se bo trdo boriti 
z vsakim nasprotnikom. 

Da vseeno ne bi storili komu krivice je 
treba povedati, da so se tudi na jeseniAki 
strani nekateri igralci poAteno borili in ig
rali dobro, kar predvsem velja za Klemen
ca, Suvaka, mladega Pajiča, Hafnerja, bra
ta Horvat in delno Makuca. Ostali pa naj se 
krepko zamislijo in pomislijo, da je nepo
šteno in netovariAko, da nekdo veliko pre-
gara, drugi pa se ob tem vedejo kot balet-
niki. D. 

OLIMPU A : KRANJSKA GORA 14:0 
(4:0, 4:0, 6:0) 

Hala Tivoli, gledalcev 500, sodniki Grgec 
(Zagreb) E . Petelin in LeAnjak (oba Ljub
ljana). 

Ze tako mlada ekipa Kranjske gore je 
bila pred letošnjim prvenstvm močno po
mlajena, saj so sprejeli v svoje vrste kar 
sedem mladincev. To je bilo potrebno, ker 
so najboljši igralci Kranjske gore: Mlina-
rec, CeAnjak, Pajič, BeAiČ in M. Horvat 
prestopili k Jesenicam. Tako je sedaj v mo
štvu Kranjske gore 12 mladincev, vemo pa 
tudi, da so trenirali le enkrat na dan, ker 
več ina mladih igrlacev hodi v Aolo in ne 
morejo trenirati v dopoldanskem času. Za
radi tega je bi) visok poraz pr ičakovan, če
prav ne s tako razliko. Neizkušenost je pač 
napravila svoje in je pred trenerjem Svet-
linom veliko dela, da bo mladim igralcem 
vlil potrebno znanje, Ae bolj pa zaupanje 
vase, ki jim ga nedvomno manjka. 

Od te mlade ekipe je seveda pričakovat i , 
da jih prvi poraz ne bo prizadel, saj so za
res premalo trenirali, nadaljevanje sezone 
pa je njihova priložnost, da se uigrajo in 
pokažejo da tudi oni znajo igrati dobro. 

P O K A L K A R A V A N K 

JESENICE : K A C 3:3 (0:2,1:1, 2:0) 
Dvorana v Podmezaklji, gledalcev 1200, 

sodniki I. Petelin (Ljubljana), Dremelj in 
Čemažar (Jesenice). Strelci so bili za Jese
nice: Suvak, Pavlic in Hafner, za K A C pa 
Pek 2 ter Kunig. 

J e s e n i č a n o m se je ponudila lepa prilož
nost, da bi premagali večkratnega prvaka 
Avstrije in se mu tako oddolžijo za nedavni 
visok poraz v Celovcu s 3:10. Žal so tokrat 
neiznajdljivi strelci zamudili vrsto prilož
nosti, kajti Jesen ičan i so bili boljši v drugi, 
Ae zlasti pa v tretji tretjini. Toda jeseniAki 
hokej si ti so tudi tokrat pokazali, da zelo 
težko dosegajo zadetke. Z igro so povsem 
zadovoljili, vendar pa je njihova učinkovi 
tost resen opomin za trenerja KHnarja, da 
bo temu namenil več pozornosti. 

Tako so Jesen ičan i v letoAnjem tekmo
vanju za pokal Karavank osvojili prvo toč
ko. K A C je prvi s sedmimi točkami , Olim-
pija druga z dvema, Jesenice pa tretje z 
eno. 

Prijateljski mednarodni tekmi na Jese
nicah: 

Jesenice : K A C (mladinci) 3:4 (0:0, 2:1. 
1:3) 

Jesenice : K A C (pionirji) 2:5 (1:0, 1:4, 
0:1). D. 

P R O G R A M D R S A N J A 
IN DRSALNIH PRIREDITEV 

REKREACIJSKO DRSANJE: 
— petek. 6. oktobra, od 20. do 22. ure za železarno Jesenice, 
— sobota, 7. oktobra, od 14. do 16. ure, 
— nedelja, 8. oktobra, od 14. do 16. ure, od 17. do 19. ure in od 20. do 22. ure, 
— petek, 13. oktobra, od 20. do 22. ure za železarno Jesenice. 
— sobota, 14. oktobra, od 14. do 16. ure. 

