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ŽELEZARJI SMO SPREJELI SVOJE PLANSKE OBVEZE 
ZA LETO 1979 

Na osnovi samoupravno sprejetih smernic plana Železarne za leto 
1979 so vse temeljne organizacije in delovne skupnosti v sodelovanju 
z oddelkom za plan in analize — sektorja za ekonomiko v decembru 
pripravile predloge planov za leto 1979. Te predloge planov so potem 
obravnavali in tudi sprejeli na svojih samoupravnih organih, 29. de
cembra pa je usklajeni plan celotne delovne organizacije sprejel tudi 
delavski svet Železarne. 

Sprejeti samoupravni plani kon
kretizirajo cilje, ki smo si j ih začrtali 
v smernicah, to je predvideni dvig 
produktivnosti, zaposlovanje, nagra
jevanje, predvsem pa potrebno viši
no ustvarjenega dohodka, k i nam bo 
omogočil uresničitev teh ciljev. 

Tako za leto 1979 načrtujemo, da 
bomo skupaj dosegli 9582 milij. din 
celotnega prihodka in s tem, po po
kritju materialnih stroškov in amor
tizacije, 1828 milij . din dohodka ozi
roma 1169 miUj. din čistega dohod
ka. Tak finančni rezultat nam bo 
omogočil pokriti vse naše obveznosti 
do družbe, obračunati amortizacijo 
v znesku 553 milij. din in ustvariti 
334 milij. din skladov. Omogočil nam 
bo tudi dvig osebnih dohodkov od 
letošnjega povprečja 6100 din neto 
na zaposlenega, na 6954 din na zapo
slenega, kar pomeni 14 % porast. 

Osebno porabo predstavlja tudi 
sklad skupne porabe, ki ga letno 
načrtujemo v višini 140 milij. din in 

je v primerjavi z lanskoletnim pla
nom večji za 54%. Ta sredstva so 
namenjena za stanovanja, regrese, 
jubilantske nagrade, regresiranje 
toplega obroka itd. 

Grafično lahko prikažemo ustvar
janje in delitev celotnega prihodka 

(Nadaljevanje na 4. strani) 

PROIZVODNE NALOGE TOZD 
V LETU 1979 

Z gospodarskim načrtom za leto 1979, ki so ga sprejele posamezne 
temeljne organizacije združenega dela v decembru preteklega leta, je 
bila dogovorjena tudi ko l ič ina skupne in gotove proizvodnje, ki bi jo 
naj letos dosegle, Jsfaloga je zahtevna saj smo pri skupni proizvodnji 
celotne Železarne načrtova l i letos 1,597.250 ton ali za 17.043 ton 
(1,07 %) in pri gotovi proizvodnji 472.000 ton ali za 30.913 ton (7,0 %) 
več kot smo proizvedli v letu 1978. 

Sodelavec — industrijski zidar 

2e samo povečanje količine pro
izvodnje postavlja pred posamezne 
temeljne organizacije velike naloge. 

PROIZVODNJA SLOVENSKIH ŽELEZARN 
V DECEMBRO IN LETO 1978 

Mesec december in preteklo 1978. leto sta mimo. Konec je priča
kovanj, ocen in želja, sedaj imamo podatke o doseženem, izvršenem in 
neizvršenem. Osnove za analize in izračune o uspešnost i poslovanja 
v preteklem letu so dane. Rezultati povedo, da je bila proizvodnja 
boljša kot leta 1977, več ina nalog sprejetih z gospodarskim načrtom 
za leto X978 pa ni bila izvršenih . 

Končni podatki za pregled, kako 
smo se držali dogovorov sprejetih 
novembra 1977 z nalogami in cilji 
ter skupnimi izhodišči za pripravo 
gospodarskega načr ta za leto 1978 še 
niso znani. Rezultate, ki smo j ih 
spremljali skozi vse leto, bomo pa 
vseeno lahko primerjali. 

V gospodarskem načr tu smo pred
videvali, da bomo proizvodnjo pove
čali v primerjavi z letom 1977 za 8 %, 
dejansko pa je povečanje znašalo 
6%. Dva odstotka znaša zaostanek 
tudi za letnim načr tom in na prvi 
pogled niti ne pove veliko. Količina 
22.462 ton predstavlja že mnogo več, 
vendar je v tem Še nekaj posebno 
bolečih izdelkov, ki j ih primanjkuje 
na tržišču. 

V rasti proizvodnje nismo niti 
v okviru 7%, kar je predvidevala 
resolucija o politiki izvajanja druž

benega plana SR Slovenije za pre
teklo leto. Pr i zaposlovanju smo 
ostali na ravni predvidevanj, saj je 

| (Nadaljevanje na 2. strani) | 

K temu pa je treba prišteti še 
dodatne napore, ki bodo potrebni za 
doseganje načrtovanega proizvod
nega asortimenta in čim nižjih 
proizvodnih stroškov povezanih z iz-
plenom, porabo energije, remonti, 
zastoji in podobno. 

Osnovne značilnosti proizvodnih 
nalog v letu 1979 so za posamezne 
proizvodne temeljne organizacije 
naslednje: 

TOZD PLAVŽ 
Proizvodnja grodlja je letos pred

videna v količini 168.000 ton in 
specifična poraba koksa 660 kg na 
tono grodlja. Glede na to, da sta oba 
plavža v letu 1978 proizvedla skupno 
170.880 ton, bo ob približno enaki 
kvaliteti vsipnih materialov možno 

| (Nadaljevanje na 3. strani) 

PRODAJA V DECEMBRU NAD PLANOM 
V mesecu decembru je bilo prodano 39.421 ton naš ih izdelkov, kar 

je le 2 odstotka manj od planirane kol ič ine . S tem je bilo ustvarjene 
494,414.170 din osnovne realizacije, le-ta pa se je poveča la s prodajo 
energije za 3 milij. din ter ostalih storitev za 7 milij. din na skupno 
504,521.212 din. 

TEŽAVE 
S PROIZVODNJO 

GRODLJA 
Zaradi vremenskih pogo

jev, predvsem pa zaradi 
izjemno nizkih temperatur 
v daljšem č a s o v n e m raz
dobju, so nastale večje te
žave pri razkladanju rude 
in ostalih surovin. Kljub 
velikim naporom plavžar-
jev, dnevne kol ič ine rude 
ne zadoščajo za normalno 
proizvodnjo. Ruda na va
gonih je m o č n o zamrznje
na tako, da se lahko raz
klada le z žerjavom in roč
no. Velike zmrzline v depo-
ju že razložene rude, po
vzročajo težave v aglome
raciji. 

Zaradi tega je bilo po
trebno sprejeti posebne 
ukrepe v proizvodnji na 
plavžih. Tako en plavž 
obratuje normalno s pove
čanim deležem aglomerata 
v rednem vsipu, drugi plavž 
pa s prekinitvami, da ne bi 
prišlo do podhladitve. 

Osnovna in celotna zunanja reali
zacija sta bi l i 18 % nad planom. 
Povprečna prodajna cena za plani
rani asortiment je znašala 10.589 din 
na tono, dosežena pa je bila za 21 % 
ali 2209 din na tono višja od plani
rane. Količina prodaje v decembru 
je v primerjavi z decembrom lan
skega leta višja za 1 % ali 289 ton, 
njena vrednost pa je višja za 30 % 
oziroma 115 milij. din. 

Pregled prodaje v posameznih 
T O Z D kaže, da so mesečni količinski 
plan presegli v T O Z D Livarna 
(202 %), Valjarna bluming-štekel 
(12 %), Valjarna debele pločevine 
(4%), Jeklovlek (3%) ter Elektrode 
(28%), Zičarna pa je le 0,5% pod 
planom, medtem ko imajo vse ostale 
T O Z D nižjo prodajo kot smo plani
rali. Povprečne prodajne cene so pod 
planiranimi v T O Z D Livarna (16%), 
Hladna valjarna Bela (3 %) ter Elek
trode (2%), za vse druge izdelke pa 
odstopajo navzgor za 12 do 54 %. To 
se odraža tudi na preseganju plani

rane realizacije, ki je bilo največje 
v T O Z D Livarna (153%), sledijo pa 
Jeklovlek (49%), Valjarna bluming-
štekel (47%) in Valjarna debele plo
čevine (40%). Zaradi nedoseganja 
količine so pod planirano vrednostjo 
prodaje v T O Z D Valjarna žice in 
profilov (4 %) in Vratni podboji 
(5 %), medtem ko so v T O Z D 
Hladna valjarna Bela za 18 % pod 
planirano realizacijo, saj ni bila 
dosežena ne planirana količina in ne 
cena. 

Kumula t ivni podatki o prodaji 
kažejo, da je Železarna v letu 1978 
prodala 441.500 ton svojih izdelkov 
po povprečni prodajni ceni 11.221 di
narjev za tono. S tem smo dosegli 
4,954.015 tisoč din osnovne realiza
cije, ki se je s prodajo energije in 
ostalega povečala za nadaljnjih 
113,9 milijona din. Tako je znašala 
celotna zunanja realizacija v letu 
1978 5.067,871.329 din. 
| (Nadaljevanje na g. strani) | 

REDNO, PRAVOČASNO, POPOLNO 
IN RAZUMLJIVO OBVEŠČANJE 

»Organi organizacije združenega dela morajo zagotoviti 
redno, pravočasno , resnično, popolno ter po vsebini in obliki 
dostopno obveščanje delavcev o celotnem poslovanju or
ganizacije združenega dela in njenem materialno-f inančnem 
stanju, o pridobivanju in delitvi dohodka ter uporabi 
sredstev, o rezultatih, doseženih z združevanjem sredstev iz 
minulega dela v vseh oblikah združevanja dela in sredstev, o 
pripravah za splošno ljudsko obrambo in o uresničevanju 
družbene samozašč i te , kakor tudi o drugih vprašanjih, ki so 
pomembna za upravljanje, odločanje in uresničevanje 
samoupravne delavske kontrole.« (Zakon o združenem delu, 
prvi odstavek 546. člena.) 

Vprašanja samoupravnega obveščanja in komuniciranja 
smo v naši delovni organizaciji zelo konkretno opredelili v 
posebnem pravilniku, ki je bil sprejet maja 1975, ta čas pa je 
pripravljen za razpravo o delavskih svetih temeljnih or
ganizacij združenega dela in delovnih skupnostih dopolnjen 
predlog pravilnika na osnovi zakona o združenem delu. Pre
cej samozavestno bi lahko ugotovili, da smo v pogledu 
samoupravnega obveščanja in komuniciranja v Železarni 
dosegli lep napredek, ki pa nas toliko bolj obvezuje, da 
to dejavnost, kot eno temeljnih samoupravnih pravic delav
cev, kvalitetno dalje izpopolnjujemo. 

Nalogo — nadaljnje izpopolnjevanje sistema samouprav
nega informiranja s ciljem učinkovitejšega in racional
nejšega dela samoupravnih organov in delegacij, smo 
opredelili tudi v smernicah plana železarne Jesenice za leto 
1979. Seveda pa bomo morali to načelno opredeljeno nalogo v 
n a š i h nadaljnjih prizadevanjih bolj konkretno opredeliti 
predvsem v tistih zahtevah, ki jih pred nas postavlja zakon o 
združenem delu — redno, pravočasno, resnično, popolno in 
razumljivo obveščanje . 

Iz sedanje prakse nam je znano, da z mnogimi informa
cijami kasnimo in sicer predvsem tistimi, na osnovi katerih 
bi morali hitro akcijsko ukrepati (stroški, izpleni, zgrešena 
proizvodnja in podobno). V mnogih informacijah nam 
manjka kr i t i čnos t i in samokri t ičnost i kajti običajno za 
nedoseganje planskih nalog in ciljev v posameznih temeljnih 
organizacijah najdemo m n o ž i c o »objekt ivn ih težav« ali 
zunanjih vzrokov, zelo redko pa smo samokrit ično sposobni 
priznati tudi svoje. Bistveno hi morali za delegatsko rabo 
preoblikovati poslovna poroči la in podobno. 

Teh nekaj misli naj bi bila spodbuda za konkretno ob
ravnavanje teh vprašanj in opredeljevanja konkretnih nalog 
za nadaljnje, izpopolnjevanje sistema samoupravnega infor
miranja kar izhaja iz smernic našega letošnjega plana. 

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE 
JESENICE ZA LETO 1979 

V zadnji š tevi lki Železarja je bil objavljen Članek z istim naslo
vom, ki podrobno razlaga osnutek proračuna občine Jesenice za 
le tošnje leto. 

Avtor članka se je s tem vključil v 
javno razpravo o osnutku proraču
na, ki se je s sklepom vseh treh 
zborov skupščine oočine Jesenice 
začela z 29. decembrom 1978. Ker pa 
so nekatere razlage in primerjave v 
prispevku nepravilno podane, druge 
pa tako zapleteno napisane, da bi 
bralci Železarja lahko napačno razu 

meli značilnosti splošne porabe v 
letu 1979, je potrebno ta članek 
dopolniti, posamezne elemente pa 
pojasniti. 

Podatki o gibanju gospodarstva, 
ki vključujejo tudi vse oblike pora
be, se lahko prikazujejo na dva 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

Vsak državljan nase domovine 
ima pravico biti zdravljen na enak 
način, jasno pa je, da ni vsakemu 
omogočeno, da bi se zdravil v veli
kem kliničnem centru, kar tudi ni 
potrebno. Potrebno pa je, brez raz
metavanja finančnih sredstev, da so 
tudi pokrajinske bolnice moderno in 
enako opremljene. 

U L T R A Z V O K spada med novejša 
diagnostična sredstva, ki so zadnja 
leta pokazala svojo veliko diagno
stično vrednost. Ne bi se spuščal v 
tehnične podrobnosti opreme in apa
rature same, saj to ni bistveno za 
nestrokovnjake. Omenil bi le, da je 

to metoda, ki je popolnoma neboleča 
in hitra, lahko se opravi tudi ambu
lantno. 

Zakaj je ULTRAZVOK potreben 
pokrajinski bolnici kot je, na primer,, 
jeseniška? S pomočjo ultrazvoka se 
bistveno izboljša diagnostika v po
rodništvu, ginekologiji, interni medi

cini, kirurgiji in pediatriji. Tako bi 
ta aparat koristil vsem oddelkom 
naše bolnice oz. njenim bolnikom za 
boljšo diagnostično in kar je zelo 
važno, hitrejšo obdelavo bolnika. 

(Nadaljevanje na 2. strani) 

VSA GORENJSKA NAJ OMOGOČI NABAVO 
APARATA ZA ULTRAZVOK 

V današnjem času, ko medicina tako napreduje, je nujno potrebno 
izboljšati d iagnost ične možnost i v special is t ičnih ambulantah in 
bolnicah. Le tako bomo lahko opraviči l i zaupanje bolnikov, ki priha
jajo k nam. Razen tega bo diagnost ična obdelava v pokrajinskih bol
nicah približno enaka tisti v bolnicah v velikih centrih. 



Rezultati, ki jih dosegamo v konkretnih akcijah 
krepitve socialističnega samoupravljanja in v doslednem 
uresničevanju ustave S F R J in zakona o združenem delu, so 
razredni in polit ični temelj resnične enotnosti in najpomemb
nejše merilo revolucionarnosti slehernega člana, organizacije 
in organa zveze komunistov. S tem odločno prispevamo h 
krepitvi enotnosti delavskega razreda, enakopravnosti ter 
bratstvu narodov in narodnosti Jugoslavije . . . 

Izkušnje pr ičajo, da je partija vedno delovala bolj 
uspešno takrat, ko so bile njene osnovne organizacije bolj 
aktivne. Tudi danes se od komunista terja, da je v vsem 
zgleden borec revolucije, neločlj ivo povezan z množi 
c a m i , , , « (Tovariš Tito na XI. kongresu Zveze komunistov 
Jugoslavije.) 

Citirane misli, ki jih je tovariš T t o izrekel v svojem 
uvodnem referatu na XI. kongresu Zveze komunistov J u 
goslavije. 20. junija lanskega leta. so bile tudi rdeča nit tretje 
seje centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije, na 
kateri so obravnavali aktualna vprašanja delovanja, organi
ziranosti in razvoja zveze komunistov. Temeljna misel razprav 
na tej seji je veljala krepitvi učinkovitosti zveze komunistov, 
ki mora skupaj z ostalimi socialističnimi in demokrat ičn imi 
ustvarjalnimi silami družbe s svojim akcijskim in mobili
zacijskim delovanjem spreminjati konkretne odnose družbi 
in reševati konkretne probleme, ki izhajajo iz nadaljnje 
graditve polit ičnega sistema socialističnega samoupravljanja 
oziroma ustave, zakona o združenem delu in drugih 
sistemskih zakonov. Ali z drugimi besedami povedano — 
kako č im bolj konkretno in ustvarjalno uresničevati akcijske 
naloge, sprejete na kongresih, konferencah in sejah zveze 
komunistov, socialistične zveze, zveze sindikatov, zveze 
združenj borcev NOV, zveze socialistične mladine. 

Večkrat je bilo na seji centralnega komiteja poudarjeno, 
da zveza komunistov ni sama sebi namen, temveč avantgard
na organizacija delavskega razreda in organizirane zavesti, 
katere energija in potenciali morajo biti organizirani tako, da 
se bodo odražali v konkretnih rezultatih pri uveljavljanju 
samoupravnih interesov in v naraščanju materialnih temeljev 
samoupravljanja kot to terjajo sklepi in akcijske zadolžitve 
kongresov zveze komunistov. Seveda pa je učinkovitost 
delovanja zveze komunistov in posameznih komunistov 
predvsem odvisna od teoret ične — idejnopoli t ične usposob
ljenosti, splošne razgledanosti in kulturnega nivoja. To pa so 
pogoji za učinkovi to — ustvarjalno uresničevanje nalog, ki 
izhajajo iz kongresnih dokumentov oziroma ustave, zakona 
o združenem delu in drugih sistemskih rešitev. Pogoji za večje 
samostojno delovanje komunistov in organizacij, pogoji za 
večjo ustvarjalnost in dajanje pobud in predlogov za akcijske 
dogovore. 

KOMUNIST ZGLEDEN B O R E C 
REVOLUCIJE, NELOČLJIVO 
POVEZAN Z MNOŽICAMI 

Verjetno bi v zvezi z idejnopol i t ičnim usposabljanjem 
tudi v naši občini ugotovili isto kot so na seji centralnega 
komiteja namreč, da je bilo v zadnjih letih tako v zvezi 
komunistov kot v ostalih družbenopol i t ičnih organizacijah 
precej več izobraževalnih akcij kot leta poprej, vendar pa bi 
tudi za naše razmere lahko sprejeli oceno, da rezultati teh 
akcij niso ekvivalentni v loženemu naporu, porabljenemu 
času in podobno. Vzrok za to bi morali iskati v premajhni 
povezanosti tovrstnega usposabljanja s prakt ičnimi nalogami 
in problemi razvoja. Seveda pa bo v zvezi s tem potrebno 
zaostriti odgovornost slehernega člana zveze komunistov za 
lastno idejnopoli t ično usposabljanje in razviti sistem pro
gramiranega individualnega idejnopoli t ičnega usposabljanja 
komunistov, kakor to obvezujejo sklepi pete seje centralnega 
komiteja Zveze komunistov Slovenije z januarja 1976. 

Uč inkov i tos t delovanja č lanov in organizacij zveze 
komunistov torej lahko merimo le z rezultati doseženimi pri 
rasti produktivnosti dela, kar je tovariš Tito opredelil kot 
kl jučno vprašanje nadaljnjega napredka, z rezultati doseže
nimi v bitki za stabilnejša in skladnejša gospodarska gi
banja, z rezultati doseženimi pri utrjevanju družbenega po
ložaja delavcev v združenem delu in družbi ter krepitvi 
delegatskega sistema na vseh področjih dela in življenja kot 
osnove in oblike neposredne socialistične demokracije. 

Pri merjenju in ocenjevanju doseženih rezultatov pa nam 
bodo pomagali edinole konkretnost, objektivnost, kri t ičnost 
in samokri t ičnost , ne pa neke načelne ugotovitve, s kakrš
nimi smo večkrat poskušali prikrivati resnično stanje. Pri 
ocenjevanju učinkovitosti č lanov in organizacij zveze ko
munistov bomo morali gojiti in razvijati tudi samokri t ičnost , 
ki je, kakor je to dejal že Lenin, pol uspeha in močno vzgojno 
sredstvo pri oblikovanju človeka in samoupravne družbe. V 
naši železarni smo večino nalog, na osnovi katerih bomo 
morali meriti in ocenjevati aktivnost organizacij in 
komunistov, zelo konkretno, seveda nekatere bolj, druge 
manj, opredelili v smernicah plana Železarne in v družbenih 
načrt ih temeljnih organizacij združenega dela in delovnih 
skupnosti. Pri tem pa bomo morali zavestno odpravljati 
načelnost, iskanje rešitev za odprte probleme na pamet, 
dolgoveznih brezplodnih razprav in podobno. 

Na seji centralnega komiteja Zveze komunistov Slo
venije je bilo posebno poudarjeno, da mora dejavnost komu
nistov v večji meri rasti tudi iz osnovnih organizacij, od koder 
mora prihajati več pobude, kritike in kontrole vodstev zveze 
komunistov na vseh ravneh, pri čemer je treba zaostriti 
odgovornost osnovnih organizacij in njihovih članov. Pri tem 
so bili ponovno omenjeni sklepi pete seje centralnega 
komiteja iz leta 1976, ki zelo konkretno med drugim 
opredeljujejo vlogo in nalogo osnovnih organizacij zveze 
komunistov. 

Centralni komite Z K S skupaj z Zvezo sindikatov Slo
venije začenja eno najpomembnejš ih konkretnih polit ičnih 
akcij, to so razprave o zakl jučnih računih za leto 1978 
v vseh temeljnih organizacijah združenega dela. To je pri
ložnost za poglobljeno oceno učinkovitosti gospodarjenja v 
preteklem letu pa tudi uresničevanja dohodkovnih odnosov 
in svobodne menjave dela kar bo osnova za boljše 
gospodarjenje v letošnjem letu. 

Tako aktivnost in učinkovitost članov in organizacij 
zveze komunistov pa bo seveda možno doseči le, kakor pravi 
Edvard Kardelj, če bo zveza komunistov vedno tam, kjer 
poteka samoupravna in polit ična aktivnost množic in če bodo 
vsi člani zveze komunistov postali resnično zgledni borci 
revolucije. 

PROIZVODNJA SLOVENSKIH ŽELEZARN V DECEMBRU 

(Nadaljevanje s 1. strani) 
bilo ob koncu leta 1978 skupno le 
2 % več zaposlenih kot pred letom 
dni in to je tudi v skladu s predvi
devanji v osnovah gospodarskega 
načrta. Pri produktivnosti jmo na
črtovali, da se bo le-ta v enem letu 
povečala za 3,4%, dosegli pa smo 
količinsko rast 2,8%. Načrtovali 
smo, da bo povprečna prodajna cena 
12.170 din za tono naših izdelkov, 
dosežena povprečna vrednost znaša 
13.540 dinarjev in ob tem je razum
ljivo, da je tudi realizirana vrednost 
na zaposlenega visoka. Predvide
vano je bilo, da se bo dvignila za 
20,2%, realizirano je pa 22,8% kljub 
temu, da količinski plan ni bil dose
žen. 