H O K E J S K E PRIREDITVE: 
— četrtek, 5. oktobra, ob 18.30 prijateljska mednarodna tekma HK Kranj

ska gora : HC Asiago, Italija, vstopnin a 20 din, 
— sobota, 7. oktobra, ob 9. uri pionirska tekma HK Jesenice : VSV Beljak, 

ob 18,30 za državno prvenstvo HK Kranjska gora : HDK Celje, vstopnina 20 din, 
— sreda, 11. oktobra, ob 18,30 za državno prvenstvo HK Jesenice : HK 

Olimpija Ljubljana, vstopnina 30 din, 
— sobota, 14. oktobra, ob 18.30 za državno prvenstvo H K Kranjska gora : 

HK Crvena zvezda Beograd, vstopnina 20 din; vstopnina za šo l sko mladino, vo
jake in upokojence na vse tekme je enotna — 10 din. 

TRENINGI: 
NEJESENIŠKA H O K E J S K A MOŠTVA: 
— četrtek. 5. oktobra, od 21. do 22.30 HDK Bled, 
— petek, 6. oktobra, od 22.15 do 23.30 H K Kokrica Kranj. 
— sobota, 7. oktobra, od 21. ure do 22.30 HK Blejska Dobrava. 
— nedelja. 8. oktobra, od 8. ure do 9.30 HK Ljubno, od 9.45 do 11.15 HK Bo-

rovlje Jesenice, od 11.30 do 13. ure HDK Bled, 
— ponedeljek, 9. oktobra, od 22. ure do 23.30 HK Borovlje Jesenice. 
— torek, 10. oktobra, od 21. ure do 22.30 veterani, 
— sreda, 11. oktobra, od 21. ure do 22.30 HDK Bled. 
— četrtek, 12. oktobra, od 21. ure do 22.30 HDK Bled 
— petek, 13. oktobra, od 22.15 do 23.30 HK Kokrica Kranj, 
— sobota, 14. oktobra, od 21. ure do 22.30 HK Blejska Dobrava. 

UMETNOSTNI DRSALCI: 
— petek, 6. oktobra, od 15. ure do 16.45, 
— sobota, 7. oktobra, od 7.30 do 8.45. 
— torek, 10. oktobra, od 10.45 do 12.15. in od 15. ure do 16.45. 
— sreda, 11. oktobra, od 10.45 do 12.15 in od 15. ure do 16.45, 
— petek, 13. oktobra, od 15. ure do 16.45, 
— sobota, 14. oktobra, od 7.30 do 8.45. 

KEGLJAČI NA L E D U : 
— ponedeljek, 9. oktobra, od 18.15 do 22. ure. 
— četrtek, 12. oktobra, od 2. do 22. ure-

PRVO K O L O -
U S P E H 

V MARIBORU 
V nedeljo, 1. oktobra, se je začela repub

liška šahovska liga v kateri nastopa tudi 
najboljša ekipa šahovskega društva Jese
nice. Lansko I to so Jesen ičan i osvojili 
osmo mesto. V letoAnjem tekmovanju na
stopata Ae dve gorenjski ekipi in sicer Mur
ka iz Lesc in SR Kranj. 

2e v prvem kolu so morali Jesen ičan i na 
gostovanje v Maribor k odlični ekipi Kovi
narja, ki je letos med favoriti za osvojitev 
republiAkega prvaka, saj ima v svoji ekipi 
kar pet mojstrskih kandidatov. Jeseničani 
so odpotovali z naslednjo ekipo: Zorko, 2e-
leznik, Tratnjek, Krničar, Krajnik, Kono-
belj, MaruAičeva, Tratnjekova, Kosmač, 
Sokl ič in tehnični vodja Majtan. 

2e po prvih potezah je bilo videti, da bo 
dvoboj izredno izenačen. Na prvi deski je 
Zorko s črnimi figurami prepričlj ivo nad-
igral slovenskega prvaka iz leta 1975 Mi-
hevca, 2eleznik pa letos prvič igra na član
ski deski in je zaradi premajhne izkušeno
sti prepustil pobudo nasprotniku, kar se 
mu je na koncu tudi maščevalo . Tratnjek s 
črnimi figurami ni uspel remizirati z odlič
nim Bodičem, medtem ko sta na četrti in 
peti deski Krničar in Krajnik nadigrala 
nasprotnika. Krničar je že po 14. potezi 
imel prednost figure in je prednost obdržal 
do konca, Krajnik pa je s črnimi figurami 
postavil nasprotnikovega kralja pred ne
rešljive probleme in ga v časovni stiski 
celo matiral. Na Aesti deski Konobelj ni 
uspel izkoristiti belih figur, zato pa sta bili 
odlični obe članici , MaruAičeva in Tratnje
kova, ki sta prepričljivo zmagali. Mladinca 
Kosmač in Sokl ič sta dokazala, da bosta 
trd oreh vsem nasprotnikom v ligi. 

Po prvem kolu je vrstni red: Murka (Les
ce) 8,5, Celje 7, Jesenice 6 itd. 

V drugem kolu se bodo Jesen ičan i pome
rili v Aahovskem domu na Jesenicah z eki
po DVZ Ponikve (Ponikve pri Kočevju) v 
nedeljo, 8. oktobra, ob 9. uri dopoldne. 

GOSTOVANJE V SRBIJI 
9. in 10. septembra so bili najboljši jese

niAki Aahisti gostje Aahistov iz Kosijeriča. 
Je sen ičan i so ob tej priložnosti nastopili 
na več Aahovskih prireditvah, ki so jih do
mačini pripravili v počast i tev občinskega 
praznika mesta Kosijeriča pri Valjevu. V 
jeseniAki ekipi so nastopali Zorko, Zelez-
nik, Krajnik, Pavlin, Sterle in Majtan. 

Na velikem turnirju mesta Kosijeriča, na 
katerem je nastopilo Aest ekip, so Jeseni
čani osvojili odlično drugo mesto za ekipo 
Sevojna. Na hitropoteznem turnirju po
sameznikov pa je v finalni skupini Zorko 
osvojil drugo, Pavlin pa deseto mesto. 
Zmagal je mojster iz Kosijeriča Jovč ič . 

Zadnji dan pa so se Jeseničani Ae pome
rili v dvoboju z ekipo Valjeva in jih pre
magali z visokim rezultatom 27,5:8,5. 

Jesen ičan i so bili nadvse prisrčno 
sprejeti, zato upajo, da bodo že naslednje 
leto vrnili gostoljubje šahovskim prijate
ljem iz Kosijeriča pa tudi Valjeva. Šahist i 
se tudi zahvaljujejo občinskemu svetu zve- -
ze sindikata za pomoč, ki jo je nudil ob tej 
pri ložnosti . 

K T 

NOGOMET 
NK JESENICE : NK TR2IČ (pionirji) 4:0 
Na težkem in blatnem igrišču sonajmlaj-

- si jeseniAki nogometaši prikazali zelo do
bro igro. Več ino tekme so igrali na polo
vici gostov. Da niso zmagali s Ae višjim 
rezultatom, pa je največji »krivec« gostu
joči vratar, ki je bil sigurno najboljši igra
lec tekme. 

Gole so dosegli: AlagiČ 2, Hadžisulcjma-
nov ič in TerziČ po enega. 

Nastopili so: Spahič , Pezič, Trkulja, Ku
re ti e (TerziČ), OkrAlar, Osmanovič , Be-
šič M., Alagič, Hadžisulejmanovič* Jot ič in 
Bes ič F. 