Najslabša postavka v izpolnjeva
nju postavljenih osnov in ciljev je 
gotovo izvoz. Predvideli smo, da se 
bo vrednost izvoza povečala za 37%, 
v resnici se je povečala le za 4%, 
količinsko pa smo povečali izvoz le 
za en odstotek. 

Kot vidite, vedno ne drži pregovor: 
»Konec dober, vse dobro.« Decem
brski rezultati so bili namreč dobri, 
saj beležimo skoraj v vseh seštevkih 
za SOZD S2, da je bil mesečni načrt 
dosežen ali celo presežen. 

Proizvodnja surovega železa je 
bila dosežena v železarni Jesenice 
s 101%, v železarni Store 129% in 
skupno 107 %. Letni načrt je bil pre
sežen za 5%, v primerjavi z letom 
1977 pa je bila lanska proizvodnja 
večja za 17%. V železarni Štore so 
dvomesečni zaostanek zmanjšali na 
vsega 4 % zaostanka za izvršitvijo 
letnega plana. Količinsko so se sicer 
zelo približali načrtu proizvodnje, 
slabše so pa izvršili načrt prodaje, 
sivega in specialnega surovega žele
za, ker znaša dobava le 73 % načrta. 

Proizvodnja jekla je bila v decem
bru izvršena s 101 %. Vse tri jeklarne 
so mesečni načrt izvršile. V železarni 
Štore je S M peč uspešno izvršila še 
svojo zadnjo mesečno nalogo, saj 
znaša izvršitev 119% načrta, dne 
27. decembra pa so jo dokončno 
ustavili. V železarni Ravne so proiz
vedli 2 % jekla več kot so načrtovali. 
V jeklami železarne Jesenice so v 
martinami s 5 % prekoračitve me
sečnega načrta proizvodnje poma
gali elektrojeklarni do skupne 100 % 
realizacije mesečnega načrta. Letna 
proizvodnja je za okoli 7600 ton več
ja kot leto poprej, do nedosežene 
meje 800.000 ton je zmanjkalo še 
okoli 10.900 ton. Tako je zaostanek 
za letnim planom dva odstotka. 

Mesečni načrt 'blagovne proizvod
nje so izvršili v železarnah 105%, 
predelovalci žice 93 % in skupno 
SOZD Slovenske železarne 105%. 
V vseh treh železarnah so bili v de
cembru uspešni, saj znaša izvršitev 
na Jesenicah 104%, na Ravnah 
110% in v~Štorah 104%. Predeloval
ci so izvrševali mesečni načrt, dokaj 
enakomerno, vendar žal pod pla
nom. Izvršitev znaša namreč v Pla
menu 95%. v Verigi 94%, v Tovilu 
9_3_% in vZični92 %. 

Letni načrt je izvršen v železar
nah 98% in pri predelovalcih 93%, 
tako da je skupen rezultat tudi 98 %. 
Tržišču smo dali torej 6 % več kot 
leta 1977 in 2% manj, kot smo pred
videvali v gospodarskem načrtu. 
Nekaterih izdelkov je prišlo na trži
šče izdatno več, kot je bilo načrto
vano. Vroče valjanega paličastega 
jekla, na primer, 9 % več kot je pred
videval načrt, debele pločevine 4 % 
več, jeklovleki so dali 4 % več, nodu-
larne litine je bilo 25%, vzmeti 2% 
več ter posameznih proizvodov pri 
predelovalcih tudi do 50 % več od 
načrtovanega. 

Nekaj izdelkov ni bilo proizvede
nih do načrtovanih količin, ker ni 
bilo naročiL niti za potrebe doma
čega trga, niti ni bilo možnosti 
izvoza. Vrsta proizvodov je pa še 
kako potrebna tržišču, vendar je 
ostala realizacija daleč za načrto-

IN LETO 1978 
vanimi cilji. Navedel bom samo 
nekatere, za katere so vzroki že 
znani, ki so v nepredvidenih večjih 
zastojih ali v počasnejšem uvajanju 
novih naprav v proizvodnjo, kot je 
bilo to predvideno. 

Sivega in posebnega surovega že
leza za potrebe livarn je bilo okoli 
8000 ton manj za prodajo od predvi
devanj načrta. Vroče valjane žice so 
dobili porabniki okoli 16.000 ton 
manj od letno načrtovane količine. 
Proizvodnja hladno valjanih trakov 
je bila za okoli 15.000 ton manjša, 
kar je gotovo tudi pomembna koli
čina, čeprav je tržišče dobilo leta 
1978 z Jesenic okoli 37.000 ton tega 
izdelka več kot leto poprej. Če bi 
v železarni Štore izdelali 1300 trak
torjev več, toliko so namreč zaostali 
za letnim načrtom, bi to količino 
prav gotovo lahko prodali tudi na 
domačem trgu. 

Zaostanki pri predelovalcih žice so 
pretežno odraz stanja na tržišču in 
bi letni načrt prav gotovo izvršili, če 
bi imeli možnosti svoje izdelke tudi 
prodati. 

Podroben pregled izvrševanja na
ročil v pogodbenih rokih bi dal seve
da še vse drugačno sliko. Vprašanje 
zaostankov je bilo že ponovno 
obravnavano in sprejeti so bili akcij
ski ukrepi, da bi se stanje izboljšalo. 
Nas še posebno zanima, kako smo 
izvrševali medsebojne obveze. Cim 
bodo znani končni podatki za pre
teklo leto, vam bom o tem posebej 
obvestil. 

Izvoz je bil decembra za spozna
nje boljši od povprečja leta. Žele
zarne so izvršile 75 % povprečno na
črtovane količine, predelovalci 85 % 
in skupaj 77%. Načrtovana vrednost 
je bila dosežena 79 % in ti podatki 
dokazujejo, da je december res nad 
povprečjem leta. 

Količinski plan izvoza je za SOZD 
S2 realiziran le 68%. vrednostno pa 

76 % v odnosu na gospodarski načrt 
1978. 

Mesec december je pa dosegel tudi 
svoj pomemben rekord, saj je bila 
skupna mesečna realizacija prvič 
večja od 1.000 milij. din in je bila 
povprečno mesečno načrtovana 
vrednost prodaje presežena za 34%. 
Prav vse delovne organizacije so 
visoko presegle mesečno načrtovano 
vrednost. Letne načrtovane vredno
sti prodaje niso dosegli v Verigi, kjer 
znaša izvršitev 95 % in v Žični, kjer 
je dosežena vrednost prodaje 3 % 
pod letno načrtovano vrednostjo. 

Letni načrt eksterne realizacije je 
skupno izvršen 109% in to pomeni, 
da je bila realizacija leta 1978 kar 
27 % večja kot leto poprej. 

Kot že rečeno v uvodnem delu, je 
še vrsta podatkov, s katerimi še ne 
razpolagamo, vendar so zanimivi za 
pregled poslovne uspešnosti v pre
teklem letu. Vemo, da zaostajamo 
pri investicijah, podatek o finančni 
realizaciji bo na razpolago šele po 
zaključnih računih. O vsem, kar še 
manjka, boste obveščeni, ko bodo 
obravnavani končni poslovni rezul
tati za leto 1978. 

Letošnje leto je že načeto in vsi 
smo že sredi izvrševanja nalog. Ute
čeno delo na novih napravah, katere 
smo uvajali v preteklem letu, dajejo 
ugodnejše pogoje dela. Dokončane 
bodo investicije, ki ne samo dajejo 
možnosti, temveč zagotavljajo, da 
moramo v letu 1979 preseči 800.000 
ton proizvodnje surovega jekla, kar 
predvideva tudi načrt. Stanje proiz
vodnih naprav omogoča tudi višjo 
blagovno proizvodnjo, kot je bila 
dosežena v letu 1978. Oskrbovanje, 
posebno iz uvoza bo težje in bo 
zahtevalo posebne napore tudi v 
realizaciji izvoza. Višje postavljeni 
cilji zahtevajo tudi večje napore in 
naša naloga je, da zavestno in odgo
vorno izvršujemo naloge, katere smo 
si sami zadali. M i l a n M a r o l t 

OSNUTEK PRORAČUNA OBČINE JESENICE 
ZA LET0 1979 

| (Nadaljevanje s 1. strani) 
načina in sicer realno in nominalno. 
Bistvena razlika med obema načino
ma je prikazovanje podatkov glede 
povišanja cen (inflacije): realni 
način povsem izključuje povišanje 
cen, nominalni pa ga vključuje. Za 
celovito prikazovanje gospodarskih 
tokov je potrebno uporabiti oba 
načina, pri tem pa se ob planiranju 
rasti najpomembnejših kazalcev (ce
lotni prihodek, materialni stroški, 
družbeni proizvod, dohodek, osebni 
dohodki, čisti dohodek) predvsem 
poudarjajo realni podatki. Pri obrav
navanju splošne porabe realni po
datki nimajo praktične vrednosti, 
zato ni slučaj, da so tako občinski 
proračuni kot tudi republiški sestav
ljeni v nominalnih podatkih in v tej 
obliki tudi obrazloženi. 

Argumenti za nominalno prika
zovanje podatkov so tako pri pro
računskih dohodkih, še bolj pa pri 
izdatkih. Znano je, da se dohodki 
formirajo iz različnih virov. Od teh 
se pri nekaterih v celoti vključuje 
zvišanje cen, to je pri obveznostih, 
kjer davčna osnova predstavlja 
vrednost (na primer prometni dav
ki); pri drugih virih pa se povišanje 
cen vključuje v manjšem delu ali pa 
le v daljših obdobjih (na primer 
takse). Zaradi števila davčnih in
strumentov in njihovega različnega 
delovanja je težko ugotoviti kolik
šen del proračunskih dohodkov je 
rezultat povišanja cen, koliko pa 
realnih dohodkov, zato se upraviče
no uporablja nominalni podatek. 

Proračunski izdatki so zelo hete-
rogeni, tako po vsebini, namenu in 
obsegu. Prikazani so po posameznih 
porabnikih, ki sredstva potem še 
dalje delijo na osebne dohodke, ma
terialne izdatke, investicije, anuitete 

idr. Z upoštevanjem navedenega je 
edino prikladen način prikazovanja 
podatkov v nominalnih zneskih. 

Glede na to, da so glavni kazalci 
gospodarskih gibanj v letu 1979 
prikazani v realnih in nominalnih 
podatkih, je povezava in primerjava 
splošne porabe z drugimi elementi 
gospodarskih gibanj vsekakor omo
gočena in enostavna. 

Eno od načel resolucije o politiki 
izvajanja družbenega plana SR Slo
venije za obdobje 1976 do 1980 v letu 
1979 je, da morajo vse oblike porabe 

(osebna, skupna in splošna) rasti 
počasneje kot družbeni proizvod. Iz 
primerjave nominalnih podatkov v 
naši občini je razvidno, da je to 
načelo v splošni porabi v celoti upo
števano. Iz navedenega torej izhaja, 
da je uvodna utemeljitev izvršnega 
sveta ne samo formalno pravilna, 
kot navaja avtor, temveč predvsem 
pravilna po svoji vsebini. 

Opozorilo avtorja na sklepe druž
benopolitičnih organizacij glede pre
obremenjenosti gospodarstva je vse
kakor na mestu. Poudariti pa je, da 
so prizadevanja izvršnega sveta 
usmerjena tudi k temu cilju, saj je 
razbremenjevanje gospodarstva 
vključeno v vseh planskih doku
mentih za leto 1979. 

Rožič 

VSA GORENJSKA NAJ OMOGOČI... 

Zelo je koristna diagnostična 
vrednost ultrazvoka pri vseh obole
njih v trebuhu. Omenil bom le nekaj 
primerov. Vsi tumorji, spremembe 
na jetrih, ledvicah, trebušni slinavki 
in drugih organih v trebuhu, se s po- * 
močjo ultrazvoka zelo lahko odkri
jejo, tako da se diagnoza lahko in 
hitro določi in je potek neboleč. Na 
ta način je tudi zdravljenje mnogo 
lažje, pravočasno in natančno. 
Z ultrazvokom se lahko odkrijejo 
tudi kamni v žolčniku z veliko sigur
nostjo, prav tako pa tudi" v žolčnih 
vodih. 

Na kratko povedano: vsa diagno
stika v trebušni votlini, ki je še kako 
komplicirana, s pomočjo ultravzoka 
dobiva novo dimenzijo. Razumljivo 
je, da je ultrazvok le ena diagno
stična metoda, ki skupaj s kliničnim 
pregledom, laboratorijskimi in rent
genskimi preiskavami daje celotno 
klinično sliko. Velika vrednost te 

metode pa je v tem, ker se opravi 
neboleče in hitro, s precejšnjo diag
nostično natančnostjo in možnostjo 
uporabljanja tam, kjer je za rent
genske preiskave potreben čas zaradi 
narave bolezni. 

Še enkrat bi poudaril, da ultra
zvok s pridom uporabljajo v porod
ništvu in ginekologiji. Tudi v interni 
medicini je vrednost ultrazvočne 
diagnostike enako pomembna kot 
v kirurgiji. Svojo vrednost ima tudi 
ultrazvočna diagnostika srca in se 
v veliki meri tudi uporablja. 

Zaradi vsega omenjenega bi bilo 
nujno v gorenjski regiji pričeti z 
akcijo, da splošna bolnica Jesenice 
pridobi ustrezna ^sredstva, ki bi jih 
prispevale vse gorenjske ustanove, 
za nabavo aparata ultrazvok. S tem 
bi na precej višjo raven dvignili 
ambulanto in klinično diagnostično 
obdelavo bolnikov gorenjske regije, 
ki se zdravijo v splošni bolnici Jese
nice. 

dr.-Ma-rijan Pažur 

DVA POVEZANA 
PLANIRANA 
REMONTA 

V torek, 16. januarja so z 
jutranjo dnino pričeli z 
glavnim letnim remontom 
Lectromelt e l ek t r i čne peči 
v TOZD Jek la rna . Remont 
je bi l sicer planiran lansko 
jesen, vendar pa so ga zara
di izrednih potreb po jek lu 
dinamo kvalitete, preložili 
na sedanji čas . 

Remont je planiran št i r i 
dni in p r ep r i čan i smo, da se 
bodo vzdrževalc i držal i pla
niranega i n dogovorjenega 
roka še tol iko bolj, ker v tej 
peči v glavnem izdelujejo 
jeklo dinamo kvalitete, k i 
je Železarni neobhodno po
trebno za nadaljnjo prede
lavo. 

I s točasno ' s potekom 
glavnega remonta Lectro
melt e l ek t r i čne peči v 
TOZD Val jarna bluming-
štekel poteka planirani re
mont globinske peči, k i se 
je pričel 10. januarja in bo 
po programu trajal do 20. 
januarja. Z usklajenostjo 
obeh remontov bo najmanj 
prizadeta proizvodnja, kaj
t i v obratovanju imajo po
tisno peč prek katere je za
gotovljena proizvodnja iz 
rezervnega vložnega mate
riala . 

(Nadaljevanje s 1. strani) 



PROIZVODNE NALOGE TOZD V LETU 1979 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

doseči tudi letos podobno količino. V 
gospodarskem načrtu je predviden 
v letošnjem letu večji remont 
aglomeracije in uporaba predelanih 
jeklarskih odpadkov z nasipa z zrna-
tostjo od 0 do 20 mm za 
aglomeracijo in od 20 do 120 mm za 
direktno zakladanje v plavža. 

T O Z D J E K L A R N A 
Letošnji gospodarski načrt pred

videva 500.000 ton proizvodnje suro
vega jekla in sicer 320.000 ton S M 
ter 180.000 ton elektro jekla. Marti-
narna je to količino dosegla tudi lani 
(320.750 ton) medtem ko je elektro 
jeklarna s 163.303 tonami precej 
zaostala. Zato bo potrebno v elektro 
jeklarni delo organizirati tako, da bo 
načrtovana količina tudi resnično 
dosežena. Naloga, ne bo lahka tudi 
zato, ker je poleg večje proizvodnje 
letos tudi močan poudarek na za
htevnejšem, kvalitetnejšem asorti-
mentu. Treba bo proizvesti več kot v 
preteklem letu nerjavnih, silicijevih, 
VAC, mikrolegiranih in še nekaterih 
drugih kvalitetno zahtevnejših vrst 
jekel. Pri tem je pomembno to, da 
teh jekel ni mogoče nabaviti od 
drugod in smo zato izključno nave
zani na proizvodnjo naše jeklame. 

Da bo martinama dosegla proiz
vodnjo 320.000 ton bo potrebno, 
tako kot v letu 1978, tudi letos 
obratovati več mesecev s petimi S M 
pečmi. 

V letošnjem gospodarskem načrtu 
je predvidena tudi proizvodnja 
40.000 ton gredic odlitih na novi 
napravi za kontinuirno vlivanje in 
namenjenih kot vložek za potrebe 
valjarne žice. Za čim boljši proiz
vodni rezultat celotne Železarne je 
izredno važno, da bo ta količina tudi 
dosežena in po možnosti tudi prese
žena. S proizvodnjo teh gredic bo 
razbremenjena valjarna bluming-
štekel. ki bo lahko izvaljala več 
drugih polproizvodov, potrebnih za 
normalno obratovanje ostalih te
meljnih organizacij. Zato je treba 
čim prej doseči normalen potek 
proizvodnje na napravi za kon
tinuirno vlivanje. 

T O Z D L I V A R N A 
Načrtovana skupna proizvodnja 

1700 ton je višja kot je bila v letu 
1978 dosežena (1679 ton) medtem, 
ko je gotova proizvodnja 700 ton 
nižja (972 ton). Vendar sta obe 
številki usklajeni s proizvodnimi in 
tržnimi možnostmi in jih bo zato 
mogoče tudi doseči. 

TOZD V A L J A R N A 
BLUMING-ŠTEKEL 

Valjarna bluming-štekel je že 
nekaj let nazaj naš ključni proiz
vodni agregat, ki ima s svojim delom 
močan vpliv na preskrbo vložka 
za ostale temeljne organizacije, ki so 
v tehnološkem procesu z njo. Načr
tovana skupna proizvodnja 430.720 
ton je nekoliko nižja kot je bila do
sežena v preteklem "letu (435.855 
ton), vendar je to povezano z dolo
čeno spremembo asortimenta valja
nja. Zaradi pričetka obratovanja 
naprave za kontinuirno vlivanje 
jekla in ustavitve valjarne profilov 
v letošnjem letu, bo potrebno 
izvaljati manj blumov za potrebe 
valjarne žice in profilov. Vzporedno 
s tem pa predvideva gospodarski 
načrt valjanje znatno večjih količin 
blumov za prodajo in trakov preko 
valjavskega ogrodja stekel kot je 
bilo v letu 1978. Razen tega bo tudi 
kvalitetni asortiment zaradi valja
nja večjih količin jekel, omenjenih 
že pri Jeklarni, znatno bolj zahte
ven. 

Glede na takšno situacijo bo treba 
narediti vse, da bo letos potekalo 

TEČAJ 
ZA VOZNIKE 

VILIČARJEV IN 
ŽERJAVOVODIJ 
Sodelavci oddelka za izobraže

vanje odraslih v ŽIC, so v januarju 
pripravili tečaj za vodnike viličarjev 
in žerjavovodje. Prvega obiskujejo 
delavci številnih delovnih orga
nizacij jeseniške in radovljiške ob
čine, med njimi tudi ena ženska, v 
tečaj za žerjavovodje pa hodijo 
delavci Železarne. 

V teh tečajih sta bila tokrat prvič 
na Jesenicah predvajana dva po 
dvajset minut trajajoča filma na 
temo notranji transport. S tem se je 
na tej snovi prvič v teh tečajih 
uvedlo programirano izobraževanje. 
Filme so izdelali Drago Fon, Marko 
Peterman in Branko Blenkuš. Pred
nost takšnega načina izobraževanja 
Je vsekakor v lažjem dojemanju in 
razumevanju snovi in končno v 
boljšem znanju ter uspehu pri 
preverjanju znanja. 

Pobudo za takšen način izobraže
vanja so dali Aleksandra Korn-
nauser, kadrovski sektor Železarne, 
ZIC in vodstvo oddelka za izo
braževanje odraslih. Prvič so ta dva 
filma predvajali v Domžalah, kjer je 
bil tečaj za vodnike viličarjev že lani 
oktobra in novembra. B . 

obratovanje te valjarne čim bolje. 
Pr i tem imajo zelo veliko vlogo 
različni zastoji na katere imajo vpliv 
tako proizvodni kakor tudi vzdrže
valni delavci. S skupnimi napori j ih 
bo treba držati čim nižje. 

T O Z D V A L J A R N A ŽICE I N 
P R O F I L O V 

V valjarni žice je načrtovana 
skupna proizvodnja 110.000 ton, kar 
je za dobrih 13.000 ton več kot je 
bilo doseženo lani. Za izpolnitev 
načrta bo treba precej znižati 
skupne obratovalne zastoje, ki j ih je 
bilo v preteklem letu znatno preveč. 
Zaradi predvidene ustavitve obrato
vanja valjarne profilov, bo morala 
prevzeti valjarna žice celotno pro
izvodnjo vložka za potrebe TOZD 
Jeklovlek do premera 32 mm. V 
zvezi s tem bo postal letos tudi 
kvalitetni asortiment znatno bolj 
zahteven. To je tudi vzrok, da je v 
valjarni profilov načrtovana proiz
vodnja precej nižja kot je bila 
dosežena v letu 1978. 

T O Z D V A L J A R N A D E B E L E , 
PLOČEVINE 

Gospodarski načrt te valjarne 
predvideva skupno proizvodnjo 
98.000 ton. To je za okoli 3.000 ton 
manj kot je bilo doseženo v letu 
1978. Vzrok za to je v letošnjem letu 
planirani glavni remont, ki ga lani ni 
bilo. Kvalitetni asortiment bo glede 
na proizvodnjo mikrolegiranih jekel 
še nekoliko bolj zahteven kot je bil v 
preteklem letu. 

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

Letošnji gospodarski načrt pred
videva skupno proizvodnjo 95.000 
ton kar je za dobrih 17.000 ton več 
kot je ta valjarna proizvedla 
v preteklem letu. Za doseganje te 
proizvodnje bo treba zmanjšati ne
katere zastoje, ki so bili problema
tični v letu 1978 in zagotoviti kva
liteten vložek v ustrezni količini in 
potrebnem asortimentu tako iz 
domačih kakor tudi tujih virov. To 
velja predvsem za silicijeva in 
nerjavna jekla, katerih proizvodnja 
je za letošnje leto načrtovana precej 
višje kot je bila lani dosežena. 

T O Z D H L A D N A V A L J A R N A 
J E S E N I C E 

S 30.000 ton načrtovane skupne 
proizvodnje za leto 1979 ostaja ta 
valjarna praktično na isti ravni kot 
je bila dosežena lani. Pr i tem bo 
treba paziti predvsem na izpolnje
vanje kvalitetnega asortimenta, na 
kar bo vplivala predvsem pravočas
na in ustrezna preskrba z vložkom. 

T O Z D ŽICARNA 
Z gospodarskim načrtom predvi

dena skupna proizvodnja je z 68.000 
tonami ista kot je bila tudi dosežena 
v letu 1978. Pr i tem je treba računati 
na določen premik v zahtevnejši 
proizvodni asortiment v dimenzij
skem in kvalitetnem pogledu. Zaradi 
boljšega izkoriščanja proizvodnih 
naprav bo lahko povečana predvsem 
proizvoilnja V A C in pletene žice. 