NK JESENICE : NK SLOVAN (člani) 3:3 
V prijateljskem srečanju z republiškim 

liga sem so domačini prikazali eno svojih 
najboljših iger. Že od prve minute dalje so 
napadali nasprotnikov gol, kar se jim je 
izplačalo, ker so kmalu povedli z dva proti 
nič. Gostom je uspelo proti koncu prvega 
polčasa znižati po napaki sodnika, ki je 
spregledal očitni offsaid. 

Domačini so tudi v drugem polčasu na
daljevali z dobro igro in preko hitrih napa
dalcev Mlakarja in Kovačiča, ki sta bila za 
gostujočo obrambo nezaustavljiva, z lah
koto prihajali do priložnosti . Domačini so 
spet prvi dosegli gol in povedli z dvema 
goloma razlike. Po napakah ožje obrambe 
pa so gostje v finišu tekme najprej zmanj
šali, nato pa izenači l i . 

Gole sta dosegla: Kovačič Z. in Radič. 

NK JESENICE : NKTR2IC (6:1) 10:1 
Jesen ičan i tudi v prvenstvu nadaljujejo 

z dobrimi igrami. Svojega tradicionalno 
neugodnega nasprotnika ekipo Tržiča so 
v boju za točke na domačem terenu visoko 
premagali z 10:1. 

Gledalci, ki so se zbrali v deževnem vre
menu, so sigurno prišli na svoj račun, saj 
so domačini prikazali zares izvrstno igro. 
Skrtka: »Pridite in prepričajte se sami!« 

Gole so dosegli: Mlakar 4, Kovačič 2, 
Kupljenik, Troha, Dučanovič in Smid. 

Nastopili so: Tokič (Mlakar D.), Samar-
džija, B a k o n i č , Ibrahimovič, Kupljenik, 
Kramar, Kovačič , Smid, Mlakar M., Troha, 
Dučanovič . Zvone K 

1 VABILO 
Strelska družina Triglav Javor

nik — Koroška Bela obvešča vse 
člane strelske družine in ostale lju
bitelje strelskega športa da so po
novno pričeli z rednimi treningi z 
zračno puško, ki so v torkih ob 16. 
uri v delavskem domu Albina in 
Julke Pibernik na Javorniku. 

Upravni odbor si relske družine 
Javornik — Koroška Rela 

K K JESENICE : K K GOSTOL 
NOVA GORICA (članice) 56:25 (27:13) 

Zaradi naliva na igrišču v športnem par
ku v Podmezaklji so morale koAarkarice 
Jesenic odigrati tekmo z gostjami iz Nove 
gorice v dvorani. V jesenskem delu sezone 
v telovadnici Ae niso trenirale, ker je bil 
napravljen urnik za koriščenje dvorane 
Aele ob koncu preteklega tedna. Gostje iz 
Gorice so bile vezane na prevoz z vlakom 
zato so zaprosile za zgodnejši termin pri
če tka tekme (ob 16. uri). V tem času pa 
imajo po razporedu rekreacijo v telovad
nici gojenci doma ŽIC. Sami so se odločili , 
da nam odstopijo svoj termin in nam omo
gočijo nadaljnjo borbo za naslov prvaka. 

Tekma sama ni bila posebno na visoki 
ravni, saj je bila ekipa iz Nove Gorice pre
šibak nasprotnik za domača dekleta. Tudi 
domač inke so dosti grešile, zlasti v zaklju
čevanju akcij v napadu, kar pa je razumlji
vo, saj niso bile navajene na mnogo trse 
ploAče in obroče, kot so na zunanjem igri
šču. Trener domaČe ekipe Kejžar je omo
gočil nastop vsem igralkam. 

V sredo, 27. septembra pa bi morala biti 
odigrana tekma z ekipo Save iz Kranja. Ob 
nalivu in hladnem vremenu sodnika in go
stujoča ekipa niso pristali na tekmo na zu
nanjem igrišču, kar je razumljivo, saj je 
šport predvsem namenjen krepitvi zdravja 
in telesnih sposobnosti, ne pa poškodbam 
in bolezni. Za termin v telovadnici smo za
prosili rekreacijsko košarkarsko ekipo 2e-
lezar, ki je takrat imela svoj prvi trening. 
Nismo se uspeli dogovoriti in prvenstvene 
tekme nismo mogli odigrati. Gostje in so
dniki so se vrnili domov, tekmovalna ko
misija KZ Slovenije pa bo odločala o na
daljnjem postopku zoper naš klub. 