T O Z D P R O F I L A R N A 
Letošnji gospodarski načrt je z 

28.4i111 tonami skupne proizvodnje za 
skoraj 3.500 ton višji kot je bil 
dosi-žek v lanskem letu. To bo 
možno doseči z boljšim izkorišča

V DECEMBRU 
SKUPNA 

PROIZVODNJA 
6%, 

BLAGOVNA 
3% POD PLANOM 

V decembru lanskega leta 
je znaša l doseženi program 
skupne proizvodnje v Žele
zarni 134.980,8 ton a l i 
94,1 % program blagovne 
pa, skupno z obdelavo, 
38.419,8 ton al i 97,1 %, med
tem ko je odprema za 
prodajo znaša l a 38.688,6 
ton. Po posameznih proiz
vodnih temeljnih organi
zacijah združenega dela so 
dosegli naslednje rezultate: 

Temeljna organizacija 
združenega dela P l avž je 
program skupne proizvod
nje presegla za 3,2 %, L i v a r 
na za 11,8 %, Val jarna debe
le p ločevine za 4,8 %, Jek lo
vlek za 15,8 %, Elektrode za 
8,3 %, medtem ko je TOZD 
Žiča rna uresn ič i la pro
gram natanko 100 %. 

Za uresn ič i tv i jo progra
ma skupne proizvodnje pa 
so v decembru zaostale na
slednje T O Z D : Jek la rna za 
4%, Val ja rna b luming-š te 
kel za 12,7 %, Val ja rna žice 
i n profilov za 4,8 %, Hladna 
valjarna Bela za 15,5 %, 
Hladna valjarna Jesenice 
za 7,7 %, Prof i larna za 
13 ,3^ , V r a t n i podboji za 
36,9 % in Žebl jarna za 
30,3 %. 

DEŽURNI ZA VZDRZEVANJE V ŽELEZARNI 
D A T U M : 
P O N E D E L J E K - 22. 
T O R E K - 23.1. 
S R E D A - 24.1. 
ČETRTEK - 25.1. 
P E T E K - 26. 1. 
SOBOTA - 27.1. 
N E D E L J A - 28.1. 

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

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

Na redne delovne dni dela dnevni dežurni 
nočni pa 

NOČNI: 
B E R N I K F R A N C 
ARNEŽ F R A N C 
POGACAR K A R E L 
ZIDAR JOŽE 
R O T A R V I N K O 
R A V N I H A R P E T E R 
LOGAR IGOR 

358 
410 

od 14.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

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

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

od 6.00 do 18.00 ure 
od 18.00 do 6.00 ure 

SLUŽBA OBRATNE AMBULANTE 
V dneh od 22. do 27. januarja bodo delale naslednje obratne ambulante: 
dopoldan: I. in II. obratna ambulanta — dr. med. BranimirCeh, 
popoldan: III. obratna ambulanta — dr. med. Zelimir Cesarec in 

IV. obratna ambulanta — dr. med. Vesna Sitar. 
V soboto, 27. januarja, samo dopoldan III. obratna ambulanta — 

dr. med. Zelimir Cesarec in IV. obratna ambulanta dr. med. Vesna Sitar. 

V zobni ambulanti: 
dopoldan: I. zobna ambulanta — v. den. Viktor Stražišar, 
popoldan: II. zobna ambulanta — dr. stom. Alojz Smolej. 
V soboto, 27. januarja, samo dopoldan I. zobna ambulanta — v. den. Vik

tor Stražišar. 
V torek, 23. januarja, in v četrtek, 25. januarja, dodatno za Železarno, 

od 7. do 13. ure II. zobna ambulanta — dr. stom. Alojz Smolej in od 13. do 
19. ure I. zobna ambulanta — v. den. Viktor Stražišar. 

Ordinacijski čas dopoldan od 6.30 do 13. ure. popoldan od 13. do 19.30. 
V soboto samo dopoldan od 6.30 do 13. ure. 

VABILO NA PREDAVANJE 
Člane zveze inženir jev in tehnikov občine Jesenice, kakor tudi 

ostale interesente, vabimo v torek, 23. januarja, ob 18. ur i v spodnje 
prostore Kazine na Jesenicah na predavanje 

R A Č U N A L N I K 
Predavala bosta sodelavca E R C Vas i l i j K O M A N in K a r o l 

T R A M T E . 
IO ZIT občine Jesenice 

R A Z P I S 

del oziroma nalog 

V O D J E N A B A V N E G A S E K T O R J A 
za mandatno obdobje š t i r ih let. 

Poleg splošnih pogojev predpisanih z zakonom morajo kandidati za navedena 
dela oziroma naloge izpolnjevati naslednje pogoje: 
— da imajo visokošolsko izobrazbo ekonomske ali tehnične smeri, 
— opravljen strokovni izpit za opravljanje zunanjetrgovinskih poslov, 
— aktivno znanje enega ali dveh tujih jezikov, 
— eno leto uspešnega dela na vodstvenih mestih v temeljni organizaciji ali 

delovni skupnosti, 
— sposobnost organiziranja in vodenja poslov, 
— moralno politično neoporečnost in akitevn odnos do razvijanja samo

upravnih odnosov. 
— predložiti program dela za mandatno obdobje. 

Kandidati naj pošljejo svoje ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in 
potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku, v zaprti ovojnici z oznako: 
»Za razpisno komisijo« v roku 15 dni po objavi na kadrovski sektor železarne 
Jesenice. 

Razpisna komisija pri DS 
Železarne Jesenice 

Na osnovi sklepa odbora za delovna razmerja TOZD Vzdrževanje z dne 
15. 1. 1979 in v skladu s samoupravnim sporazumom o medsebojnih razmerjih 
in odgovornosti delavcev v TOZD dajemo 

O B J A V O 
za proste delovne naloge: 

7715 D-5 vodja remontne skupine elektrikariev v Jek la rn i 1 oseba 

Pogoji za opravljanje delovnih nalog: 
— TSŠ ali delovodska šola elektro smeri 
— 2 leti delovnih izkušenj na delovnih nalogah specialista v elektro stroki 
— izpit iz varstva pri delu 
— tečaj za vodenje delovne skupine 

Prijave z osnovnimi podatki in podatki o strokovnosti pošljite v roku 15 dni 
po objavi na posebni prijavnici, ki jo dobite pri kadroviku ali v sprejemni 
pisarni, na kadrovski sektor z oznako »za TOZD Vzdrževanje«. 

Na osnovi sklepa odbora za delovna razmerja pri delovni skupnosti za ekono
miko, tehnično kontrolo in novogradnje dajemo naslednjo 

o b j a v o 

za proste delovne naloge v sektorju novogradenj 

Vodja oddelka operative izgradenj šifra 5670 11-5 1 oseba 

Pogoji: 
— visoka šola strojne, gradbene ali organizacijske smeri in 5 let dela na inve

sticijah 
— ustrezne moralno politične kvalitete in ustrezen odnos do samoupravlja 

nja. 

Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 
15 dni po objavi na Kadrovski sektor Železarne -Jesenice z oznako »za DS 
EK-TKR-NG«. 

Posebne prijavnice dobite pri kadrovikih ali v sprejemni pisarni Kadrovskega 
sektorja. 

POŠKODBE V DECEMBRU 
Iz podatkov, ki jih posreduje služba za varstvo pri delu, je raz

vidno, da je bilo v decembru na delovnih mestih poškodovanih 
49 sodelavcev in smo zato izgubili 823 delovnih dni. Štiri poškodbe 
so bile na poti v službo in 49 izgubljenih dni. 

Pregled poškodb po TOZD in delovnih skupnostih je naslednji: 

njem obstoječih proizvodnih naprav 
in s prehodom na triizmensko 
obratovanje na oblikovalni liniji 
Rossi II ter v oddelku za proiz
vodnjo diskov. 

TOZD VRATNI PODBOJI 
Letos načrtovana skupna proiz

vodnja je znatno večja kot je bila 
dosežena v letu 1978. Proizvodne 
možnosti za to so in bo treba 
preskrbeti, da bodo na razpolago 
tudi ustrezna naročila. To pa bo 
zahtevalo odgovarjajoče napore pri 
raziskavi in osvajanju tržišča. 

TOZD J E K L O V L E K 
Z gospodarskim načrtom postav

ljeno skupno proizvodnjo 18.600 ton 
bo mogoče doseči ob pravočasni in 
zadostni preskrbi s kvalitetno us
treznim vložkom. Po ukinitvi va-
ljarne profilov bo to nalogo dobila 
valjama žice z izjemo določenih 
količin, ki jih bomo nabavili iz tujih 
virov. 

TOZD ELEKTRODA 
Glavni poudarek pri letošnjem go

spodarskem načrtu je povečanje 
proizvodnje elektrod na 20.600 ton. 
Ta količina je za 4.600 ton večja kot 
dosežena proizvodnja v letu 1978 in 
upošteva obratovanje nove linije za 
oplaščevanje. 

TOZD 2EBLJARNA 
Letošnji gospodarski načrt 11.500 

ton je za skoraj 500 ton večji kot 
lanskoletna proizvodnja. Proizvodne 
zmogljivosti kažejo, da bo to 
količino mogoče doseči, pogoj za to 
pa bo pravočasna zagotovitev po
trebnih naročil. ^ K A R B A 

OBVESTILA KOLEKTIVU - OBVESTILA KOLEK 



ŽELEZARJI SMO SPREJELI SVOJE PLANSKE OBVEZE 
ZA LET0 1979 

(Nadaljevanje § I. strani) 
v stolpcih, kar nam nazorneje pri
kazuje ta razmerja. 

Doseganje te višine planiranega 
dohodka predstavlja solidno osnovo 
tako za temeljne organizacije in 
delovne skupnosti kot za vsakega 
delavca v naši železarni. Vedeti pa je 
treba, da bomo morali te rezultate 
ustvariti sami in to z dobrim delom 
in gospodarjenjem. To pomeni, da 
bomo morali izpolnjevati začrtana 
sorazmerja, dosegati planirane iz-
plene in specifične porabe, skrbeti, 
da zastoji ne bodo daljši od plani
ranih, predvsem pa bomo morali 
količinsko in kakovostno dosegati 
planirani asortiment proizvodnje in 
prodaje. Vsako odstopanje od za
črtanih ciljev bo vplivalo na naš ko
ličinski in finančni rezultat, zato 
bomo morali napeti vse sile, da plan 
v letu 1979 tudi dosežemo. 

V naslednjih razpredelnicah pri
kazujemo predvideno skupno in go
tovo proizvodnjo po temeljnih orga
nizacijah, -plan nabave polproizvo-
dov in važnejše globalne kazalce, ki 
jih moramo v tem letu doseči. 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

G L O B A L N I K A Z A L C I P O S L O V A N J A V L E T U 1979 

E M Ocena Plan In
J. 1978 1979 deks 

Skupna proizvodnja ton 1,585.980 1,597.250 101 
Gotova proizvodnja ton 442.840 474.610 107 
Družbeni proizvod 000 din 1,860.000 2.380.476 128 
Dohodek 000 din 1,371.000 1,827.716 133 
Število zaposlenih 6.704 6.825 101.8 
Družbeni proizvod/ 
zaposlenega — nominalni 000 din 277,4 ' 348.8 126 
Dohodek/zaposlenega 000 din 204,5 267.8 131 
Gotova proizvod./zaposl. ton 66.1 69.5 105 
Amortizacija 000 din 489.000 552.760 113 
Investicije v OS 000 din 473.664 618.603 131 

P L A N S K U P N E P R O I Z V O D N J E Z A L E T O 1979 

Izvršenje I z vršenje Plan Indeks 
T O Z D 1977 9 mes. 1978 1979 79/77 

Plavž 134.654 128.463 168.000 124,7 
Jeklarna 481.529 361.855 .500.000 103,8 
Livarna 1.882 1.160 1.800 95.6 
Valj . bluming-štekel 436.670 326.420 430.720 98,6 
Valj . žice in profilov 121.646 94.111 117.150 96,3 
Valj . debele pločevine 97.484 75.079 98.000 100.5 
Hladna valjama Bela 48.797 56.906 95.000 194.6 
Hladna valjama Jesenice 32.272 22.998 30.000 92,9 
Žicama 65.162 50.075 68.000 104,3 
Profilarna 24.990 18.897 28.400 113,6 
Vartni podboji 716 701 1.250 174,5 
Jeklovlek 18.692 15.150 18.600 99,5 
Elektrode 23.853 19.569 26.900 112,7 
Zebljama 11.431 8.414 11.500 100,6 
Skladišče 38 Ï.367 852 1.930 141,1 
S K U P A J 1,501.145 1,180.650 1,597.250 106,4 

P L A N G O T O V E P R O I Z V O D N J E Z A L E T O 1979 

Pri pregledu sklepov prejšnje seje 
so člani odbora ugotovili, da so v 
celoti izvršeni. 

Službena potovanja v tujino je 
odbor odobril naslednjim sodelav
cem: 

Janezu Zaveljcina in Janezu 
Mescu k firmi Oerlikon zaradi 
ogleda nove tehnologije proizvoclnje 
oplaščenih elektrod. Predsednik po
slovodnega odbora Peter Kune bo 
potoval v Sovjetsko zvezo na 
razgovore glede nove jeklarne. Na 
Švedsko bosta potovala Franc Faj-
far in Janez Rozman, in sicer na 
ogled proizvodnega in predvsem 
obdelovalnega postopka valjanja 
nerjavnih jekel z uporabo posebnih 
delovnih valjev iz Karbidnih trdin. 
Vodja temeljne organizacije delov
nih valjev iz karbidnih trdin. Vodja 
temeljne organizacije Žičarna Janez 
Komel bo potoval na Poljsko zaradi 
reklamacije kvalitete dobavljene 

Catentirane Žice, z nalogo, da doseže 
oljše pogoje in ustreznejšo kvali

teto. 
Predsednik odbora je podal pri

sotnim poročilo o uspešnosti služ
benih potovanj. Vsa potovanja so 
bila ocenjena kot uspešna. Odbor je 
bil seznanjen tudi z beležkami o 
obisku tujih gostov in jih vzel na 
znanje brez pripomb. 

Vodja splošnega sektorja je poro
čal o službenih potovanjih v mesecu 
Herembni \97^ in o clužbeniH pnto 

T O Z D 
Izvršenje 

1977 
Izvršenje 

9 mes. 1978 
Plan 
1979 

Indeks 
79/77 

Livarna 1.882 1.160 1.800 95,6 
Valj . bluming-štekel 72.999 51.721 85.650 117,3 
Valj . žice in prof. 25.873 24.982 30.800 119,0 
Valj . deb. pločevine 97.380 74.881 97.500 100,1 
Hlad. valj. Bela 47.540 56.534 93.950 197,6 
Hlad. valj. Jesenice 30.166 21.430 27.980 92,7 
Žičarna 48.126 37.084 50.820 105,5 
Profilarna 23.452 17.689 25.930 110,5 
Vratni podboji 716 701 1.250 174,5 
Jeklovlek 18.692 15.150 18.600 99,5 
Elektrode 23.844 19.556 26.900 112,8 
Zebljarna 11.431 8.414 11.500 100,6 
Skladišče 38 1.367 853 1.930 141,1 
S K U P A J 403.468 330.155 474.610 117,6 

D I N A M I K A P L A N A N A B A V E P O L P R O I Z V O D O V v tonah 

Polproizvod 
Letna 
količ. 

Četrtletja 
Polproizvod 

Letna 
količ. I. II. III. IV. 

Gredice kvadrat 135 
iz Siska 10.000 7.500 2.500 
Gredice za valjamo 
žice in profilov 1.000 490 510 
Slabi za valjamo 
bluming-štekel 30.800 10.400 4.000 11.500 4.900 
Slabi za valjamo 
debele pločevine 15.000 3.870 3.270 3.990 3.870 
Valjani profili 

500 za jeklovlek 5.000 2.000 2.000 500 500 
T V T za valjamo 
bluming-štekel 9.200 4.600 4.600 — — 
T V T za 
profilarno 11.000 1.570 3.440 3.620 2.370 
T V T za H V Bela 48.700 12.400 12.100 12.300 11.900 
T V T za H V Jesenice 12.170 3.460 3.820 2.480 2.410 
T V T za žičarno 11.000 3.000 3.000 3.000 2.000 
Vlečena žica 
za žebljarno 1.000 200 300 300 - 200 
Vlečena žica 
za elektrode 100 25 25 25 25 
S K U P A J 154.970 49.515 39.565 37.715 28.175 

MARUŠA D R O L C 

Železarski globus 

INDIJA 
Pred kratkim se je mudila v Pe

kingu delegacija indijske družbe za 
prodajo rud in kovin, ki se je poga
jala za dobavo enega milijona ton 
indijske železove rude kitajskim že
lezarnam. Kitajska stran je bila za
dovoljna s kvaliteto 32.000 ton žele
zove rude, ki so jo porabili kitajski 
plavži kot poskusno količino. Ven
dar so kitajski predstavniki zahte
vali nižjo ceno, ker je bila ponudba 
avstralskih rud cenejša kot indijska. 
Zato končni rezultat pogajanj za
enkrat še ni znan. 

ITALIJA 
Okoli nove velike italijanske inte

gralne železarne v bližini kalabrij
skega mesta Gioia Tauro, je bilo 
nekaj let precej govora, dokler ni bil 
ta projekt iz različnih vzrokov v pre
teklem letu dokončno zavrnjen. Ker 
pa so na tem gospodarsko zaostalem 
področju italijanskega juga velike 
težave z odpiranjem novih delovnih 
mest. so pred kratkim ponovno pri
čeli pripravljati nov spremenjen 
predlog za izgradnjo železarskih 
obratov. Po tem predlogu bodo zgra

dili hladno valjamo z letno pro
izvodno zmogljivostjo 250.000 ton. 
Pričela naj bi obratovati leta 1982 in 
bi dobivala potrebne toplo valjane 
trakove iz italijanske železarne Ta
ranto. Le-ta lahko proizvede letno 
osem milijonov ton toplo valjanih 
trakov, medtem ko ima njena hlad
na valjama proizvodno zmogljivost 
1,3 milijona ton na leto. Razen tega 
pripravljajo tudi študijo o gradnji 
naprave za proizvodnjo železove 

gobe z letno zmogljivostjo 500.000 
ton. S tem bi naj omilili težave 
italijanske železarske industrije pri 
preskrbi z jeklenim odpadkom. Da
nes obratuje v Italiji samo ena na
prava za proizvodnjo železove gobe 
pri Cremoni z letno proizvodnjo 
40.000 ton. Uporablja postopek King-
lor-metor, za katerega je nosilec l i 
cence italijansko podjetje Danieli iz 
Vidma in uporablja v jaškasti peči 
kot reducent premog. 

TOZD Energetika 

23. SEJA ODBORA 
ZA DELOVNA 

RAZMERJA 
Predsednik odbora za delovna raz

merja Rudi Buh je sklical 23. redno 
sejo, 22. decembra. 

Ugotovili so, da je bila ena preme
stitev in razporeditev upokojencev 
za dobo 6 mesecev (15 upokojencev), 
izvedena. 

Odbor je ugodil prošnji delavca, ki 
prosi za premestitev v drugo T O Z D . 
vendar pod pogojem, da se dobi 
predhodna zamenjava, zaradi ka
drovskih težav. 

in a objavo za prosto delovno 
mesto so se prijavili trije kandidati, 
sprejet je bil eden, ker druga dva ne 
izpolnjujeta pogojev. 

Odbor je bil informiran z dopisom 
v zvezi strojnikov parnih in vroče-
vodnih kotlov. Soglašali so z nave
denimi problemi kadra v T O Z D , 
predvsem kar se tiče reševanja za 
drugo plansko obdobje in zaradi 
novega zakona o zaposlovanju upo
kojencev. 

Odbor je soglašal, da se v skladu s 
programom kadrovskega sektorja o 
prerazporeditvi na nove delovne na
loge premesti dva delavca iz valjar-
ne profilov Javornik v T O Z D Ener
getika. 

16. SEJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO 
Predsednik odbora Aleš Soklič je 

25. decembra sklical 16. redno sejo 
delavskega sveta T O Z D Energetika. 

Na seji so obravnavali gospodar
ski načrt za leto 1979 in ga sprejeli s 
pripombami glede na zagotovitev 
kadra za dejavnosti energetike, ki se 
zaradi fluktuacije stalno zmanjšuje 
ter povzroča probleme na področju 
nadomestovanja, priučevanja in 
nagrajevanja. Pr i tem so pripomnili, 
da je treba upoštevat i , da je v 
povprečju število planiranega kadra 
v redu, ni pa to med posameznimi 
dejavnostmi, kjer najbolj izstopa to
plotna energija. 

Obravnavali so samoupravni spo
razum o združevanju sredstev za 
zagotovitev materialne osnove zn 

delo SIS EOT, samoupravni spo
razum o temeljih planov ekonom
skih odnosov s tujino do leta 1980 in 
samoupravni sporazum o merilih, 
pogojih, načinih in postopkih za 
dosego dogovorjenega obsega uvoza 
blaga in storitev ter odliva deviz za 
leto 1979. 

Odbor je sprejel predlog pravilni
ka o nadomestilu stroškov za služ
bena potovanja in drugih nadome
stilih, ki bremenijo materialne stroš
ke, predlaga DS da ga sprejme. 

Obravnavali so aneks k samo
upravnemu sporazumu o izločanju, 
združevanju in usmerjanju sredstev 
za stanovanjsko graditev v občini 
Jesenice za obdobje 1977/80. 

20. SEJA DELAVSKEGA SVETA 
Podpredsednik DS T O Z D Ener

getika Janez Peterman je 26. de
cembra sklical 20. redno sejo. Na seji 
so: 

— sprejeli vse samoupravne spo
razume, ki so bili obravnavani na 
odboru za gospodarstvo T O Z D 
Energetika. 

— potrdili nočno delo žena za 
leto 1979. 

— imenovali komisijo za inven
turo terjatev. 

— sprejeli ugotovitveni sklep za 
pristop k temeljni L B Gorenjske, 
združeni L B in Jugobanki. 

— sprejeli sklep, da se učencem 
ŽIC, ki so sklenili delovno razmerje 
do 15. 7. 1978 prizna za leto 1978 
polovica regresa in šest dni letnega 
dopusta. j^jsj 

ŽELEZAR 

ČESTITKA DUŠANU SIKOŠKU 
OB 70-LETNICI 

Dolgoletni vodja obrata ozi
roma TOZD Energetika inž, 
Dušan Sikošek je 10. januarja 
praznoval lep življenjski ju
bilej. 70-letnico svojega nad
vse aktivnega in pestrega živ
ljenja. Kdo ga ne bi poznal. 

saj je bil naš sodelavec kar 31 
let in to ves čas na energetiki. 
Razen izredne angažiranosti 
pri samem delu v Železarni, za 
kar je prejel leta 1957 odliko
vanje predsednika Tita — or-
den dela III. stopnje, je že dol
goletni predsednik industrij
skega gasilskega društva Žele
zarne, v zadnjem času pa je 
postal še predsednik skupščine 
samoupravne interesne skup
nosti za varstvo pred poža
rom. 

Čestitkam njegovih dolgo
letnih sodelavcev se pridružu
jemo vsi delavci temeljnih or
ganizacij združenega dela in 
delovnih skupnosti Železarne 
z željo, da bi še dolgo zdrav in 
zadovoljen uživa/ zasluženi 
pokoj in uspešn < j de/uva l na 
gasilskem pihIničju. 

Zapoznela montaža škarij za razrez starega železa 4 

vanjih v letu 1978. Tudi ta poročila 
je odbor sprejel brez pripomb. 

Nato so člani odbora obravnavali 
posamezne vloge, ki so jih na odbor 
naslovile organizacije oz. društva. 
Odbor je vzel na znanje poročilo o 
delu in družbenopolitični aktivnosti 
mladinske delovne brigade jeseni-
ško-bohinjskeea odreda, ki ga je 
poslala na odbor občinska konfe
renca ZSMS Jesenice. 

Odbor je razveljavil »Navodilo za 
postopek ob posredovanju in uresni
čevanju sklepov samoupravnih or
ganov T O Z D , delovnih skupnosti in 
delovne organizacije«, ki ga je 
sprejel na 13. redni seji dne 5. 
septembra 1978. Navodilo je razve
ljavil zato, ker je vsebina, ki jo 
navodilo obravnava, zajeta v poslov
niku za delo samoupravnih organov 
in delegacij, sprejet na 14. seji 
delavskega sveta železarne dne 29. 
decembra 1978. 

Ob koncu seje je vodja splošnega 
sektorja Dušan Stare posredoval Še 
informacijo o opravljenih ekskur
zijah v Železarni in tehniškem mu
zeju ter izdaji knjig in umetniških 
map v času od pretekle do današnje 
seje. 

Predsednik odbora je ponovno 
ugotovil zelo slabo prisotnost na 
seji, zato prosi vse člane odbora, da 
se sej zanesljivo udeležujejo. 

Z. B. 

V torek, 9. januarja 1979, je predsednik odbora Anton Dežman 
sklical prvo sejo v le tošnjem letu in predlagal naslednji dnevni red: 
pregled sklepov 15. seje, odobritev s lužbenih potovanj v tujino, poro
čila o opravljenih s lužbenih potovanjih in razno. 

16. SEJA ODBORA ZA SPLOŠNE ZADEVE 
PRI DS ŽELEZARNA 

SAMOUPRAVNI ORGANI V PRETEKLEM TEDNU 



MLADI O SEBI, SVOJIH PROBLEMIH, NALOGAH IN PERSPEKTIVAH 
DELOVNI OBISK ČLANA RK ZSMS 

V JESENIŠKI OBČINI 
Republiška konferenca ZSMS je 

pripravila program obiska članov se
kretariata R K po občinskih organi
zacijah Z S M . Namen teh obiskov je 
seznanitev z delom mladih ter 
konkretni dogovori za delo v prihod
nje. 

Prvi tak obisk je bil na Jesenicah 
v ponedeljek, 15. januarja. Jeseniško 
občino je obiskal član sekretariata 
R K ZSMS Bojan Butolen, ki je 
zadolžen za gorenjsko regijo, sprem
ljal pa ga je predsednik medobčin
skega sveta Z S M S za Gorenjsko 
Srečo Nečimer. 

Delovni obisk v železarski občini 
sta začela s sestankom političnega 
aktiva občine, na katerem so sprego
vorili o dosedanjem delu mladih ter 
o sodelovanju ZSMS z ostalimi 
družbenopolitičnimi organizacijami. 
Menili so, da je dosedanje sodelo
vanje dokaj uspešno in da so mladi 
našli svoje mesto v združenem delu, 
krajevnih skupnostih in šolah, seve
da pa vse še ni rešeno in bo tudi v 
prihodnje potrebno skupno sodelo
vanje vseh družbenopolitičnih orga
nizacij v občini. 

Obisk Bojana Butolena in Srečka 
Nečimra se je nadaljeval v centru 
srednjih šol, Gradbincu in Iskri na 
Blejski Dobravi, sklenili pa so ga s 
sejo predsedstva občinske konferen
ce zveze socialistične mladine na 
Jesenicah. 

V centru srednjih šol se izobra
žuje okrog 480 dijakov, kar 55 od
stotkov pa je tako imenovanih 
»vozačev« in to tudi otežuje delo 
mladih v tej sredini predvsem orga
niziranje interesnih dejavnosti. Mla
di so na razširjeni seji predsedstva 
spregovorili o svojem delu in opo
zorili na težave, s katerimi se 
srečujejo. V centru so mladi organi
ziram po razredih v mladinskih akti
vih, predsedniki aktivov pa sestav-

ZA RAZMIŠLJANJE 
Skoraj na vsakem koraku 

se s rečujemo s pr imer i , k i 
nas opozarjajo, da smo a l i 
zelo zanemaril i a l i pa nis
mo dovolj uč inkov i t i p r i 
vzgoji srca. To je pr i najos
novne jš ih elementih, kakor 
pravimo, lepega vedenja. 
V s a k dan so redke jš i pr i 
meri, da t i mlajš i v avto
busu a l i v l aku odstopi se
dež, nasprotno, nekateri te 
celo odrinejo, da pred teboj 
zasedejo sedež. N a p ločn iku 
se mora n a j v e č k r a t s ta re jš i 
umakni t i mla jšemu, da so 
pozdravi otrok celo znan
cev i n prijateljev zelo redki , 
n i potrebno omenjati. N a 
prehodih za pešce s ta re jš i 
običajno pospeši jo korak, 
mlajši se vlečejo kot meg
l a . . . Poredko s l i š imo be
sedi prosim i n hvala, še 
redkeje izvoli te. Zelo redki 
so pr imeri , da b i mlajš i po
magali s t a r e j š emu p r i vsto
pu a l i izstopu na v lak , av
tobus . . . pomagal 
cesti p r i nošenju prtljage. 
Se i n še b i lahko n a š t e v a l i 
take primere, k i pa niso 
redki . 

V n a š e šole smo, 
predvsem v osnovne, uved
l i vrsto novih vzgojnih po
droči j : spolno vzgojo, pro
metno vzgojo, t u r i s t i č n o 
vzgojo . . . i n na jbrž na ta 
r a č u n zanemari l i vzgojo 
s rčne kulture, k i je osnova 
za vse n a š e ravnanje i n ob
našan je . Seveda n i te samo 
stvar šole, tu sta še d ruž ina , 
okolje, kjer izgleda se to 
tudi zanemarja. K a j poma
ga, na primer, še tako 
dobro poznavanje cestno 
prometnih predpisov, če 
niso vsajena na kul turna 
t la , če predvsem mladi vsak 
čas stopajo na prehod za 
pešce i n se po njem spre
hajajo i n s tem zadržujejo 
včas ih tudi kolono avtomo
bilov, č e p r a v iz prometne 
vzgoje vedo, da s p reč 
kanjem ceste ne smejo 
ovi ra t i prometa. Ka j po
maga, če že najmlajš i vse 
vedo o nastanku i n rojstvu 
otroka, če nimajo kultur
nega odnosa do noseče žene 
itd., i td . 

Ne, n ikakor ne b i smeli to 
posp loševa t i , še manj pa to 
v p r a š a n j e nadalje zanemar
ja t i . P r a v vsi od s t a r š e v 
prek p r e d š o l s k i h vzgojnih 
ustanov do vseh šol , pred
vsem osnovnih šol , b i mora
l i več pozornosti namenjati 
v p r a š a n j e m lepega vedenja 
— vzgoji srca. Od rojstva 
dalje moramo otroku pr i -
vzgajati temeljne kulturne 
navade — vzgajati kul turo 
srca. 

ljajo predsedstvo osnovne organiza
cije, ki se kaj redno sestaja. V centru 
deluje tudi več komisij, nekatere 
bolj, druge pa manj uspešno. 

Mladinska organizacija na centru 
ie v zadnjih nekaj letih spet zažive
la, tega pa ne bi mogli trditi za 
šolsko skupnost, čeprav se je pred 
kratkim aktivno vključila skupaj z 
0 0 Z S M v obravnavo oziroma 
dopolnjevanje statuta šole. Mladi so 
opozorili tudi na delo oddelčnih kon
ferenc, ki še vedno niso tisto, kar naj 
bi bile, pa na pouk predmeta samo
upravljanja, mladinske ure in raz
redne ure, ki so vedno le ob koncu 
pouka in tako mladih ne pritegnejo 
dovolj. Povedali so tudi, da se niso 
dovolj aktivno vključili v razprave o 
usmerjenem izobraževanju, opozo
rili pa so tudi na delo delegata 
mladih v svetu šole, kjer šepa pred
vsem informiranje oziroma povrat
na informacija. 

Navedli so še vrsto zanimivosti in 
problemov o svojem delu, sejo pa 
zaključili s sklepom, naj osnovni 
organizaciji Z K in mladine preučita 
tudi idejnost pouka ter se zavzeli, 
naj vse družbenopolitične organiza
cije v centru enotno nastopajo. Več 
pozornosti bo potrebno nameniti 
tudi idejnopolitičnemu izobraževa
nju in usposabljanju. 

Sledil je obisk v gradbenem pod-
etju Gradbinec. Kljub temu, da so 
i l i vabljeni predstavniki oziroma 

člani družbenopolitičnih organizacij 
vseh treh jeseniških temeljnih orga
nizacij, so se sestanka udeležili le 
predstavniki temeljne organizacije 
Industrijske in nizke gradnje z 
Javornika. Na sestanku so se pogo
vorili o vlogi in mestu mladih v tej 
temeljni organizaciji in Gradbincu 
kot celoti. Opozorili so, da so v tej 
sredini problemi mladih nekoliko 
specifični, saj je večina mladih iz 
drugih republik. 

Zato so v tej temeljni organizaciji 
imenovali pripravljalni odbor, ki bo 
pripravil vse potrebno za program
sko — volilno sejo osnovne organi
zacije mladih, vodstvo te temeljne 
.organizacije pa bo pobudnik sestan
ka vseh predstavnikov družbenopo
litičnih organizacij treh temeljnih 
organizacij Gradbinca na Jesenicah. 
Na tem sestanku se bodo pogovorili 
o vlogi in mestu mladih v teh temelj
nih organizacijah in se dogovorili za 
konkretne naloge v prihodnje. 

Delovni obisk prvi v vrsti obiskov 
flsnov seV'!"ot"-<-v • inuMiške kon
ference ZSMS po občinah, so sklenili 
s .sejo predsedstva, na kateri so 
ocenili dosedanje delo približno 4500 
mladih, ki so organizirani v 85 osnov
nih organizacijah zveze socialistične 
mladine. V krajevnih skupnostih 
deluje 15 osnovnih organizacij, v 
šolah deset in v združenem delu 60 
osnovnih sredin. V občini je skupaj 
okrog 6600 mladih. Delo mladih v 
občini je zaživelo predvsem v pripra
vah na kongresa mladih v preteklem 
letu, naloge, ki čakajo mlade v 
prihodnjih mesecih pa kažejo, da je 
usmeritev mladih pravilna, kar je 
poudaril tudi Bojan Butolen ob za
ključku obiska. 

SEJA 
OKZSMS 
JESENICE 

Jutri v petek, 19. januar
ja, bo ob 17. uri v prostorih 
restavracije Kazina na Je
senicah 3. seja občinske 
konference zveze sociali
stične mladine Jesenice. Na 
seji bodo v osrednji točki 
spregovorili o akcijskem 
programu občinske konfe
rence ZSMS Jesenice v le
tošnjem prvem polletju, po
delili pa bodo tudi prizna
nja O K ZSMS Jesenice za 
prizadevno delo in dosežke 
v letu X. kongresa ZSMS in 
ZSMJ. Rk 

nladih 
saj 
teh dosedanja aktivnost 

sredinah šepa. 
Sledil je obisk v temeljni organi

zaciji Iskra na Blejski Dobravi. 
Mladi v tej temeljni organizaciji so 
bili v preteklem letu zelo delavni, so 
poudarili na seji predsedstva, ko so 
ocenjevali delo. V razpravi so 
spregovorili tudi o problematiki ko
ordinacijskega sveta Iskre ter o tem, 
kako se mladi vključujejo v reševa
nje stanovanjske problematike. 

V razpravi so opozorili na proble
me s katerimi se srečujejo v posa
meznih področnih konferencah. V 
okviru konference mladih delavcev 
velja opozoriti na vlogo mladih pri 
uveljavljanju zakona o združenem 
delu ter aktiviranje mladih iz drugih 
republik. Na področju konference 
mladih iz krajevnih skupnosti je 
osnovna naloga konstituiranje kon
ference, na področju konference 
mladih v izobraževanju pa so opozo
rili na delo oddelčnih konferenc, 
delegatski sistem v srednjih šolah 
ter aktivnost kluba študentov. 

Obdelali so tudi delo komisij, 
vlogo klektivnih članov zveze soci
alistične mladine ter med drugim 
opozorili tudi na vlogo mladih 
komunistov in kadrovanje za razne 
oblike usposabljanja, ki večkrat ni 
pravilno. 

Ob zaključku obiska je Bojan 
Butolen poudaril, da se je jeseniška 
mladina, vsaj kar lahko sodi po 
obisku, dovolj angažirano vključila 
v tokove življenja, da pa bo v pri
hodnje potrebno posvetiti več pozor
nosti reševanju odprtih vprašanj in 
še bolj izpolnjevati metode delo
vanja. R k 

AKCIJSKI PROGRAM OK ZSMS JESENICE 

Akcijski program občinske konfe
rence Z S M na Jesenicah za letošnje 
prvo polletje temelji na resolucijah 
partijskih, mladinskih in sindikalnih 
kongresov, akcijskem programu R K 
ZSMS, programu dela občinske 
organizacije mladih, sprejetih na 
zadnji volilno-programski konfe
renci, programu dela področnih 
konferenc ter sklepih in izhodiščih 
javne razprave o dokumentih za 
X . kongres slovenske mladine. 

Operativni plan dela je narejen za 
obdobje do junija letos, zajema pa 
vrsto nalog, v katere naj bi se 
vključili mladi. V januarju je predvi
dena ustanovitev centra za klubsko 
dejavnost, analizirali naj bi delo 
mladih delegatov, komisije bodo do
končno izdelale program dela. Ra
zen tega načrtujejo tudi okrepitev 
sodelovanja z mladimi onstran K a 
ravank in zato bodo pripravili po
svet s predstavniki Zveze slovenske 
mladine. 

V tem mesecu bodo mladi pripra
vili tudi program mladinskih delov
nih akcij s posebnim poudarkom na 
lokalne delovne akcije, reaktivirali 
naj bi delo mladih v Gradisu in 
Gradbincu, dopolnili statutarna pra
vila občinske organizacije ter nada
ljevali z obiski po osnovnih orga
nizacijah Z S M , za katere so zadolže
ni člani predsedstva in področnih 
konferenc. 

V tem mesecu mladi načrtujejo 
tudi posvet športnih referentov 
osnovnih organizacij, evidentirali 
bodo mlade za politično šolo Borbe, 
oblikovali koordinacijski odbor za 
tekmovanje Tito — revolucija — 
mir ter pripravili sejo občinske kon
ference klubov organizacije združe
nih narodov. Med nalogami v fe
bruarju naj omenimo izdajo.posebne 
številke Horizonta, ki bo posvečena 
kolektivnim članom Z S M , marca 
naj bi formirali krajevne svete Z S M , 
aprila naj bi okrepili akcijo Mladi in 
knjiga, maja bo osrednja pozornost 
namenjena mesecu mladosti ter pri
pravam na republiške in zvezne 
delovne akcije, junija pa bo steklo 
evidentiranje teritorialcev — pro

stovoljcev, pripravili pa bodo tudi 
program dela v drugem polletju. 

To je samo nekaj nalog, ki naj bi 
jih mladi opravili v letošnjem polet
ju. Omenimo še, da načrtujejo vrsto 
razgovorov za okroglo mizo o 
problemih mladih. Rk 

MLADI 
NA ŽALNI 

SVEČANOSTI 
V SVEČAH 

Letos mineva 35 let od 
smrti narodnega heroja 
Matija Verdnika-Tomaža. 
Vsako leto ob obletnici nje
gove smrti v Svečah na 
avstrijskem Koroškem pri
pravijo tudi žalno sveča
nost. Letos pripravljajo to 
svečanost 4. februarja, ude
ležili pa se je bodo poleg 
članov ZZB NOV, predstav
nikov ostalih družbenopoli
tičnih organizacij tudi mla
di iz jeseniške občine. 

Odhod posebnega vlaka 
bo 4. februarja ob 9. uri z je
seniške železniške postaje, 
ob 11. uri se bo začela sve
čanost na pokopališču v 
Svečah , ob 13. uri pa je 
predviden povratek vlaka 
na Jesenice. 

Prijave in prispevek 20 
dinarjev naj delegati osnov
nih organizacij ZSM oddajo 
na 3. seji občinske konfe
rence zveze socialist ične 
mladine Jesenice, ki bo v 
petek, 19. januanja. 

Kk 

Tito 

PRIROČNI FILTRI 
ZA ZNIŽANJE 

RADIOAKTIVNOSTI VODE 
Filter smo pritrdili s posebnim vzvodom. Po eni uri, ko se je 

filter skoraj do vrha napolnil s filtrirano vodo, smo vzeli dva vzorca 
vode (po 6 ml) iz filtra in iz zunanje posode, iz katere je onesnažena 
voda pod vplivom hidrostatičnega pritiska, uhajala v filter. 

Takoj ko smo vzeli vzorce vode, smo izmerili njihovo radioak
tivnost, ki smo jo za vsak vzorec merili po dve minuti. 

Podobno smo izdelali tudi filter iz papirja in lesnega oglja. V ta 
namen smo uporabili pločevinasto posodo s prostornino enega litra 
{dno posode je imelo premer 10 cm, njena stena pa je bila visoka 
11,5 cm); bila je preluknjana na enak način kot že omenjena 
pločevinasta posoda. Tudi okrog nje smo ovili tri plasti časopisnega 
papirja. 

V drugo, večjo posodo (katere dno je imelo premer 15 cm, stena 
pa je bila visoka 14 cm), ki je bila preluknjana na enak način kot 
pločevinasta posoda, smo položili plast zdrobljenega lesnega oglja, 
debelo 2,5 centimetra. Čez njo smo položili filter iz papirja, med 
stene zunanje in notranje posode pa smo dali plast zdrobljenega 
lesnega oglja (debelo 2,5 cm). Tudi zunanjo posodo smo ovili s tremi 
plastmi časopisnega papirja. 

FILTER IZ ŠESTIH PAPIRNATIH OVOJEV IN IZ 
PLASTI LESNEGA OGLJA 

Na ta način smo dobili filter iz šestih papirnatih ovojev in iz 
plasti lesnega oglja, ki je bil debel 2,5 cm. 

Tako narejeni filter smo nato potopili v večjo posodo z vodo — 
onesnaženo (kontaminirano) z radioaktivnim izotopom joda 131, 
nato pa smo vzeli vzorce vode na že opisani način. 

Radioaktivnost v posameznih vzorcih smo merili s t. i . scintila-
cijskim števcem za vzorce tekočin. 

Zmogljivost filtrov smo nato preizkusili na enak način in z 
enako vodo, ki pa ni bila kontaminirana z radioaktivnimi snovmi. 
Najprej smo opazovali, koliko časa traja filtriranje vode, t. j . čas, ki 
je potreben, da bi se filter z zmogljivostjo enega litra vode napolnil s 
prečiščeno vodo. 

Razumljivo je, da se je filter najbolj polnil z vodo v začetku 
poskusa, pozneje pa je to pojemalo. Zato smo (v drugem delu preiz
kušanja zmogljivosti filtra) iz njega odtekali filtrirano vodo in sicer 
vsakih 15 minut. 

Kalnost vode smo ugotavljali po eni uri filtriranja in sicer tako, 
da smo hkrati jemali vzorce filtrirane vode iz filtra in iz kontami
nirane vode v zunanji posodi. 

IZSLEDKI RAZISKOVANJA 
V tabeli so podani rzsledki preizkušanja radioaktivnosti vode v 

vzetih vzorcih. 
Cas razpadanja je znašal pet minut (1164 in 1220 razpada), zato 

smo to število upoštevali tudi pri merjenju impulzov v vzorcih. 

Mladi vzdrževalci so začeli izdajati svoje glasilo 

DOPISUJTE V ŽELEZARJA ŽELEZAR 

Pripravljenost je vedno 
boljša kakor 

golo pričakovanje.. . 2 
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NOVICE IZ SINDIKALNIH ORGANIZACIJ 
DELOVNA SKUPNOST 

ZA EKONOMIKO, TEHNIČNO 
KONTROLO, RAZISKAVE 

IN NOVOGRADNJE 
V torek, 16. decembra, je bila seja 

r£ vršnega odbora OO sindikata. V 
tretji točki dnevnega reda so vnesli 
spremembo in sicer so namesto 
obravnave zaposlovanja žensk uvr
stili obravnavo dela delegacij SIS 
ter delegacije za zbor združenega 
dela. 

Ob pregledu sklepov prejšnje seje 
so ugotovili, da niso bili vsi realizi
rani. V drugi točki dnevnega reda pa 
je bila posredovana informacija 
občinskega sindikalnega sveta Jese
nice s pojasnilom o sindikalni listi, o 
problematiki zaposlovanja žensk ter 
o problematiki družbene prehrane. 
V razpravi so sodelovali tov. Tram-
te, Stražišar, Znidar, Košir, Lagoja, 
Pazler in Svetina, nato pa je bilo 
iogovorjeno, da naj komisija za go
spodarstvo tako kot lani pripravi 
poročilo o koriščenju sredstev za 
jubilejne nagrade. Pripravi naj tudi 
moten predlog o podelitvi jubilejnih 
vagrad v okviru Železarne do mese
ca maja. 

Predsednik osnovne' organizacije 
andikata je IO seznanil z vsebino 
•estanka vodij delegacij skupščine 
SIS ter zbora združenega dela v 
ijihovi delovni skupnosti. Ugotovi
l e na tem sestanku so bile nasled-
lje: 

PRODAJA 
V DECEMBRU 
NAD PLANOM 
(Nadaljevanje s 1. strani) 

Dejanska količina zaostaja za pla
nirano za 5 vrednostno pa jo pre
sega za 6%. Povprečna prodajna 
cena je za 1135 din na tono ali 11 % 
višja kot je prodajna cena za plani
rani asortiment. Odstopanje rezul
tatov, doseženih v letu 1978 pa je 
v primerjavi z letom poprej še večje, 
saj je bilo prodanih za 9 % več izdel
kov in dosežena za 30 % večja reali
zacija. 

Pet TOZD je v letu 1978 preseglo 
planirano količino prodaje, štiri so 
se močno približale, zaostajajo pa 
TOZD Valjarna žice in profilov 
(28%), Hladna valjarna Bela (17%), 
Vratni podboji (14%) in Zebliarna 
(3%). Realizacija je v večini TOZD 
oresegla planirano — največ v 
TOZD Livarna (50%), Valjarna blu-
ming-štekel (24%), Valjarna debele 
pločevine (22%) in Jeklovlek (23%). 
ca planirano realizacijo pa zaostaja 
TOZD Valjarna žice in profilov 
(22%), Hladna valjarna Bela (23%) 
in Vratni podboji (6 %). 

SiS 

— Delegacija za raziskovanja se 
ni sestajala zaradi pomanjkanja gra
diva z občine. 

— Delegacije se v večini primerov 
redno sestajajo, vendar pa je treba 
ugotoviti vzroke nezainteresiranosti 
delegatov za razpravo (premalo časa 
in premalo izvodov gradiva). 

sprejet je bil sklep, da pripombe 
in ugotovitve obravnava komisija za 
spremljanje ustave in zakona o 
združenem delu ter pripravi ustre
zen predlog v dogovoru s centrom za 
proučevanje samoupravljanja in in
formiranje. 