Zaenkrat so članice kljub vsemu se v 
boju za prvo mesto v slovenski košarkar
ski ligi zahod, kjer so jim glavne konku-
rentke dekleta Jezice. Slednje so se po kva
lifikacijski tekmi s četrtoplas irano ekipo 
iz nase lige Ilirijo, prav tako iz Ljubljane 
uvrstile v II zvezno ligo (izgleda po terito
rialnem ključu). 

Naše igralke bodo preko zime igrale v 
slovenski super ligi. Pogoj č lanic , kot čla
nov za nastop v republiški ligi, ki traja od 
začetka novembra do aprila prihodnjega 
leta pa je, da imajo Atiri termine za trening 
v dvorani. Edina dvorana, ki se na Jeseni
cah lahko registrira za igranje tekem re
publiške lige, je telovadnica ŽIC. Žal ima 
po sedanjem razporedu za treninge K K Je
senice na razpolago v dvorani le en dvo-
urni in en enotirni termin. Upamo, da se 
bomo uspeli dogovoriti za s propozicijami 
predpisane Atiri treninge tedensko, saj bi 
bilo ne glede na to, da smo v občinski ko
šarki potrdili republiško prednost, škoda 

razpustiti dve mladi ekipi, ki sta ob trdem, 
povsem amaterskem delu dosegli do sedaj 
svoje največje uspehe. 

K K RADOVLJICA : K K JESENICE 
(mladinci) 67:66 (30:36) 

Mladinci Jesenic so v soboto, 30. septem
bra gostovali v Radovljici, kjer so s tesnim 
rezultatom izgubili tekmo z vedno nevarno 
ekipo Radovljice. Tekma je bila vseskozi 
dramatična, saj so Jesen ičan i vodili po 
prvem polčasu za Aest košev . Ob koncu 
tekme so imeli domači več sreče in so tes
no zmagali. Sodnika nista bila dorasla rav
ni tekme. 

K K JESENICE : K K LOK A l N' » EST 71:70 
(22:04) 

V ponedeljek, 2. oktobra pa so mladinci 
Jesenic v dvorani ŽIC (zopet ob podpori 
gojencev doma ŽIC) odigrali tekmo z vode-
čo ekipo gorenjske mladinske lige Lokain-
vest iz Škofje Loke. 

Naši mladinci se v prvem polčasu nika
kor niso mogli navaditi na pogoje igranja v 
dvorani, saj niso doslej v dvorani niti 
trenirali niti igrali tekme. 2oga nikakor ni 
hotela v koA (obroč in tabla sta dosti trsa 
kot na zunanjem igrišču). Dosegli so vsega 
22 košev, čeprav so postartali precej žog. 

Povsem druga slika pa je bila v drugem 
polčasu, ko so pričeli igrati conski pre-
sing. 2e v 9. minuti so rezultat izenačili in 
v 19. minuti so vodili že za sedem košev 
Igro pa so morali zapustiti s po petimi o-
sebnimi napakami: Janj ič , Ažman ter Ma-
tučec. Mlajši igralci so se sicer borili, toda 
prednost je kopnela in v zadnji minuti so 
gostje zopet povedli s točko prednosti. 
Sodnika sta 20 sekund pred koncem po 
burni debati z gostujočo ekipo najprej do-
sodila žogo Jesenicam, nato mrtvo žogo 
sredi igrišča in po neprestanem protesti
ranju gostov, ki niso hoteli nadaljevati tek
me, sta Ae enkrat spremenila odločitev in 
dodelila žogo njim. Naši igralci so jim s tes
nim pokrivanjem žogo vzeli in v predzad
nji sekundi s košem najmlajšega igralca 
Novaka zmagali. 