V zvezi s pravilnikom o sejninah 
je bilo na osnovi obširne razprave 
dogovorjeno, naj pravilnik posreduje 
občinski sindikalni svet Jesenice 
prek konference OO sindikata Žele
zarne, nato pa ga bo obravnaval 
izvršni odbor na prihodnji seji. 

10 osnovnih organizacij sindikata 
Železarne je bil posredovan predlog 
stališč, sklepov in priporočil za 
oblikovanje ter izvajanje politike na 
področju družbene prehrane v SR 
Sloveniji. Na osnovi razprave je bilo 
sklenjeno, naj se za delavce Žele
zarne zagotovi cenen in soliden 
topli obrok ter hiter dostop brez 
nepotrebnega čakanja do prehrane. 
Predlagali so še, naj sanitarni 
inšpektor v določenem časovnem 
razmaku pregleda kakovost hrane, 
čistočo kuhinje ter delilnice toplega 
in hladnega obroka. 

Informaciji odbora za gospodar
stvo ter odbora za kadre in družbeni 
standard je članom izvršnega odbo
ra posredoval Danilo Svetlin. Pou
darjeno je bilo, da si je treba pri
zadevati za dvig delovne storilnosti, 
proizvodnje in kakovostne kvalitete 
proizvodov na osnovi sodobnejše 
tehnologije v naši delovni orga
nizaciji. Zagotoviti je treba ustrezne 
pogoje našim strokovnjakom, da ne 
bi odhajali v druge organizacije 
združenega dela. 

Predsednik 0 0 sindikata Tone 
Košir je predlagal, da bi bila delovna 
konferenca 0 0 sindikata v februar
ju. Na osnovi razprave predloga so 
se dogovorili, da naj bi bila delovna 
konferenca že sredi ali pa koncem 
januarja. 

V sklepnem delu seje so obravna
vali še nekaj tekočih zadev, pred
sednik komisije za izlete in oddihe 
pa je posredoval informacijo o orga
nizaciji izletov konference osnovnih 
organizacij sindikata Železarne v 
Črno goro in Moskvo. Sklenjeno je 
bilo, da bodo udeležencem teh iz
letov prispevali delež, ki jim pripada 
kot članom sindikata, s tem, da ob 
morebitni udeležbi na drugem sindi
kalnem izletu plačajo polno ceno. 

JUBILANTI 
DELA 

V ŽELEZARNI 
RAVNE 

Uredništvo informativnega Ku-
žinarja je v 24. številki kar tri strani 
namenilo jubilantom dela. Iz razpre
delnice je razvidno, da je bilo v 
lanskem letu v železarni Ravne šest 
jubilantov — 40 letnikov, eden od 
jubilantov ima 35 let delovne dobe v 
železarni, 60 delavcev je zaposlenih 
30 let, 115 delavcev pa več kot 20 let. 
in 132 delavcev ki so v Železarni 
deset let. Podatke o jubilantih je 
oskrbela kadrovska služba v Železar
ni, uredništvo pa je poleg čestitke v 
uvodu, objavilo tudi fotografije lan
skoletnih jubilantov dela. 

USTANOVILI 
SO DRUŠTVO 
INŽENIRJEV 

IN TEHNIKOV 
17. novembra 1978 so v železarni 

Ravne ustanovili društvo inženirjev 
in tehnikov. Društvo ima pomemb
no vlogo, saj združuje in usposablja 
člane za tvorno vključitev v širše 
tokove razvoja naše družbe ter jih 
vzgaja za bodoče nosilce razvoja. 
Društvo bo krepilo med članstvom 
samokritičnost, disciplino in skrom
nost, kot najbolj kritične osebnostne 
lastnosti socialističnega intelektual
ca. Prav tako bo društvo skrbelo za 
nenehno izmenjavo dognanj in iz
kušenj med člani iste ali sorodnih 
strok tako v Železarni kakor tudi 
izven nje. Ustvarjalno vključuje 
člane v inovacijsko in razvojno 
aktivnost železarne Ravne. 

Društvo bo namenilo precejšnjo 
pozornost tudi pripravnikom. V pri
spevku objavljenem ob ustanovitvi 
DIT je omenjen »pripravniški vo
dič«, ki ga bodo pripravili pripravni

ki sami skupaj z mentorji DIT. To je 
pravzaprav temeljit opis Železarne 
gledano z vseh strokovnih področij. 
Vodič bo namenjen pripravnikom, 
da se bodo laže seznanili ob prihodu 
v Železarno s posameznimi TOZD, 
njihovo problematiko in nalogami. 
Druga dopolnitev v izvajanju pri
pravniškega staža bi bila občasna 
predavanja o novostih v Železarni, z 
razpravo in odgovori na zastavljena 
vprašanja. 

V razpravi na občnem zboru so 
bila omenjena še nekatera druga 
zanimiva področja dela v društvu. 

ZNANJE 
ZA DOBRO 

SAMO
UPRAVLJANJE 

To je naslov prispevka v 23. števil
ki informativnega Fužinarja. Avto
rica prispevka Ana Pavše med dru
gim ugotavlja, da se potreba v naši 
samoupravni socialistični družbi 

kaže po neprestanem izpopolnjeva
nju, ker od našega človeka pač ne 
zahtevamo samo dobrega delavca, 
strokovnjaka, ampak tudi dobrega 
samoupravljalca. Dober samouprav-
ljavec je le tisti, ki ima široko znanje 
o samoupravljanju, gospodarjenju 
ter o celotnem družbenopolitičnem 
ter ekonomskem dogajanju v naši 
družbi. 

Za uvedbo sistematičnega družbe-
" noekonomskega in političnega iz

obraževanja naših delavcev so se 
zavzemali vsi letošnji kongresi. Teži
mo k takšnemu usposabljanju in 
izobraževanju, ki bo omogočilo kon
kretno družbenopolitično delovanje, 
oblikovanje vsestranske socialistič
ne osebnosti in uresničevanje inte
resa delavcev in delavskega razreda. 

V železarni Ravne začenjajo z 
družbenoekonomskim in političnim 
izobraževanjem in bodo v prvi fazi 
zajete naslednje strukture: 

— predsedniki delavskih svetov in 
komisij za gospodarjenje, 

— vodje zborov delovnih ljudi in 
delovnih skupin, 

— delovodje in drugi organizator
j i dela, 

— člani komisij samoupravne 
delavske kontrole. 

V drugi fazi bodo v izobraževanje 
vključili tudi ostale strukture. Pro
gram so sestavili skupaj z marksi
stičnim centrom na Ravnah in ob
sega področja družbenoekonomskih 
in političnih tem ter teme iz kadrov
ske in socialne politike. Za vsako 
strukturo bo trajal program izobra
ževanja po petnajst ur in ga bodo 
izvedli v štirih popoldnevih. 

Del novega konti liva 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA PRODAJE V MESECU DECEMBRU 1978 
IZVRŠITEV DECEMBER 1977 DRUŽBENI P L A N DECEMBER 1978 IZVRŠITEV DECEMBER 1978 INDEKSI 

rozD Kolic. Cena Vrednost Kolic. Cena Vrednost Vrednost Cena Kolic. Kol. Cena Vred. Kol. Cena Vred. 
t din/t din t din/t din din din/t t 8/2 9/3 10/4 8/5 9/6 10/7 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Livarna 160,7 19366 3,208.736 50 25.000 1,250.000 151,0 20.922 3,158427 94,0 1043 98,4 302,0 83,7 252,7 
Valj. bluming-stekel 7.309.7 9.509 69.511.966 5.560 9.677 53304.120 6.235,0 12.652 78333.439 85,3 133,0 113,5 112,1 130,7 146,6 
— bluming 170 7397 1,342.490 308,5 11343 3,630.306 1803 150,0 270,4 
- Stekel 5390 9.736 52,461.630 5.928,5 12.693 75353.133 110,0 130,4 143,4 
Valj. žice in prof. 2.908,3 6.294 18,314.054 4.170 6324 28,457360 3.5853 7.661 27,464.962 1233 121.7 150,0 86,0 1123 963 
Valj. deb. plocev. 9.090,9 8.881 78,920.712 8600 8367 71356317 8.969,8 11353 100327.511 98,6 129,6 1273 1043 134,5 140,1 
Hlad. valj. Bela 5.808.0 9.483 55,091.131 8.100 13.531 109,597.980 6.855,6 13.4)83 89,691355 118,0 138.0 1623 84,6 96,7 813 
Hlad. valj. Jesenice 2.488,0 10.209 25,402.336 2.490 10385 25358.650 2.129,4 13.594 28346.406 85,6 1333 113,9 853 1303 111,9 
Žicama 3.9243 11.575 45.424.979 4.240 1L286 47352.451 4317,5 14333 60,025.408 107,5 123,0 132,1 99,5 126,1 125,4 
Profilarna 2.725,5 10.776 29370.112 2.090 8.547 17326.176 1.958,7 -10.793 21,139.666 71,9 1003 72,0 93,7 1283 1173 
- HOP 2.010 8.009 16,098.766 1.838,5 9326 18348.689 913 1233 1133 
— rondele 20 26335 538.700 
- diaki 50 21317 1,095350 703 27357 1,956.475 140,4 127,1 1783 
- stebr.+dist- 10 19.286 192360 50,0 18.678 934.502 500,0 963 484,5 
SkladiKeSS 190 . 18333 3,483.270 196,0 21.718 4,256.520 1033 1183 1223 
Vratni podboji 46,6 24.949 1,162.420 90 22.914 2,062.215 74,5 26.427 1368.636 1593 105,9 169.4 823 1153 95,5 
leklovlek 1.654,3 17.595 29,106.616 1.790 15.739 28,167.566 1.8433 22.673 41304352 111,4 1283 143,6 103,0 144,1 148,5 
Elektrode 1.7453 9.948 17.364.167 1.945 11.626 22,612.746 2.4873 11349 28329.017 1423 114,1 162,6 1273 97,6 1243 
— elektr., var. žica. 

prašek, masa, elektr. Zgb. 1.635,0 10.566 17.276368 L755 12.798 22,460.746 23613 12.401 28,061.480 1383 117,4 162,4 1283 963 124,9 
— ognjev ul i ln i material 110,5 794 87.799 190 800 162.000 226,4 788 177327 204,0 993 2023 118,6 983 1163 
tebljarna 1.1683 7.354 8,595.605 1.010 7.153 7,225.033 727,6 11.020 8,017.941 623 1493 933 72,0 154,1 111,0 

J6NOVNA REALIZACIJA 39.032,8 (9.773) 381,472324 40325 (10.421) 420.244.982 39.421,4 (12.542) 494,414.170 101,0 1283 129,6 973 1203 117,6 

Realizacija energija 
7,807.252 

2,568.470 3,062.682 119,7 
Ostala realizacija 7,807.252 4.212.008 7,044360 903 1673 

?K. ZUNANJA REALIZACIJA 39.032.6 (9.773) 389,280.076 40325 (10.589) 427,015.458 39.421.4 (12.798) 504,521312 101,0 1283 129,6 973 1203 118,1 

IZVRŠITEV DRUŽBENEGA PLANA PRODAJE OD JANUARJA DO DECEMBRA 1978 

rozD 
IZVRŠITEV OD I-XII1977 DRUŽBENI PLAN OD I -XII 1978 IZVRŠITEV OD I -XII 1978 INDEKSI 

rozD Kolic. Cena Vrednost Kolic. Cena Vrednost Koli«. Cena Vrednost Kol. Cena Vred. Kol. Cena Vred. 
t din/t din t din/t din t din/t din 8/2 9/3 10/4 8/5 9/6 10/7 

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

leklarna 73 9300 78.408 
Livarna 738,7 21.745 16,063300 600 25.000 15,000.000 9903 22.724 22,518.572 134.1 104,5 1403 165,1 90,9 160,1 
Valj. bluming-stekel 73.543,4 9388 683,117.574 63.700 9.677 616,424300 68369,0 11.103 764,548382 93,6 119,5 111,9 108,1 114,7 124,0 
— bluming 2.000 7397 15,794.000 43683 10.068 42334.978 

93,6 
213,4 127,4 2713 

- stekel 61.700 9.736 600,630300 64.5903 11.172 721,613304 104,7 114,7 120,1 
Valj. žice in prof. 26.3113 6.452 169,786.072 47.070 6324 321326300 333693 7.425 251,479.932 128,7 115,1 148,1 72,0 1083 78,5 
Valj. debele ploc. 99.003,1 8.452 838363311 98330 8.367 826,918360 100395,5 10.048 1.008,740.160 101,4 1189 120,5 101,6 120,1 • 122,0 
Hlad. valj. Bela 46.4153 8977 416,697.449 92.000 12.418 1.142,469390 76.4413 11376 884357.457 164,7 1283 2123 83.1 933 77,4 
Hlad. valj. Jesenice 30.012,6 10.084 302,675.525 28360 10385 294,414.750 27.908.4 11.655 325375349 93,0 115.6 107,5 98,4 1123 110,5 
Žicama 473993 10.687 511,926399 50.650 11386 571,633.650 49:554,7 13.156 651334308 103.5 123,1 1273 97,8 116,6 114,0 
Profilarna 24.7523 9.121 225,780.794 24330 8347 207,098.038 23.631,7 9386 233398.197 95,5 108,4 103.5 97,5 115,6 112,8 
- HOP 

24.7523 
23350 8.009 187,017358 22.390,5 9.178 205302.144 

95,5 
95,9 114,6 1093 

— rondele 200 26335 5387.000 1033 26399 2301347 513 1003 52,0 
— diski 600 21.917 13,160300 841,9 23334 19,561325 3873 106,0 1483 
— s tebr .+d i s tančn . 80 19386 1,642380 295.5 19399 5,732381 369.4 100,6 371,6 
Skladišče 38 1.980 18333 36399340 1.050,9 19364 20333.543 53,1 105,0 55,7 
Vratni podboji 717,7 25392 18,152397 1.000 22.914 22313344 857,9 25.069 21,497.926 119.5 99.1 118,4 853 109.4 933 
leklovlek 183793 16.335 308.408.067 19.930 15.730 313.508.520 20.517,1 18337 386,490.163 108,7 115,3 125,3 102,9 119,7 123,3 
Elektrode 24325.5 10.429 253,697.863 24.430 11.408 278705.682 26.598,7 10308 287,482.644 1093 103,6 113,3 108,9 94,7 103.1 
— elektr., var .ž ica . 

10308 287,482.644 1093 

prašek, masa, elektr. Zgb. 22.0883 11.406 251.953318 22.030 12.564 276,785.682 22.171,4 12344 284,779.924 100,4 112,6 113,0 100.6 1023 1023 
— ognjevzdrž. mat. 23373 779 1,744.645 2.400 800 1,920.000 4.4273 610 2,702.720 1973 783 154,9 184,9 763 140,8 
Zebljarna 1L445.7 8.144 93316.666 11.190 7.153 80,047.642 10315,6 8310 95380.009 94,5 1083 1023 96.6 1233 119,0 

» N O V N A REALIZACIJA 404.045,7 (9.494) 3.836,386397 463.960 (10.188) 4.726,660.616 441.4993 (11.221) 4.954,015.350 1093 1183 129,1 95.2 110,1 104,8 

tealizacija energija 24300.500 25,318.913 114.6 104,6 
)stala realizacija 77362.500 48346.500 88,537.066 114.6 183.1 

iK. ZUNANJA REALIZ. 404.045,7 (9.686) 3313.649.397 463.960 (10.344) 4.799307.616 441.499,9 (11.479) 5.067.871.329 109,3 118.5 129.5 95.2 111,0 106,6 



13.000 UR NEPREKINJENEGA 
OBRATOVANJA PROCESNEGA RAČU

NALNIKA V JEKLARNI ŽELEZARNE RAVNE 
Julija 1077 se je v obeh jeklarnah v železarni Ravne pričela upo

raba procesnega računalnika pri izdelavi jekla na Štirih električnih 
obtočnih pečeh in teče neprekinjeno še danes. V tem času je bilo izde
lanih prek 8500 šarž različnih vrst jekla. 

Doseženi so veliki prihranki pri 
porabi ferolegur, saj je bil računal
nik plačan na račun prihrankov že 
med uvajalno dobo. Tudi do 50% 
večja enakomernost končne kemij
ske sestave in trend znižanja odstot
ka zgrešenih šarž pri legiranju so za 
kakovost jekla velikega pomena. 
Morda je važnejše od tega to, da 
smo bogatejši v znanju. Danes ima
mo izkušeno lastno ekipo strokov
njakov, ki je kupljeni paket progra
mov izboljšala in prilagodila našim 
razmeram ter pri tem izdelala za 
področje jeklame 25 novih progra
mov, ki jih bo mogoče uporabiti 

. v drugih OZD. 
Doseženi uspehi so spodbuda in 

nam dajejo koražjo pri nadaljnjem 
razvoju uvajanja procesnih računal
nikov v obrate železarne Ravne: 

V jeklamo je bilo uvedenih kar 
deset aplikacij uporabe procesnega 
računalnika. V primerni obliki je 
računalnik prisoten v vseh fazah 
izdelave jekla: od naročanja legira-
nih odpadkov, vodenja knjige naro
čil, izračuna sestave vložka, avtoma
tičnega taljenja, vodenja električne 
konice, optimalne izbire jekla za iz
delavo, do optimalnega izračuna 
dodatka ferolegur. V tem sestavku 
se bomo omejili le na opis doseže
nega učinka optimalnega izračuna 
dodatka ferolegur s kratko obrazlo
žitvijo postopka uvajanja te aplika
cije. 

UVAJANJE 
PROCESNEGA RAČUNALNIKA 

PRI LEGIRANJU 
Za uvajanje izračuna dodatka 

ferolegur s pomočjo matematičnega 
modela in procesnega računalnika 
so značilne izredno zahtevne in 
obširne priprave. Priprava in usme
ritev matematičnih modelov izra
čuna dodatka ferolegur je povezana 
z obširnimi matematičnimi anali
zami. Takšna analiza je za podatke 
iz prek 3000 šaržnih kartonov izved
ljiva praktično le s pomočjo večjega 
računalnika. Dela bi bilo še več, če 
v Železarni ne bi izkoristili banke 
podatkov T K R na I B M računalni
ku, v kateri so shranjeni podatki 
o kemijski sestavi, mehanskih, meta-
lografskih in drugih lastnostih izdel
kov železarne Ravne za obdobje več 
kot štirih let. V Železarni se že več 
kot šest let pogosto uporablja raču
nalnik pri matematično statističnih 
analizah, zato to delo ni bilo novo, 
vsekakor pa je bil nenavaden obseg 
analiz. Za prek 150 najbolj pogosto 
delanih jekel smo izdelali model iz
računa dodatka ferolegur, pri čemer 
je potrebno usmeriti izračun vsake
ga legiranega elementa posebej. Med 
temi jekli je dobra tretjina takšnih, 
pri katerih nastopa dvakraten izra
čun dodatka ferolegur: predlegiranje 
in legiranje. 

Skupaj s predlegiranjem je bilo 
potrebno pripraviti, usmeriti in 
skrbno kontrolirati prek 800 mode
lov izračunov dodatka ferolegur. Pri 
tem predstavlja en model izračun 
dodatka več različnih ferolegur za 
en lsgirani element in pri eni vrsti 
jekla. 

Tudi vseh 130 regresijskih enačb 
izplenov je bilo potrebno preveriti 
s testiranjem »za mizo«. Nekatere 
enačbe so se pokazale kot neuporab
ne in iskati je bilo treba nove. Se po
sebej intenzivna je bila kontrola mo
delov izračuna takoj po inštalaciji 
računalnika na Ravnah. V tem času 
je bil za vse delovodje in talilce orga
niziran tečaj uporabe računalnika 
pri legiranju. Da bi v modele izra
čunov dodatka ferolegur vgradili 
najboljšo prakso legiranja, so bili 
v pripravljalna dela intenzivno 
vključeni izkušeni jeklarji. 

Samo šest tednov po inštalaciji 
računalnika na Ravnah, to je 12. ju
nija 1977, se je pričela na vseh štirih 
električnih obločnih pečeh nepreki
njena uporaba računalnika pri legi
ranju. Računalnik dela 24 ur na dan, 
je delno izklopljen samo pri preven
tivnem vzdrževanju. Delovodje in 
talilci se poslužujejo računalnika 
neposredno sami, brez posredovanja 
računalniškega operaterja, ki dela 
tako samo na eno izmeno. 

Naslednje tri mesece ni bila uve
dena nobena druga aplikacija upora
be računalnika v jeklarni, kajti vsa 
pozornost je veljala neprekinjeni 
kontroli uporabe računalnika pri 
legiranju. Tudi javljanje poskusnih 
vzorcev in rezultatov analiz iz ke
mijskega laboratorija se je na raču
nalnik uvedlo kasneje. To je takrat, 
ko je bila uporaba računalnika za 
legiranje osvojena in je postala se
stavni del procesa izdelave jekla. 

Eno od mogočnih meril uspešnosti 
uporabe računalnika pri legiranju je 
pogostnost uporabe*" kompletnega 
računalniškega izračuna za dodatke 
ferolegur. V nekaterih ameriških 
jeklarnah se pogostnost uporabe 

kompletnega izračuna giblje pri 
ogljikovih in nizko legiranih jeklih 
med 60 in 70 %. V železarni Ravne je 
poprečna uporaba kompletnega izra
čuna za vse vrste jekla in štiri peči 
enaka 75 %, samo za ogljikova in 
nizko legirana jekla je 86 %. 

Boljše rezultate pripisujemo iz
boljšavam programov in skrbnim 
pripravam modelov izračuna. Eno in 
drugo je plod dela domačih strokov
njakov. 

SPREMEMBE STRUKTURE 
PORABE FEROLEGUR 

V jeklarni so stroški ferolegur 
v primerjavi z ostalimi stroški izred
no visoki. Zato imajo spremembe 
strukture v porabi ferolegur močan 
vpliv na skupne stroške izdelave 
jekla. V jeklarni predstavljajo stro
ški ferolegur poprečno kar eno če
trtino vseh stroškov izdelave suro
vega jekla. Zato ima znižanje porabe 
in sprememba strukture porabe 
ferolegur izredno močan ekonomski 
učinek. Razmeroma drag krom v 
FeCr suraffine in mangan v FeMn 
suraffine želimo kolikor je le mogoče 
zamenjati z večjo porabo cenejšega 
kroma v FeCr carbure in SiCr ter 
mangana v S iMn in FeMn carbure. 

Neposreden učinek uporabe pro
cesnega računalnika na spremembo 
strukture porabe dragih in cenenih 
ferolegur nam kažejo slike od 1 do 3. 

SiCr se je pred uyedbo računal
nika uporabljal zelo redko in v glav
nem le takrat, kadar je bil predpisan 
s tehnološkim predpisom. Opažen je 
skoraj šestkraten porast poprečne 
porabe SiCr na tono jekla. Že med 
uvajanjem se je poraba dvignila za 
štirikrat. Tako močna sprememba 
porabe SiCr je za vsakdanjo prakso 
zelo nenavadna in povezana z za
skrbljenostjo, ali bo res vse v redu. 
Pokazalo se je, da je bila zaskrblje
nost odveč. 

Na porabo ferolegur vpliva proiz
vodni program, zato je za objektiv-
nejšo sliko primemo vzeti daljše ob
dobje in analizirati, kakšna je spre
memba porabe drage ferolegure v 
primerjavi s porabo cenene ferole
gure. Na to razmerje imajo spre
membe proizvodnega programa 
manjši vpliv. 

Razmerje porabe FeCr suraffine 
na FeCr carbure je prikazano na 
sliki 1. 2e med uvajanjem je bilo 
prvič porabljeno na mesec več FeCr 
carbure kot FeCr suraffine. Raz
merje se je v korist znižanja porabe 
drage ferolegure in povečanja pora
be cene ferolegure znižalo za 34%. 

Kot kaže slika 2, se je razmerje 
porabe FeCr suraffine na SiCr zniža
lo za petkrat! To lahko pripišemo 
predvsem izrednemu povečanju po
rabe SiCr. 

Podoben učinek vidimo na sliki 3 
pri spremembi razmerja FeMn aff+ 
+ suraffine na SiMn. Ze med uvaja
njem je opazen takojšen učinek upo
rabe računalnika, saj se je razmerje 
med omenjenima ferolegurama spre
menilo za dve tretjini v korist zni
žanja porabe drage ferolegure v pri
merjavi s porabo cenejšega S iMn. 

POVEČANJE 
ENAKOMERNOSTI 

KEMIJSKE SESTAVE 
IN ZNIŽANJE ODSTOTKA 

KEMIJSKO ZGREŠENIH ŠARŽ 
Uporaba računalnika pri legiranju 

učinkuje na porazdelitve vsebnosti 
posameznih kemijskih elementov na 
več načinov: 

a) S spremembo lege porazdelitve 
v ugodnejše področje: 

— se zniža odstotek kemijsko 
zgrešenih šarž, 

— zniža se poprečna vsebnost 
elementa in 

— regulirajo se lahko nekatere 
lastnosti jekla. 

b) S samo zožitvijo porazdelitve 
se zniža odstotek kemijsko zgrešenih 

šarž. Kakovost jekla je enakomer
nejša. 

c) Zožitev in premaknitev poraz
delitve v ugodnejše področje je naj
učinkovitejše, vendar ne vselej iz
vedljivo. 

Zožitev porazdelitve se mora za
nesljivo dokazati, in če je dovolj 
velika, sledi sprememba lege poraz
delitve. Kadar širina porazdelitve ne 
dovoljuje spreminjati lege porazde
litve znotraj predpisane kemijske 
sestave se zadovoljimo s tem, da ci
ljamo pri izračunu dodatka ferole-
gur v sredino analiznega predpisa in 
tako znižamo odstotek zgrešenih 
šarS na stvarni minimum. 

Ugotavljanje dejanske porazdelit
ve posameznega elementa za vsako 
vrsto jekla posebej je povezano z 
obdelavo velikega števila podatkov. 
Obdelava podatkov mora biti dina
mična. K o je na razpolago dovolj 
veliko število podatkov, sledi analiza 
porazdelitve in analiza možnosti 
premaknitve porazdelitve v ugod
nejše področje. V železarni Ravne 
opravlja večino tega dela I M B 370 
r&čunalnik. S pomočjo posebnega 
programa, ki so ga izdelali sodelavci 
železarne Ravne, obdela vse končne 
kemijske analize in izpiše predloge 
za spremembo ciljane kemijske se
stave. Primer takšnega izpisa kaže 
slika 4. 

Računalnik išče možnosti spre
membe ciljane kemijske sestave bliž
je spodnji predpisani meji, kar pa 
kljub predlogu ni vedno izvedljivo, 
saj lahko pri nekaterih jeklih s preti
ranim znižanjem vsebnosti vseh le-
giranih elementov ogrozimo druge 
lastnosti jekla. 

Oglejmo si učinek uporabe raču
nalnika pri razmeroma dragem va
nadiju za različne skupine jekel in 
tehnologije izdelave. 

Za primerjavo sta vzeti dve ob
dobji: 

— obdobje pred uporabo računal
nika (leta 1975 in 1976) in 

— pri šestmesečni uporabi raču
nalnika (od januarja do junija 1978). 

Za nekatere elemente in jekla je 
bilo premalo časa in izdelanih pre
malo šarž, da bi lahko bila pri zože
nih porazdelitvah tudi že izvršena 
premaknitev porazdelitve v ugod
nejše področje. 

Na sliki 5 je s puščico označeno, 
da je bil dobljen predlog spremembe 
ciljane kemijske sestave. Na sliki 5 
vidimo tudi izredno učinkovito zože-
nje porazdelitve, znižanje odstotka 
zgrešenih šarž in znižanje poprečne 
vsebnosti vanadija. Poprečna vseb
nost Vanadija se ni znižala pri 
C. 7680, kajti pri tem jeklu, kakor 
tudi pri Č. 4830 je bilo treba prvo 
doseči znižanje odstotka zgrešenih 
šarž. To je bilo doseženo v obeh pri
merih. Lege porazdelitve pri jeklu 
C. 7680 ne smemo spreminjati, kajti 
premaknitev srednje vsebnosti iz sre
dine analiznega predpisa bi povzro
čila nepotrebno povečanje odstotka 
zgrešenihšarž. 

Postopoma v odvisnosti od števila 
izdelanih šarž, lahko za posamezno 
vrsto jekla dosežemo znižanje od
stotka kemijsko zgrešenih šarž. Pri 
jeklih, ki se delajo pogosteje, je to 
doseženo običajno prej kot pri jek
lih, k i se delajo občasno. Poleg tega 
je uspeh odvisen od vrste tehnolo
gije izdelave jekla in jakosti legira-
nja (poprečne vsebnosti legirnih ele
mentov). Primer občutnega znižanja 
odstotka zgrešenih šarž nam kaže 
slika 6. Še posebej drastično je zni
žanje zgrešenih šarž pri manganu pri 
siliciju, kromu in vanadiju je padel 
na nič. 

Primerjalni podatki so vzeti za 
prvih pet mesecev 1978 in poprečje 
dveh let pred uporabo računalnika. 

Ločiti moramo zgrešene šarže 
zaradi legirnih elementov od vseh 
ostalih. Na ostale elemente uporabe 
ali neuporabe računalnik nima vpli
va. Opažen je počasen, vendar vztra
jen trend padanja odstotka zgreše
nih šarž pri legirnih elementih. Tako 
je v novembru bil ta odstotek kar za 
tretjino nižji kot v primerjalnem 
obdobju pred uporabo računalnika. 
In še od tega je polovica zgrešenih 
legirnih elementov bila povzročena 
že v sestavi vložka, kjer morajo 
kljub pogostim urgencam za nabavo 
elektronske tehtnice tehtati posa
mezne komponente na oko. Z na-

(Nadaljevanje na 9. strani) 

ŽELEZARNA R A V N E K E M 110 A D A T U M : 1. 8. 1978 

P R E D L O G S P R E M E M B E C I L J A N E K E M I J S K E S E S T A V E 

J E K L O : C. 4172 P R O K R . 3 K O D A — 8005 

1. A N A L I Z N I P R E D P I S : 12,000—14,000»/o C R 

2. STATISTIČNI P O D A T K I : 

ŠTEVILO ŠARŽ N = 30 
S R E D N J A V R E D N O S T X = 13,0265 
S T A N D A R D N A D E V I A C I J A S = 0,2455 
S P O D N J A M E J A (X — 1,96*S) = 12,5453 (X — 3*S) = 12,2900 
Z G O R N J A M E J A (X + 1,96*S) = 13,5076 (X + 3*S) = 13,7630 

3. N A O S N O V I S T A T . A N A L I Z E P R E D L A G A M O S P R E M E M B O C I 
L J A N E V R E D N O S T I : 

Ciljano vrednost zmanjšat i p r i 95 % sigurnosti za: 0,545 
pr i 99,9 °/o sigurnosti za: 0,290 

S L I K A 4: Na I B M računa ln iku dobimo predlog za spremembo ciljane 
Sestave pr i iz računu ferolegur na procesnem računalniku. 



RAZMIŠLJANJA O NOČNEM DELU 
Svet za družbenoekonomski in 

družbenopolitični položaj žensk pri 
republiški konferenci SZDL Slove
nije je dal pobudo za sklic problem
ske konference z delovnim naslovom 
•Delavka v združenem delu«. Tej 
pobudi se je pridružil tudi republiški 
svet Zveze sindikatov Slovenije. 
V pripravi je tudi skupno gradivo in 
stališča o razvojnih problemih Slo
venije z vidika zaposlovanja, poklic
nega izpopolnjevanja žensk in o dru
gih vprašanjih, ki pomenijo zagoto
vitev popolne enakopravnosti žensk 
v temeljnih družbenoekonomskih 
odnosih v združenem delu. Na pro
blemski konferenci naj bi obravna
vali tudi različna področja življenj
skih in delovnih razmer ter kritično 
analizirali politično in družbeno 
aktivnost žensk v delegatskem siste
mu in družbenopolitičnih organiza
cijah. 

Konferenca bo nedvomno načela 
in odprla veliko vprašani, ki so po
membna ne samo za delavko, tem
več za človeka in družbo nasploh. 
Nočno delo je tudi eden od teh pro
blemov, ki ga na eni strani zahtevajo 
ekonomski motivi posameznika in 
družbe, na drugi strani pa ga opore
kajo že dokazani škodljivi vplivi na 
človekovo zdravje, družinsko, profe
sionalno in družbeno življenje. 

Nočno delo je problem, ki ga na 
eni strani zahteva gospodama izra
ba že obstoječe proizvodne opreme, 
na drugi strani pa ga oporekajo že 
dokazani škodljivi vplivi. V razvitih 
industrijskih deželah je nočno delo 
Se vedno precej prisotno, ponekod je 
celo v povečanju. Skupina izveden
cev O C D E je že leta 1974 ugotovila, 
da so razlogi za tak trend nočnega 
dela tudi v različnih oblikah eko
nomskega tekmovanja, saj je v njem 
dragocen vir novih zaslužkov in 
seveda tudi vir denarja za kritje 
vedno bolj pospešene amortizacije. 

Pri nas se kljub naporom, usmer
jenim v dokončno odpravo nočnega 
dela — predvsem žensk in mladine 
— še vedno srečujemo s tem vpra
šanjem. Predvsem ga vsiljujejo 
nizka akumulativnost nekaterih 
industrijskih vej (tekstilna industri
ja), zastarele zmogljivosti strojev, 
tehnološka zahteva po neprekinje
nem delovnem procesu, pa tudi 
napeti dobavni roki, ozka grla v pro
izvodnji itd. 

Socialistična samoupravna druž
ba želi fizično in psihično zdravega, 
družbeno aktivnega in ustvarjalnega 
človeka. Pravico biti tak ima sleher
ni državljan, če pa je v situaciji, da 
zaradi družbenih (in včasih zaradi 
lastnih motivov — večji OD) mora 
delati v nočni izmeni, bo te svoje 
pravice težko realiziral. Zakaj? 

Znano je. da je človeško telo. tako 
kot v vsem živem svetu (pri živalih 
in rastlinah), naravnano na neke za
konitosti biološkega ritma. Z ruše
njem naravno dane zakonitosti, to
rej z zamenjavo dnevnih aktivnosti 
z nočnimi in obratno, človek prihaja 
v stanje fiziološkega, psihološkega in 
medicinsko-patološkega neravnoves-
ja . To pa se neposredno odraža v psi-
hodinamiki družbenega in družin
skega življenja. 

Ženska ali moški, ki delata občas
no ali redno v nočnih izmenah, po
trebujeta dnevni počitek in spanje, 
k i ga velikokrat zaradi neurejenih 
stanovanjskih razmer ne moreta 
uresničiti. V družinah, ki živijo v 
majhnih stanovanjih, z enim ali več 
otroki, si težko predstavljamo potre
ben mir. Nočno delo prinaša psihič

ne obremenitve, zaradi katerih člo
vek se teže prenese hrup. Torej, ni
majo vsi enakih pogojev za potreben 
počitek. Tudi naše otroško varstvo 
ni na tolikšni stopnji urejenosti, da 
bi vsaj delno rešili probleme, ki se 
vežejo na nočno delo. Človek v naši 
družbi ni vezan samo na družinske 
probleme, temveč mora biti tudi 
samoupravno in družbenopolitično 
angažiran. Kdaj in s koliko energije 
se lahko posveti temu delu življenja 
v svojem kolektivu, če je pogosto 
angažiran z nočnim delom? Da o po
trebah permanentnega izobraževa
nja in izpopolnjevanja niti ne govo
rimo. 

Našteli smo samo nekaj primerov 
iz cele množice tistih negativnih po
sledic nočnega dela, ki narekujejo 
resno spopadanje in zavzemanje za 
njegovo ukinitev povsod tam, kjer to 
delovni proces izrecno ne zahteva, 
ali pa tam, kjer ga neupravičeno na 
novo uvajajo. 

Specialista s področja proučeva
nja nočnega dela James Carpentier 
in dr. Pierre Cazamian s sodelavci 
(Catherine Delgrange, François Hu 
bault in Jacques Guerin) sta v svo
jem delu «Travaille de la nuit« 
(Nočno delo) še posebej poudarili 
dejstvo, da kljub temu, da sindi
kalne organizacije proklamirajo pa
rolo »Zdravje ni naprodaj« in je zato 
treba zaščititi družinsko življenje — 
so se prav te organizacije ponekod 
držale predaleč od aktivnega spopa
danja s temi problemi. To nam do
kazuje, da se tudi drugod po svetu 
napredni teoretiki kritično spopa
dajo s tovrstnim problemom. 

Posebej aktualna je ta problema
tika ravno v času. ko se pojavlja 
čedalje več podpisnic mednarodne 
konvencije številka 89 — Mednarod
ne organizacije dela (MOR) o noč
nem delu žensk, zaposlenih v indu
striji, ki zastavljajo vprašanja o 
usklajevanju konvencije s sodobnim 
znanstveno-tehnološkim in druž
benim razvojem v svetu. To nam je 
tembolj jasno, če vemo, da je kon
vencija nastala 1919. leta, revidirana 
1934., sprejeta pa 1948. leta, dejan
sko pa zaživela 1951. leta. 

Na 60. zasedanju Mednarodne 
organizacije dela, ki je bilo junija 
1975, so ponovno pregledali in pre
tehtali posamezne konvencije o za
ščiti žensk na delu in predlagali, naj 
se pripravijo konkretni predlogi za 
njihovo revizijo. 

Znano je, da so o teh vprašanjih 
tudi pri nas mnenja deljena, posebej 
še o konvenciji št. 89, po kateri je 
prepovedano nočno delo žensk le 
v določenih industrijskih panogah. 
Nekateri so za njeno radikalno spre
minjanje, drugi jo priznavajo in se 
tudi zavzemajo za to, da konvencija 
obdrži vse njene humane vidike in 
da se spremenijo samo zastareli deli. 

Naslednja faza obravnavanja tega 
problema, ki je tudi usvojena v več
jem številu dežel, se nanaša na gene
ralno reguliranje nočnega dela, ki bi 
zajelo brez razlike vprašanja žen
skega in moškega nočnega dela. 

NOČNO DELO PRI NAS 
Neposredno povojno obdobje, to

rej čas obnove, je narekoval inten
zivne napore, da bi se čimprej rešili 
iz zaostalosti. Nočno delo je bilo 
skoraj normalen pojav in ni bilo ne 
smisla ne časa za večja teoretizi
ranja okoli vprašanj, ali je nočno 
delo zdravju škodljivo ali je druž
beno sprejemljivo ali ne itn. Značil
no je, da tudi z upravno-pravnimi 

predpisi tega vprašanja nismo ure
jali ne neposredno ne posredno. 

Pozneje, ko se je tudi naša država 
vključila v mednarodno reševanje in 
urejanje delovnih pogojev, smo leta 
1955 ratificirali konvencijo o noč
nem delu žensk (št. 89) in leta 1957 
konvencijo o nočnem delu mladine 
(št. 90). 

Po 153. členu zvezne ustave posta
nejo ratificirane konvencije dela 
(MOD) sestavni del naše notranje 
zakonodaje in j ih morajo sodišča 
neposredno uporabljati. 

Glede na ustavno določilo je fede
racija pristojna za ratifikacijo tistih 
konvencij, ki se nanašajo na vpraša
nja, ki spadajo v federalno pristoj
nost. Za vprašanja, za katera so 
v bodoče pristojne republike, velja 
prvi odstavek 271. člena zvezne 
ustave. , 

Zakon o delovnih razmerjih (1957, 
1965, 1973 in 1978) je tisti, ki je nepo
sredno urejal načelo izrecne prepo
vedi nočnega dela za ženske in mla
doletne delavce. Zakon dovoljuje 
nekaj izjem, ki se nanašajo pred
vsem na določene pogoje v posebnih 
družbenoekonomskih in socialnih 
okoliščinah. Novi zakon o delovnih 
razmerjih uzakonjuje tudi pravilo 
o posebnem varstvu med nočnim 
delom. Delavci v temeljnih organi
zacijah so dolžni zagotoviti ustrezno 
varstvo pri delu, varstvo otrok, pre
voz na delo in z dela, ustrezen topel 
obrok ter zasedbo nočne izmene 
s strokovnimi delavci. Ne postavlja 
pa nobenih omejitev razen glede 
zagotavljanja omenjenih delovnih 
pogojev. 

Svoja soglasja k uvedbi nočnega 
dela so dajali samo v izjemnih pri
merih, ko so ugotovili, da so kapaci
tete v dnevnih izmenah normalno 
izkoriščene, da so delovna mesta 
oskrbovana z reprodukcijskim mate
rialom v nočnih izmenah tako kot 
v dnevnih, da je organizirana druž
bena prehrana, da je zagotovljena 
prva pomoč, urejen prevoz na delo 
in z dela domov, da se sistematično 
spremlja zdravstvena in fizična spo
sobnost delavcev, da obstaja mož
nost izbora za nočno delo predvsem 
tistih delavk, ki še nimajo otrok in 
so doma iz bližnje okolice itd. 

Po zakonu o delovnih razmerjih iz 
leta 1973 je nočno delo tisto v poseb
nih razmerah, iz česar izvirajo tudi 
določene pravice. Zaradi tega so se 
sindikati vseskozi zavzemali za pri
merno stimulacijo nočnega dela 
v obliki posebnega dodatka ter z 
upoštevanjem nočnega dela pri od
meri rednega letnega dopusta. 

Če pogledamo, kako je nihala in
tenzivnost nočnega dela, vidimo, da 
je njegov obseg bil do leta 1969 bolj 
umirjen, po letu 1969 pa je zabele
ženo naraščanje s kulminacijo v letu 
1970. 

Raziskovalni center RS ZSS za 
samoupravljanje je leta 1973 objavil 
raziskavo Vide Lotričeve »Nočno 
delo«, ki je zajela delavce v industri
j i in v rudarstvu. Zbrani podatki 
v tej raziskavi nam povedo, da je 
pred letom 1963 delalo ponoči več 
moških kot žensk in da je bilo kmalu 
zatem obratno. Kot poglavitni raz
log za ta pojav navajajo zagovorniki 
nočnega dela pomanjkanje moških 
delavcev in obstajanje vrste priuče
nih del, ki baje za moške niso zani
miva. V raziskavi ugotavlja avtorica 
pozitiven trend postopnega ukinja
nja nočnega dela, predvsem po letu 
1971. 

Ko ugotavlja tokratne osnovne 
razloge za delo v nočni izmeni, nava
ja predvsem naslednje anketne od
govore delavcev: 

— ker ne dobijo druge zaposlitve 
- 44%, 

— zaradi neurejenega otroškega 
varstva - 3,2 % 

— zaradi višjega osebnega dohod
ka - 12,9 % 

— zaradi drugih razlogov — 
39,5 %. 

Torej se je za resen socialno-eko-
nomski razlog opredelilo 47,6% an
ketiranih delavcev. 

Zaradi navedenih razlogov za 
nočno delo so se sindikati vseskozi 
zavedali, da ne bo mogoče naenkrat 
in povsod odpraviti nočnega dela 
nasploh, pa tudi ne nočnega dela 
žensk. Zato so marsikje svoje napore 
usmerili predvsem v nenahno izbolj
ševanje delovnih razmer. 

Ze uvodoma smo omenili problem 
optimalnega delovnega učinka v 
nočni izmeni, ki je bil in je proble
matičen tako po svoji količini kot 
tudi po kvaliteti. Do tega problema 
prihaja zaradi motenega biološkega 
ritma tudi tedaj, ko je delavec spo
čit, tembolj če delavec prihaja na 
delo utrujen. 49,1 1 anketiranih de
lavcev je odgovorilo na vprašanje 
»Ali imate možnost, da se doma v 
miru naspite, ko pridete z nočnega 
dela?«, da nimajo teh možnosti. 
Razlogi za to so predvsem neurejene 
stanovanjske razmere, hrup na cesti 
in v stanovanju, delo doma ipd. Pri 
ženskem delu populacije izstopajo še 
problemi neurejenega otroškega var
stva in gospodinjsko delo. 

Tudi ustrezno vrednotenje nočne
ga dela je stalna skrb sindikatov. Iz 
omenjene raziskave je razvidno, da 
je 33,6 ? anketiranih delavcev bilo 
mnenja, da niso deležni nobenih 
prednosti, če delajo ponoči. To opo
zarja na takratno še nezadostno 
učinkovitost sindikatov pri uresniče
vanju svojih zahtev za ustrezno 
vrednotenje. Nadaljnja ugotovitev 
pa opozarja še na to, da so delavci 
v tistem času vse premalo soodločali 
pri uvedbi nočnega dela. S takim 
stanjem sindikati niso mogli biti 
zadovoljni. Pa tudi zato ne, ker je 

fired uvedbo nočnega dela bila pravi-
oma še manj kot četrtina anketi

ranih delavcev vprašana za mnenje 
o tem. 

Sodelovanje sindikatov v razpra
vah o možnostih ukinjanja nočnega 
déla je bilo preskromno. Ze takrat so 
ugotavljali potrebo po tem, da 
morajo na vsak način pri reševanju 
problemov nočnega dela sodelovati 
osnovne organizacije sindikata s 
samoupravnimi organi, da je največ 
skrbi treba posvetiti izdelavi sana
cijskih programov za postopno uki
njanje nočnega dela žensk in mla
dine itd. 

Tudi širša družbenopolitična 
skupnost se je zavzemala za učinko
vitejše reševanje problemov, k i se 
pojavljajo ob nočnem delu žensk in 
mladoletnih delavcev. Leta 11973 je 
republiška skupščina sprejela sklepe 
in priporočila, ki organizacije zdru
ženega dela obvezujejo: 

— da v okviru razvojnih planov 
izdelajo petletni program o postop
nem zmanjševanju obsega nočnega 
dela, 

— da se čimprej odpravi nočno 
delo mater z otroki do sedem let 
starosti, 

— da industrijske, gradbene in 
prometne OZD do konca leta 1973 
v celoti odpravijo nočno delo mlado
letnih delavcev. 

Danim priporočilom je bil prilago
jen zakon o medsebojnih razmerjih 
delavcev v združenem delu in delov
nih razmerjih med delavci in zaseb
nimi delodajalci (sprejet aprila 
1974). Zakon s prepovedjo nočnega 
dela zajema še področje prometa in 
proizvodne obrti, kar presega okvire 
mednarodne konvencije, ki prepo
veduje nočno delo žensk in mlado
letnih delavcev v industriji in grad
beništvu. 