O naslovu prvaka Gorenjske bo odločala 
tekma med Triglavom in Jesenicami v 
Kranju. Več možnosti imajo Kranjčani, 
naši pa jih bodo skušali presenetiti. 

MLADINKE 
SAVA : JESENICE 35:73 (22:28) 

KLADIV AR : JESENICE 80:60 (39:22) 
Na zadnjem turnirju za mladinke v 2ireh 

je naša ekipa visoko premagala Kranjča
ne, izgubila pa z ekipo domačink. Ne glede 
na gornje rezultate, je ekipa Jesenic zased
la prvo mesto in osvojila naslov prvakinj. 
Poleg ekipe Jesenic bo zaradi kvalitete na 
slovenskem finalu nastopila Ae drugouvr-
ŠČena ekipa Alpina Kladivar iz Žirj. 

LESTVICA: 
1. Jesenice 12 10 2 20 
2. Alpina-Kladivar 

2iri 12 8 4 16 
3. Sava Kranj 12 0 12 0 

V Rotar 

Ekipa mladink KK Jesenice — prvakinje Gorenjske, od leve proti desni sto
jijo;. Vaupotič, Berttmcelj. Stražišar, Srpak. Skumavc: čepijo: Duratovii. 
Ažman,Kantarevič, Bešič in Potočki. Manjkajo: C vnovič, Leskovar, Korbar. 
Vrdoljak in Malackp-, ki sta sredi sezone prestopili v Brest. (Fttto F. Črvi 

USPEH U P O K O J E N C E V Š P O R T N I K O V 
V soboto, 16. septembra, je s pomočjo do

mačega društva zveza društev upokojen
cev Slovenije v Postojni izvedla republ iško 
prvenstvo v kegljanju in balinanju. Prvič 
je bila uvedena v tekmovalni program tudi 
neobičajna disciplina — reševanje kri
žank, v kateri pa letos naše društvo Ae ni 
sodelovalo. 

Udeleženci prvenstva so si morali pot do 
finala priboriti v področnih kvalifikacij
skih nastopih. Med drugimi moštv i so se 
uvrstili tudi kegljači in balinarji — šport
niki društva upokojencev Jesenic. 

Na odloči lnem merjenju športne pri
pravljenosti v Postojni, sta se obe naši eki
pi zelo dobro odrezali, saj sta, po dolgo
trajnih in do konca napetih borbah ob več
kratnem menjavanju vrstnega reda posa
meznih moš tev med samim tekmovanjem, 
dosegli nepr ičakovano drugo mesto v keg
ljanju in balinanju. 

Novi republiški prvak v kegljanju je 
ekipa DU Koper z rezultatom 456 podrtih 

kegljev, Jesen ičan i pa so za njimi zaosta
li le za 5 kegljev. N a š e moš tvo je nastopilo 
v postavi: Tomaž Čufar, J o ž e Basa, Janez 
Zupan, Filip Kordež, Rudi MandiČ, Anton 
Grošelj in Janko Verdnik. 

Finale v balinanju med DU Ljubljana — 
Šiška in našim moštvom je bil uspešnejši 
za Ljubljančane, ki so dosegli naslov 
republiškega prvaka za leto 1978. Za Jese
nice so nastopili: Rudi Pančur , Stanko 
Krek, Alojz Zupan, Anton Gašperin in Ciril 
UršiČ. 

Ude ležence te športne manifestacije je 
pozdravil predsednik zveze društev upoko
jencev Slovenije Avgust Batagel, ki je prvo 
do tretje uvrščenim ekipam podelil lepe 
pokale, društvom pa diplome za doseženi 
skupni uspeh. 

Republ iško prvenstvo so zaključili vsi 
prisotni s partizansko pesmijo, ki so jo in-
tonirali domačini s poudarkom na 35-letni-
co priključitve Primorske in Istre k matič
ni domovini. Q ^ 

Živ-žar seje s kopališča preselil na led 

Košarka 