Po zakonu je republiški sekreta
riat za delo zadolžen za izdajo sogla
sij za nočno delo. Ta soglasja pa 
izreka šele takrat, ko — po predhod
nih mnenjih republiškega sindikata, 
gospodarske zbornice in pristojnega 
organa inšpekcije dela — ugotovi: 

— da ima temeljna organizacija 
program za postopno zmanjševanje 
in odpravljanje nočnega dela žensk 
oziroma program za njegovo postop
no zmanjševanje; 

— da je delavkam v nočnem času 
zagotovljeno varstvo otrok, topel 
obrok in ustrezno kaloričen obrok, 
prevoz na delo in z dela, da ima 
nočna izmena tudi strokovne delav
ce, ki so potrebni, da delo nemoteno 
poteka; 

— da so delavke, ki imajo otroke, 
mlajše od sedem let, soglašale s tem, 
da so razporejene na nočno delo. 

Rezultati teh in drugih družbenih 
prizadevanj so zelo kompleksno iz
raženi v informaciji izvršnega sveta 
Skupščine SRS (decembra 1977) o 
izvajanju priporočil in sklepov 
Skupščine SR Slovenije o nočnem 
delu žensk in mladine v industriji, 
gradbeništvu, v prometu in proiz
vodni obrti. Zbrani podatki nam zelo 
konkretno kvalitativno pa tudi 
kvantitativno predstavijo devet
letno obdobje, v katerem smo kljub 
hudim oviram vendar nenehno 
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TEŽAVE S KOBALTOM 
Problemi z nabavo in izredno povečanje cene v zadnjih me

secih, povzročajo precej glavobola industriji letalskih reaktiv
nih motorjev v svetu. Kobalt uporabljajo v zlitini z drugimi 
elementi pri proizvodnji teh motorjev. Čeprav bi bilo možno so
razmerno hitro najti nadomestilo za to kovino, vendar bi bilo 
potrebno nekaj let raziskav in preizkusov, da bi nova zlitina 
ustrezala potrebnim varnostnim standardom. 

Količina uporabljenega kobalta pri proizvodnji reaktivnih 
motorjev je majhna. Zato uporabnike te kovine ne skrbi toliko 
izredno povečanje prodajne cene na tržišču v zadnjih mesecih, 
čeprav tudi to ni prijetno. Cena kobalta se je namreč v obdobju 
januar —oktober povečala za približno 700 "t oziroma s sedem 
dolarjev za libro (0,453 kg), na okoli 50 dolarjev. Večji problem 
je v tem, da je možnost nabave precej nezanesljiva. 

Današnja proizvodna cena kobalta v Zairu je 20 dolarjev za 
libro, medtem ko je bila v začetku leta samo 6.90 dolarja. Cena 
na prostem trgu pa je znatno višja in dosega danes številko kot 
je bilo že omenjeno med 45 in 50 dolarji za libro. Kljub tako 
visoki ceni pa dosedanji kupci ne dobijo več kot 70 % naročenih 
količin. Delno so temu vzrok tudi obratovalne težave v belgijski 
rafineriji kobalta Olen, kjer finalizirajo celotno proizvodnjo iz 
Zaira. 

Afriška država Zaire, ki pridobiva kobalt kot stranski pro
izvod pri bakru, je preskrbovala zahodni svet s 60 % vsega po
trebnega kobalta. Glavni rudniki so v provinci Shaba, kjer so 
bile letos v maju precejšnje težave zaradi vdora katanških upor
nikov. Zato je takrat večina vodilnega osebja zapustila rudnike 
in proizvodnja kobalta se je za nekaj časa ustavila. Kasneje so 
kobalt ponovno pričeli proizvajati, vendar je proizvodnja doseg
l a samo 75 % prejšnje količine, ki se je gibala normalno okoli 
13.000 ton letno. • 

8 ŽELEZAR 

Letošnjo proizvodnjo kobalta v Zairu cenijo, da se bo 
gibala med 8.000 in 12.000 tonami in bo na dejansko doseženo 
količino vplival bodoči razvoj situacije v iej afriški državi. Zato 
bodo težave z nabavo tudi še v bodoče. Pri tem bodo imele 
največje probleme v ZDA, ki nabavljajo približno toliko kobal
ta kot ga Zaire lahko proizvede. 

Sedanje težave s kobaltom na svetovnem tržišču bo lahko 
izkoristila s povečanjem cene tudi druga afriška država 
Zambija. Le-ta proizvaja, prav tako kot stranski proizvod pri 
predelavi bakrove rude, približno eno desetino svetovne proiz
vodnje kobalta. Glavni kupec so britanska podjetja Rolls-
Royce, ki proizvaja reaktivne motorje letal, in nekatere tovar
ne elektro opreme, ki uporabljajo kobalt za proizvodnjo mag
netov. Skupno krije kobalt iz Zambije približno eno Četrtino 
vseh britanskih potreb. 

Iz vsega tega vidimo, da imajo v industrijskih državah za
hodnega sveta težave z nabavo kobalta, ki danes predstavlja 
važno strateško surovino. Zato je tudi razumljivo veliko zani
manje teh držav za dogajanja in politično situacijo v Zairu in 
Zambiji. 

Najbolj spektakulama poraba vodika je danes pri vesolj
skih poletih za pogonsko gorivo raket. Po podatkih ameriške 
vesoljske agencije N A S A , bodo v ZDA porabili letos y te na
mene okoli 10.500 ton vodika. 

Čeprav ima vodik velike možnosti kot energetski medij bo
dočnosti, bo še precej dolgo trajalo preden se bo takšno predvi
devanje tudi dejansko uresničilo. Takšen je bil osnovni zaklju
ček strokovnega posvetovanja ameriških energetskih strokov
njakov letos poleti v Chicagu. 

Na tem posvetovanju so obravnavali naslednje možnosti 
uporabe vodika v energetske namene: 

— Za proizvodnjo električne energije ne bo toliko časa 
prišel vodik v poštev, dokler bo z vodikom proizvedena električ
na energija tri do štirikrat dražja kot je danes. 

— Določena posebna uporaba vodika v energetske namene 
kot, na primer, za pogon osebnih in tovornih avtomobilov ali 
ogrevanje bi morda lahko bila uresničena ob koncu prihodnjega 
desetletja. 

— V zadnjem desetletju tega stoletja bodo lahko vozila 
med Evropo in ZDA poskusna letala s pogonom na vodik. 

— Okoli leta 2025 bi naj postal vodik važen nosilec energije 
in razni vodikovi sistemi bi v tem obdobju že lahko pričeli ob
ratovati. 

Udeleženci posvetovanja so bili tudi mnenja, da znatno 
prej kot bo vodik na razpolago v plinskih napeljavah za splošno 
uporabo, se bo njegova poraba povečala na drugih področjih, 
kot na primer, v rafinerijah nafte. 

Danes je največji porabnik vodika industrijska proizvodnja 
amonijaka in zaenkrat ni videti, da bi se njegova poraba na tem 
področju v prihodnje zmanjšala. V ZDA porabijo približno ene 
tretjino celotne proizvodnje tega plina v industriji umetnih 
gnojil, ki dela v glavnem na osnovi amonijaka. 

VODIK IMA BODOČNOST, 
VENDAR ŠE NE TAKO 

KMALU 
Okoli 75 do 80 f svetovne proizvodnje amonijaka ima za 

svojo surovinsko osnovo zemeljski plin. Ostali del je proizveden 
na osnovi premoga ali nafte in le malenkost je pri tem udeležen 
tudi vodik proizveden z elektrolize vode. V ZDA je delež zemelj
skega plina pri proizvodnji vodika 95 % in kaže, da bo tudi v bo
doče ostalo tako. Za proizvodnjo amorujakajiorabijo v ZDA 
3,3 % celotne p/oizvodnje zemeljskega plina-. 



zmanjševali to nočno delo. Podatki 
kažejo, da smo bili najbolj uspešni 
v letih 1974, 1975 in 1976. S tem, da 
se je lani število žensk na nočnem 
delu zmanjšalo samo za 3,7%, v sin
dikatu nismo zadovoljni. 

Podatki kažejo, da je največ noč
nega dela v tekstilni industriji 
(61,9*), sledi kemična 10,7%), ko
vinska (8,8%), živilska (7,4%), gra
fična (5,8%). V lesni industriji in 
energetiki je ta delež nekoliko manj
ši itd. V prometu in zvezah se je lani 
delež žensk v nočnem delu v primer
javi z letom prej zmanjšal (indeks 
92,3). 

Iz omenjene informacije in po po
datkih republiških odborov posa
meznih sindikatov je razvidno, da so 
še vedno največji problemi z nočnim 
delom v tekstilni industriji, kjer se je 
lani število žensk na nočnem delu 
v primerjavi z letom 1976 celo pove
čalo, malenkost nad 5 % (od 4261 na 
4867). Zaradi nizke akumulativnosti 
te dejavnosti se bo treba predvsem 
usmeriti v modernizacijo proizvod
nje, ki bo dovoljevala njeno renta
bilnost z delom v dveh izmenah. 
V primeru, da gremo v enostavno 
ukinjanje nočnega dela, bi avtoma
tično sprožili hude in brezštevilne 
probleme, ki so povezani z negativ
nimi ekonomskimi in socialnimi po
sledicami, z vprašanjem zaposlitve 
delavk itn. Nadomeščanje žensk z 
moškimi delavci še ni rešitev za vse 
probleme; ne pride pa v poštev tudi 
ne zaradi nizkih osebnih dohodkov 
v tej panogi in razmer, ki j ih vsilju
jejo taki osebni dohodki. 

Iz navedenih podatkov je razvid
no, da smo v naši družbi usmerili 
svojo pozornost predvsem v ukinja
nje nočnega dela žensk, čeprav me
nimo, da je to problem, ki ga bo tre
ba čimprej obravnavati kot problem 
človeka nasploh. 

V letošnji informaciji izvršnega 
sveta skupščine SRS o izvajanju pri
poročil in sklepov skupščine SR Slo
venije o nočnem delu žensk in mla
dine v industriji, gradbeništvu, pro
metu in proizvodni obrti pa zasle
dimo tudi nekaj več objektivnih raz
logov za to, kot so nizka akumula-
tivnost (predvsem tekstilna indu
strija), ekonomski razlogi in po
manjkanje modemih strojnih kapa
citet, tehnološka zahteva po nepre-
kinjenjem delovnem procesu, izpol
nitev dobavnih rokov in izvoznih 
obveznosti, ozka grla v proizvodnji, 
socialni in družbeni problemi zapo
slenih žensk. Glede na to je republi
ški sekretariat za delo ocenil, da 
nočnega dela žensk ni bilo mogoče 
odpraviti do 3. junija 1978, kakor je 
bilo predhodno dogovorjeno. Zato 
izdajajo še vedno soglasja za uvedbo 
nočnega dela žensk, vendar z veljav
nostjo samo do 31. decembra 1978. 

Očitno ne bomo mobli odpraviti 
nočnega dela spričo ekonomskega 
stanja panog in dejavnosti, v katerih 
se najbolj pogosto srečujemo z njim. 
Zato se sindikati tudi v sklepih 
9. kongresa zavezujejo, da se bodo 
kar se da angažirali pri urejanju 
delovnih razmer delavcev, ki morajo 
zavoljo objektivnih vzrokov delati 
v nočnih izmenah. Prav tako bodo 
tudi republiški odbori posameznih 
sindikatov dosledno vztrajali na 
postopnem zmanjševanju in odpravi 
nočnega dela žensk. 

ZAKLJUČEK . 
Razmišljanja o nočnem delu mo

rajo nedvomno sloneti na vseh odlo
čilnih dejavnikih, ki vplivajo na nje
govo obstajanje. Ugotavljati je tre
ba tudi njegov škodljiv vpliv na člo
veka. V naši samoupravni sociali
stični družbi moramo, ko govorimo 
o problematiki nočnega dela, imeti 

pred očmi predvsem človeka. Pri tem 
mislimo prav na tistega človeka, ki 
bo psihično in fizično sposoben ures
ničevati zastavljene smotre naše 
družbe. Zato tudi problema nočnega 
dela ne moremo proučevati iztrgano, 
fragmentarno in ločeno od vseh teh
ničnih, ekonomskih, organizacijskih 
in družbenih dejavnikov, ki vplivajo 
na njegovo prakso. T i faktorji so 
med seboj povezani, variirajo v času 
in so relativni v različnih situacijah. 

Za tehnične dejavnike lahko reče
mo, da imajo karakter fizičnih, ke
mičnih ali operativnih potreb, ki 
skupaj lahko jamčijo za določeno 
kakovost produktov, uslug. Od na
predka znanosti in tehnike je odvis
na tudi različnost možnih in opti
malnih rešitev za en in isti problem. 
Na koncu drugega obdobja indu
strializacije in posebej prihod meha
nizacije, potem avtomatizacije, pri
haja do njihovega velikega pomena 
za razširitev nočnega dela. Tako so 
razna pretiravanja s preprečeva
njem kapitalnih investicij ter v de
narnih sredstvih in konstantnem 
skrajševanju trajanja amortizacije 
produktivnejših sredstev privedla do 
fetišiziranja pomena tega dejavnika. 
Skrajševanje amortizacijskih rokov 
je seveda povezano s pospešenimi 
inovacijami v tehnologiji, ki nepre
stano in vedno hitreje spreminjajo 
pogoje v konkurenci. Razen tega 
osvajanje tržišča neprestano spremi
nja tudi proizvodne zahteve. 

Organizacijski dejavniki so tesno 
povezani s tehničnimi in ekonom
skimi. Statistike kažejo korelacijo 
med prakso nočnega dela, koncen
tracijo in avtomatizacijo produktiv
nih sredstev in med integracijo pro
dukcije in upravljanja. 

Družbeni dejavniki opravičujejo 
nujnost nočnega dela s finančnimi 
prednostmi. N i pa prijetna ugotovi
tev, ko se po izpostavljanju tega 
dejavnika ugotovi število delavcev, 
ki spričo delovne izčrpanosti niso 
v možnosti dajati tako intenzivne 
delovne prispevke. Prav zaradi tega 
se pojavljajo tako različna mnenja 
glede urejevanja tega problema. 

Naša izhodišča slonijo predvsem 
na vplivih nočnega dela na fizično in 
psihično zdravje človeka. Iz tega iz
hodišča bomo prišli do poante teh 
razmišljanj — ukiniti nočno delo 
povsod tam, kjer je to kakorkoli 
mogoče, maksimalno pa urediti po
goje dela tam, kjer ženska ali moški 
delata v tretji izmeni. 

Ce izhajamo iz tega aspekta, po
tem je treba predvsem posvetiti ne
kaj besed problemom kot so biološki 
ritem, spanje, delo in utrujenost. 

Znano je, da vegetacija in živali 
poznajo ciklično menjavanje faz 
hiperaktivnosti in zmanjšane aktiv--
nosti. Tudi človeški organizem je 
uglašen na določene ritme, na notra
njo uro. Vsi deli organizma, celice, 
tkiva, organi, sistemi organov so 
podvrženi nekemu individualnemu 
ritmu, ki ima vsak iza sebe neko 
avtonomijo. 

Končno je ves ritem asimiliran 
v sinusoidm funkciji, ki jo konkreti
zirajo številni parametri njegovih 
period, amplitud itd. Večina njih se 
končuje v maksimumu dnevne 
aktivnosti in minimumu nočne. Rit
mi vegetacije in živali so sinhroni-
zirani z menjavo luči in teme. Torej 
naravno je vse podrejeno fazi dnev
ne aktivnosti in nočne dezaktivno-
sti. 

Znanstvena opazovanja (Carpen-
tiera in Cazarniana) ene skupine 
delavcev v nočni izmeni opazovanja 
so trajala 13 tednov) so pokazala, da 
zmanjševanje delavčeve bioritmične 
amplitude povzroča pogoste srčne 

okvare, emocionalne strese, fizično 
utrujenost, skratka — lahko rečemo 
— povzroča znane bolezni sodob
nosti, prepolne ambulante, prezgod
nje upokojitve itd. 

Omenjena strokovnjaka ugotav
ljata še to, da je naša vsakdanja 
aktivnost odvisna tudi o aktivnosti 
centralnih živčnih struktur. Poskusi 
kažejo, da so naše predstave maksi
malne v sredi dneva in minimalne po 
zbujanju in pred spanjem. 

Praktične izkušnje pa na to poka
žejo, da rušenje z naravo danega 
ritma vnaša nered v naš organizem. 
Tako nas izguba ene same noči 
oropa naslednji dan za mnoge pred
stave, za besede in sploh sposobnosti 
za razmišljanje. Še več: človek je 
v takem stanju izredno občutljiv za 
strese in s tem podira presnovo v 
sebi, dviga se mu liitrost Krvne sedi-
mentacije itd. 

Sledi sklep, da je pogosto nočno 
delo nasilje, ki se odraža v psihoso-
matskih boleznih. 

K o govorimo o posledicah nočne
ga dela na človeški organizem v to-
talu (mišice, centralni živčni sistem, 
<5utni organi itd.), ne moremo mimo 
tega, da smo še kako podvrženi utru
jenosti in z njo seveda trpi naša sto
rilnost. 

Iz vsega sledi, da je nočno delo 
v vseh svojih formah abnormalno, 
utrujajoče in riskantno, ker je uda
rec na zdravje človeka. Z medicin
skega stališča je tudi absolutno 
upravičeno prepovedati prakso noč
nega dela. Tam, kjer se pojavljajo 
spričo družbenoekonomskih pogojev 
nujne potrebe po nočnem delu, pa se 
bo vsekakor treba orientirati na 
njegovo maksimalno redukcijo. 

Druga plat argumentov proti noč
nemu delu se nanaša na njegove 
vplive na družinsko in družbeno živ
ljenje. Porušeno psihično ravnovesje 
delavca se odraža tudi v neredu 
v družinski celici. Tu se pojavlja še 
dodatni element in to je obremenj
enost ženske z gospodinjskimi deli. 
To se še posebej občuti takrat, ko 
ženska dela v nočni izmeni. Še vedno 
smo namreč v precej tradicionalnih, 
zastarelih okvirih, da ženska mora 
poleg službe nositi večino družinskih 
obveznosti. Raziskava centra RS 
ZSS za samoupravljanje iz leta 1973 
je pokazala, da ima večina moških 
več možnosti za počitek po nočnem 
delu kot ženska. 

Tudi družba zahteva družbeno
politično samoupravno aktivnega 
človeka. Al i je sploh možno pričako
vati učinkovito tovrstno udejstvova-
nje človeka, ki je obremenjen z noč
nimi izmenami? Koliko je človek 
utrujen od nočnega dela zmožen še 
za kakršnokoli družbeno aktivnost? 
Družba si zagotovo ne želi tako 
okrnjenega proizvajalca in samo-
upravljalca. 

Na drugi strani so ekonomski mo
tivi posameznika in družbe, ki pozi
tivno argumentirajo potrebo po noč
nem delu. Industrijske družbe so 
v nenehnem konfliktu med željo po 
produkciji in zaslužkih in tistim, da 
ščitijo delavca, med logiko ekono
mije in biopsihičnimi zahtevami de
lavcev, torej med zavzetostjo za 
industrijsko rast in kvaliteto indivi
dualnega in družbenega življenja. 

V sedanjem času je najbolj opaz
no vprašanje zaščitne zakonodaje, ki 
se nanaša samo na ženske, čeprav je 
nočno delo splošen problem. V zad
njih letih je o tem veliko polemike in 
različnih mnenj; leta 1973 je medna
rodna organizacija dela izdala štu
dijo o nočnem delu, ki vsebuje po
drobne opise nacionalnih zakonodaj 
iz prakse in prikazuje različne teore
tične in konkretne rešitve tega vpra
šanja v posameznih deželah. Kritič-

no obravnavanje in prilagajanje 
konvencije sodobnim razmeram je 
potrebno. Ne smemo tudi prezreti, 
če bi povsod in naenkrat ukinili 
nočno delo, bi — gledano v svetov
nem merilu — tržišče ostalo brez 
proizvodov, veliko delavcev pa brez 
dela. Ker se tega zavedamo, bomo 
zagotovniki samo tistega nočnega 
dela, ki bo še nekaj časa nujno po
trebno (npr. zdravstvena in varnost^ 
na služba). . Ob tem pa se vendar* 
sprašujemo, kaj smo doslej naredili, 
da bi bile obremenitve na teh delov
nih mestih znosne in ne bi preveč 
škodovale zdravju? Kako dolgo naj 
človek dela, da bo sebi in družbi 
v korist? 

To so vprašanja, ki posegajo v naš 
pokojninski sistem in varnost pri 
delu hkrati. 

V naši republiki zasledujemo kar 
34 % upokojencev, ki ne dočakajo 
upokojitve v zakonsko predpisanem 
času, ampak jih upokojijo v zdrav-
stvenih komisijah. V soboški občini 
npr. ta številka naraste na 45 %, v 
tovarni oblačil in perila Mura pa kar 
na 70%. Toda invalidske upokojitve 
v velikem številu poznajo tudi grad
binci, kmetijci, kovinarji in v še pre-
nekateri dejavnosti. T i podatki mo
rajo biti prisotni vedno, ko urejamo 
to problematiko. Edino tako bomo 
zavarovali motor vsega našega raz
voja in napredka: človeka. 

Milena Car-Drlje 
(Interne informacije republiškega 
sveta ZSS l /III , 5. januarja 1979) 

13.000 NEPREKINJENEGA 
OBRATOVANJA. . . 

(Nadaljevanje s 7. strani) 
daljnjim urejanjem skladišča legir-
nih odpadkov in s skupnim trudom 
pri sortiranju legirnih odpadkov 
lahko pričakujemo pomembne učin
ke pri nadaljnjem zniževanju od
stotka zgrešenih šarž. 

ZAKLJUČEK 
V razmeroma kratkem času se je 

v jeklarni železarne Ravne pokazala 
učinkovitost uporabe procesnega 
računalnika. Ze v prvih mesecih 
uporabe računalnika je doseženo 
znatno znižanje materialnih stro
škov, povečana je enakomernost 
končne kemijske sestave in znižan je 
odstotek zgrešenih legirnih elemen
tov. Poraba dragih ferolegur kroma 
in mangana se je znižala v primer
javi s porabo cenenih ferolegur za 
1,5- do 6-krat! Racionalizacija pora
be ferolegur pride še posebej do 
izraza ob zadnjih velikih podražit
vah. Pri uporabi računalnika so po
razdelitve končne kemijske sestave 
pogosto tudi za polovico ožje. 

Učinek lahko pripišemo nasled
njim funkcijam: 

— računalnik je neposredno vklju
čen v proces izdelave jekla (24 ur 
na dan), 

— v vsakdanji in pogostni upora
bi so matematične metode optimira-
nja (linearno programiranje), 

— uporabljeni so matematični 
modeli izračuna izplena ferolegur in 

— uporaba računalnika je poeno
tila postopek in ciljane vsebnosti 

legiranih elementov pri izračunu 
dodatka ferolegur. 

Rezultati kažejo, da je investicija 
v procesni računalnik izredno eko
nomična in dosegla ali celo presegla 
pričakovanja. 

Podobni uspehi kot na področju 
legiranja so doseženi pri ostalih apli
kacijah, ki bodo opisane kdaj drugič. 

Izkušnje, ki smo jih nabrali, so nas 
spodbudile, da smo v Železarni 
odprli nekaj novih projektov, tako 
da bodo tudi v drugih obratih lahko 
izkoristili sadove sodobne tehnike 
s področja računalništva. 

Jože Segel, dipl. inž. 
(Informativni Fužinar 24/XV) 

Železarski globus 

ZDA 
Zaradi vedno ostrejših zakonskih 

zahtev v zvezi z onesnaževanjem 
okolja, opuščajo nekatere ameriške 
železarske družbe proizvodnjo koksa 
v svojih koksarnah. Kot rezultat 
takšne proizvodne politike se je pro
izvodnja koksa zmanjšala v zadnjih 
treh letih za preko 11 milijonov ton 
in zmanjšala na 62,7 milijonov ton. 

V bližnji prihodnosti se bo proizvod
nja koksa znižala še za nadaljnjih 
1,2 milijona ton.A^zporedno s tem pa 
narašča njegov uvoz in letos bodo 
železarne v ZDA uvozile odslej re
kordnih šest milijonov ton koksa. 
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SIBIRIJA — 
ENERGETSKI 

IN SUROVINSKI 
REZERVOAR 

SSSR 
Ekonomija Sovjetske zveze se pomika proti vzhodu. Skoraj 

vsak dan objavljajo sovjetski časopisi novice o novih nahajali
ščih nafte in drugih gospodarskih uspehih na področju vzhodno 
od Urala. Sovjetski politični in gospodarski krogi vedno bolj ra
čunajo na ogromne energetske vire in zaloge surovin v Sibiriji. 

Danes živi v Sibiriji in na Daljnem vzhodu približno ena 
desetina celotnega prebivalstva Sovjetske zveze. Istočasno pa je 
na tem področju okoli 88 % vseh znanih sovjetskih energetskih 
virov. Med njimi imata glavno mesto nafta in zemeljski plin. 
Velika so tudi nahajališča premoga z možnostjo izkoriščanja v 
dnevnem kopu in možnosti za gradnjo novih velikih hidroelek
trarn na štirih največjih rekah Ou, Jeniseju, Leni in Amurju. 

Tudi zaloge rud, barvastih kovin so največje na področju 
Sibirije. Sedanji petletni načrt (1976-1980) predvideva, da bo. 
vso povečano proizvodnjo nafte, zemeljskega plina, aluminija, 
90 % premoga, 80 % bakra in 70 % hidroelektrične energije, po
krilo to področje. 

Danes je najbolj razvito področje Zahodna Sibirija, kjer so 
leta 1977 načrpali dnevno že skoraj 600.000 ton nafte. Do leta 
1980 računajo povečanje na okoli 1 milijon ton dnevno, kar bo 
skoraj toliko kolikor jo dnevno načrpa Saudska Arabija in pri
bližno polovico celotne takratne proizvodnje v Sovjetski zvezi. 
Vzporedno s tem predvidevajo tudi letno proizvodnjo 150 mili
jard kub. metrov zemeljskega plina kar bo tudi pomenilo eno 
tretjino celotne proizvodnje. Ta količina se bo že v bližnji pri
hodnosti naglo povečala, ko bodo pričeli polno izkoriščati velike 
zaloge zemeljskega plina v bližini mesta Urengoj, ki leži ob po

larnem krogu in so štirikrat večje kot tiste pri nizozemskem 
mestu Groningen. 

Prihodnja stopnja razvoja bo spremenila Zahodno Sibirijo 
v pravo industrijsko področje. Mesti Tobolsk in Tomask bosta 
postali velika centra petrokemične industrije. 

Bolj vzhodno, v srednji Sibiriji, obratujejo na rekah Jenisej 
in Angara hidroelektrarne Bratsk, Krasnojarsk in Ust Ilimsk. 

Še eno gigantsko hidroelektrarno z močjo 6,4 M W gradijo v bli
žini mesta Sušen. Ko bosta ti dve reki energetsko popolnoma 
izkoriščeni, bodo njihove elektrarne proizvajale letno okoli 205 
milijard K W h , kar ustreza današnji porabi električne energije v 
Franciji. 

Sovjetski planerji računajo tudi na velike rezerve rjavega 
premoga, ki so na področju mest Kansk Ahinsk ob transibirski 
železnici. Izkoriščanje teh rezerv bo možno z dnevnim kopom in 
nakopani premog bodo uporabili kot gorivo za termoelektrarne. 
Težave bi bile s transportom vse te energije na druga področja. 
Zato predvidevajo gradnjo novih industrijskih kompleksov na 
tem področju, ki potrebujejo veliko električne energije kot je, 
na primer, proizvodnja aluminija. Na južnem področju v Ka-
zahstanu so velika nahajališča premoga v bližini, mesta Eki-
bastuz, ki bo služil kot energetska osnova za v prihodnosti 
zgrajeno industrijo. 

Na tretjem področju, to je Vzhodna Sibirija, gradijo novo 
železniško progo, ki bo povezovala mesti Ust Kut in Komso-
molsk in bo dolga 3.150 km. Približno ena tretjina te proge, ki jo 
gradijo pod ekstremnimi klimatskimi pogoji je že zgrajena in 
računajo, da bo leta 1983 v celoti gotova. Njena trasa pelje ne
koliko severneje od že obstoječe transibirske železnice in bo 
omogočila odpiranje novih energetskih ter surovinskih virov. 

Med njimi velike zaloge premoga primernega za koksiranje in 
zemeljskega plina v južni Jakutiji, baker, azbest in še nekatere 
druge barvaste kovine. Razen tega tudi računajo, da bo ta pro
ga tudi služila za kontejnerski prevoz med Evropo in Japonsko. 

Zato tudi povečujejo zmogljivosti pristanišča Sovjetskja Ga-
van, ki leži ob koncu proge na pacifiški obali. 

Nadaljevanje prihodnjič 

ŽELEZAR 

Valjarne na Beli 
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»Tudi naju iščejo,« je Trojar poto
žil Sokliču. Črnorokcu je padla krin
ka z obraza. V žepu je že imel vse 

f estapovske in plavogardistične iz-
aznice. Sedel je na vlak in se pre

selil v Ljubljano. 

ČRNOROKCI V AKCIJI 
IN NA SODIŠČU 

Bivšega partizanskega funkcio
narja Janka Trojarja so kmalu vi
deli med črnorokci. Prisoten je bil že 
pri prvem umoru decembra 1943. 
leta, ki ga opisujem v uvodu knjige. 
Zvonko, brat ubitega Gustlja Štrav-
sa, je izjavil: »Drugi dan je prišel 
kropit brata Tomažev Peter. Dobro 
je poznal Sokliča in Trojarja. Zau
pal mi je, da je prejšnji večer videl, 
kako se Trojar in Soklič smukata 
okrog naše hiše. Tudi stric Franc 
Štravs je oba dobro poznal in pre
poznal. Soklič brata Gustlja ni dob
ro poznal, zato se je zmotil in naj
prej ustavil strica, ter mu izročil li
stek s črno roko. Trojar je skrit za 
drevesom opazil Sokličevo zmoto in 
ga tiho opozoril, da ni pravi. Soklič 
je vzel listek nazaj, stric pa je odšel 
v hišo. Ko je prišel brat, so počili 
streli. Po moje je brata ubil Soklič, 
Trojar pa je bil na straži.« 

Kako je Soklič prve tri umore opi
sal na sodišču 1948. leta v Ljubljani 
in še prej v preiskavi: 

Tožilec: »Obtoženi Soklič je kot 
pripadnik terorističnih formacij ge-
stapa sodeloval pri umorih pripad
nikov narodnoosvobodilne vojne. 
Glede na to razširjam prvo točko 
obtožnice tako, da je kot pripadnik 
terorističnih formacij gestapa sode
loval pri umorih pripadnikov narod
noosvobodilnega gibanja in kot pri
padnik te teroristične formacije 
umoril decembra 1943. leta Gustlja 
Štravsa, Viktorja Svetino in januar
ja J ožico Kustelj.« 

Sodnik: »Obtoženi Soklič Janko, 
pristopite k sodišču. Kako se zago
varjate glede te razširjene obtožni
ce?« 

Soklič: »Ni res. Likvidator je bil 
Ludviger z ilegalnim imenom Črt. 
Ubijal je po nalogu likvidacijskega 
odseka v Ljubljani, ki ga je vodil 
major Lesar.« 

Sodnik: »Kako je bilo s prvim pri
merom, ko je bil ubit Štravs?« 

Soklič: »Tisti večer sem bil res 
skupaj z Ludvigerjem, toda malo 
pred tem atentatom sva se ločila.« 

Sodnik: »Kaj ste delali skupaj z 
L udvigerjem ?« 

Soklič: »Skupaj z njim sem šel z 
dela z Jesenic« 

Sodnik: »Ste vedeli kdo je Ludvi
ger?« 

Soklič: »Med četniki je bilo zna
no, da Je Ludviger četniški likvida
tor za Gorenjsko.« 

Sodnik: »Kdaj sta šla skupaj, ob 
kateri uri?« 

Soklič: »Z Jesenic sva šla okrog 
šestih zvečer. Takrat, ko gredo de
lavci iz železarne domov.« 

Sodnik: »Ob kateri uri je bil 
Štravs umorjen?« 

Soklič »Točne ure ne vem, mislim, 
da je bilo okrog šeste.« 

Sodnik: »Kdaj sta se z Ludviger
jem ločila?« 

Soklič: »Po šesti uri.« 
Sodnik: »Kje je bil izvršen umor?« 

Soklič: »Blizu železarne. Jaz sem 
bil takrat že za ovinkom. To je bilo 
kmalu po šesti uri.« 

Sodnik: »Sodišču je predložen za
pisnik o zaslišanju priče Antona 
Štravsa z dne 13. aprila 1948. leta. 
Anton Štravs, Žirovnica 40, upoko
jeni železničar, star 70 let, je izpove
dal: 22. decembra 1943. leta ob 18.20 
je Soklič kot organ gestapa ustrelil 
na Javorniku mojega sina Avgusta 
Štravsa, ki je bil takrat star 28 let. 
Navedenega dne sem prišel na Jese
nice, da bi si pomeril obleko. Ustavil 
sem se pri Brunarju, kamor je prišeč 
tudi sin na večerjo. Nato je šel k 
nekemu mesarskemu pomočniku, da 
bi naročil, kaj je treba pripraviti za 
partizane. Pred Štravsovo hišo sta 
ga čakala Trojar in Soklič. Ubila 
sta ga s tremi streli. Tomažev Peter 
je videl Sokliča hoditi pred hišo, 
kjer je stanoval sin. Po strelih je vi
del, kako sta Soklič in Trojar 

HRežala. Soklič je skočil čez Mencin
gerjev plot. Drugi dan je bil ustre-
'jen Viktor Svetina. Kaj pravite k 

tej izjavi?« 
Soklič: »Mogoče je bilo tako, toda 

streljal je Ludviger.« 
Sodnik: »Saj so vas prepoznali!« 
Soklič: »Jaz nisem streljal. Ljudje 

se motijo.« 
Sodnik: »Saj so vas videli na kra

ju zločina.« 
Soklič: »Mene ne. Videli so Ludvi

gerja in so naju zamenjali.« 
Sodnik: »Kakšne zveze pa ste 

sploh imeli s tem Ludvigerjem?« 
Soklič: »Ludvigerja sem spoznal, 

ko je Janko Trojar pobegnil od par
tizanov. Ludvigerja so poslali iz 
Ljubljane kot specialista za zasliše
vanje. Takrat sem ga peljal k Tro-
jarju. Tudi potem sva bila večkrat 
skupaj.« 

Tožilec: »Sodišče ima zapisnik 
zaslišanja z dne 13. aprila 1948. leta 
Melhiorja Svetine s Koroške Bele: 

24. decembra 1943. leta ob 5.30 je 
Ivan Soklič kot organ gestapa kake 
tri metre od moje hiše ustrelil s šti
rimi streli mojega sina Viktorja, 
starega 36 let. Kovač Dolinar, ki 
stanuje na Javorniku, je povedal 
mojemu zetu Ivanu Renaldu, da je 
takoj potem, ko so se slišali streli, 
videl bežati Ivana Sokliča s kraja 
umora proti Javorniku. Tam se je 
obrnil in šel počasi nazaj proti Ko
roški Beli, in sicer k Planinškovim, 
kjer je stanoval. Tudi sosed Lojze 
Vengar je videl skozi okno, kako 
Soklič beži s kraja umora. 

Kje ste bili, ko je bil Svetina 
umorjen?« 

Soklič: »Doma sem spal.« 
Sodnik: »Tudi pri umoru Svetine 

so vas videli.« 
Soklič: »Pomota. To je bil Ludvi

ger. Tisto noč je pri meni spal.« 
Tožilec: »Pri vas spal! Kako to?« 
Soklič: »Prišel je prejšnji večer in 

rekel, da gre na Jesenice. Jaz sem 
klal prašiča in je prišel po koline. 
Prosil je, če sme ostati čez noč.« 

Sodnik: »Kako to, da ste takega 
človeka sprejeti na stanovanje in v 
goste?« 

Soklič: »Prosil me je, če lahko pri 
nas spi.« 

Tožilec: »Kdaj je odšel od vas?« 
Soklič: »Zjutraj, ker se je z vla

kom vrnil v Ljubljano.« 

Tožilec: »Zjutraj, ko je bil ustre
ljen Svetina.« 

Soklič: »Vsaj vlak gre takrat.« 
Tožilec: »Kakšen je bil videti Tro

jar?« 
Soklič: »Bil je malo manjši od 

mene.« 
Tožilec: »Kako je bil oblečen?« 
Soklič: »Ne vem.« 
Tožilec: »Pa Ludviger?« 
Soklič: »Kako je bil tisti večer 

oblečen, ne vem. Vedno je bil različ
no oblečen. S seboj je nosil celo gar
derobo. Včasih je imel kratko suk
njo, drugič dolgo. Počesan je bil 
visoko, včasih je imel klobuk, drugič 
kapo.« 

Sodnik: »Zakaj niste prekinili sti
kov z njim?« 

Soklič: »Bil je v naši četniški 
organizaciji. Menil sem, da opravlja 
svojo nalogo. Ukaze za likvidacije je 
dobil v Ljubljani. So b'ili pismeni ali 
ustni, ne vem.« 

Iz Sokličevega zagovora na sodi
šču ni razvidna vloga Janka Tro
jarja in drugih jeseniških črnorok-
cev pri likvidaciji Štravsa in Sve
tine. Priče so povedale drugače. Pri 
umoru Štravsa naj bi bila soudele
žena Soklič in Trojar, pri umoru 
Svetine pa samo Soklič. Soklič je 
oba umora pripisoval Ludvigerju. 
Kaj je resnica? 

V preiskavi je Soklič povedal: 
»Prve dni decembra so partizani 

na Jesenicah ubili našega voditelja 
Franca Planinca. Vodstvo plave 
garde v Ljubljani je sprejelo sklep 
o maščevanju. Za Štravsa je dala 
podatke obveščevalka Mica Pivk 
z Javornika, za Svetino pa Maks 
Onič (Pivkova in Onič živita v tu
jini). 

Pri prvem umoru je bil navzoč 
Janko Trojar, ki je povedal za 
Štravsovo ilegalno ime Lipe. Nekaj 
minut pred umorom Štravsa sem bil 
v družbi z Ludvigerjem. Vabil sem 
ga domov, a je odklonil, češ da ima 
sestanek s Trojarjem.« 

Iz Sokličeve izjave ugotovimo: 
Štravs in Svetina sta bila umorjena 
iz maščevanja za ubitega Franca 
Planinca, predsednika gorenjske 
plavogardistične organizacije. Žrtve 
so določili v Ljubljani na podlagi 
poročil plavogardističnih obvešče
valcev. Morila sta Ludviger in Tro
jar. 

Zakaj je bil Stravs prva žrtev črne 
roke? 

Nekdanji načelnik VOS za jese
niško okrožje pojasnjuje: »Ko smo 
likvidirali Planinca, so plavogardi-
sti začeli preiskovati, kdo je vedel za 
njegovo funkcijo. 

Stravs je bil naš zaupnik. Nekoč 
je pri Karlu Medji videl pištolo. Pri
šel je v naše taborišče in povedal, 
kje bi lahko zaplenili pištolo. Voso-
vec Gmajnarjev Pavel je to slišal in 
rekel. Medja je moj svak. Sam bom 
šel k njemu po pištolo. Če je ima za 
nas, jo bo dal, če jo ima proti nam, 
ga ustrelim. Bom vsaj vedel, na 
kateri strani je. 

Štravs ga je pomiril: Mu bom kar 
sam rekel za pištolo. To je bilo 
usodno. Medja se je izgovoril, da 
pištola ni bila njegova. Soklič jo je 
prinesel iz Kranja ali Ljubljane za 
Franca Planinca. Ker Planinca ti-
stikrat ni bilo v tovarni, jo je dal 
Medji, da bi jo le-ta izročil Planin
cu. Štravs nas je o tem obvestit 
Tako smo vosovci prvič slišali za 
Planinca. V hiši, kjer je stanoval, 
smo pridobili zaupnika, žensko, ki 
mu je nekoč, ko je bil na delu, teme
ljito pregledala stanovanje. Najdeni 
dokumenti v njegovi sobi so nezmot
ljivo govorili, s kom imamo opravka. 

Zjutraj so zaslišali v hodniku nemško govorico, trde korake, 
odpiranje vrat. Precej so uganili, da zdaj odbirajo zapornike za 
streljanje. Spogledali so se in nemi čakali. M a r t i n š e k je imel nekam 
steklen pogled, Lepej je šklepetal z zobmi, kot bi ga tresla mrzlica. 
Stani je zadrhtel; stisnilo ga je, da skoraj ni mogel dihati. 

Skozi široko odprta vrata je gestapovski podčastnik zavpil, naj 
se z Martinškom pripravita za transport. Le za hip je Stanija 
prešinilo upanje, da bi ga odpeljali v koncentracijsko taborišče. 
Besedica transport ima tokrat drug pomen. Ne bodo jih odpeljali 
daleč. Morda le tja, na cesto/kjer so partizani ustrelili vodilnega 
nacista. Tudi ukaz, naj pripravita svoje stvari, ni razblinil težke 
slutnje. 

»Ne zamerita, če sem bil na trenutke čuden,« jima je proseče, 
tiho rekel Lepej. Vi l je roke v opravičilo. »Včasih me zmore strah. 
Nisem hraber človek, vidva pa sta. Zato razumita in oprostita. Samo 
dobro bom govoril o vaju. Res, samo dobro.« 

Prav vseeno, je pomislil Stani. Na Lepeja ni bi l več hud. Ne ker 
bi mu želel odpustiti. V njegovih mislih za cmeravega zapornika ni 
bilo več mesta. Preganjala ga je ena sama misel: kako dolgo še? 
Pravzaprav, koliko ur še. Ustrelili ju bodo danes. Torej gre le za ure. 

V veliki sobi, nekakšni jetniški sprejemnici, je bilo nagnetenih 
že nekaj desetin zapornikov. Stali so tesno drug ob drugem, mirnih, 
trdih obrazov. Petdeset, je spreletelo Stanija, ki je hotel v hipu 
oceniti , koliko zapornikov je v sobi. Gledal je obraze, če bi koga 
prepoznal. O, madonca, ga je udarilo, kot g T o z l j i v o spoznanje. 
Prijatelj Vilko, za katerega je slišal, da je partizanil na terenu. Vilko 
se mu je bridko nasmehnil in Stani ni mogel strpeti na mestu. V jezo 
zapornikov, ki so se neradi premikali, seje prerival do Vilka. 

»So tudi tebe dobili?« je šepnil Stani. 
»Dobili v tejle obleki nemškega podčastnika, z njegovo polavto

matsko puško. Smola, kaj češ. Nekaj jih pač dobijo.« 

VINKO 

J A B L A N E 
TRINKAUS 

Stani je prikimal. N i se mu dalo razlagati, da imata skoraj 
enako krivdo. Zato sta tudi tukaj. Rad bi se pogovarjal, povedal, 
kako je bilo v partizanih, poslušal, kaj je doživel Vilko. Drugi 
zaporniki, ki so hoteli natanko slišati, kaj jim bere gestapovski 
častnik, so ju utišali. Stani je le suval Vilka s komolcem in Vilko je 
razumel, da se pogovorita, ko bo branje končano. Povesta najbolj 
zanimive zgodbe iz njunega partizanovanja, dokler bosta pač 
utegnila, kajti tudi njuno življenje bo kmalu končano. 

Nastala je moreča tišina. Slišati je bilo le globoko dihanje, 
boleče zdihe. tiho ihtenje. Gestapovec jim je prebral, da bodo — 
obešeni. 

»Jim krogla ni dovolj?« je divji siknil Vilko. 
Stani mu je odgovoril le z začudenim pogledom. Z očmi je iskal 

Martinška. Videl je, kako gleda proti njemu. V njegovih mirnih, 
skoraj trdih očeh. se je zrcalila žalost. Hotel se je pogovarjati z 
Vilkom, a Martinšek, s katerim sta bila zadnje dni skupaj, se mu je 
zasmilil. On ima samo mamo, troje bratov in troje sester, Martinšek 
ženo, dvoje hčera. Težje se bo poslovil od življenja. 

»Moram k mojemu sosedu,« je rekel Stani in z glavo kazal, da se 
bo vrnil. 

»Škoda, da jih nismo več pobili. N i škoda?« 
Stani je zavzeto pokimal. Največja škoda. Oba z Vilkom bi 

morala ostati v brigadi, dobiti strojnico in pobijati Nemce. S kakšno 
slastjo bi jih pobijal. 

Prerival se je nazaj k Martinšku, ki se mu je hvaležen na
smehnil. 

»Prijatelj, razred pred mano je hodil v šolo. Skoraj soseda sva 
bila, veliko skupaj. Tudi zdaj bova,« je šepetal Stani. 

Martinšek mu je hvaležen krepko stisnil roko. Cenil je njegovo 
odločitev, da se je vrnil k njemu, od prijatelja, čeprav sta se poznala 
le nekaj dni. 

Na dvorišču so zagledali še drugo skupino zapornikov, približno 
tako številno, kot je bila njihova. Videli so, kako zapornikom 
zavezujejo roke. Ne bo več dolgo. Le nekaj ur, je znova pomislil 
Stani. 

Pogovor na tovornjaku, kjer so sedeli med policisti, ni bil 
dovoljen. 

Stani bi rad govoril z Martinškom. Cas bi hitreje tekel, ne bi 
bilo treba misliti na grozljivo obešenje. 

To ga bo doletelo, enega izmed redkih fantov, ki ima dobrih 
sedemnajst let. 

(se nadaljuje) 

K o sem pred dnevi omenil očetu, da nameravam o svojih 
doživetjih na otoku Cresu napisati podlistek za časopis, je oma
lovažujoče zamahnil z roko, češ, jaz sem bil med vojno na ruski 

fronti, vsak dan sem gledal smrti v oči, lahko bi pisal debele 
knjige o tem, pa mi še na misel ne pride, da bi se skušal povzdi
govati s čečkanjem po papirju. 

Dragi ati, mar misliš, da je meni dosti do tega, da bi se na ta 
način povzdignil? Pišem pač zato, ker je pisanje moj poklic, ker 
si z njim služim svoj vsakdanji kruh, tako kot si ga ti v fabriki. 
Tudi jaz sam vem, da veljava, ki si jo pridobi človek s pisatelj
sko spretnostjo in lepim stilom ni nikakršna veljava in da šele 
takrat pokažeš, koliko si vreden, ko si iz oči v oči postavljen 
pred ta svet, ko se moraš odločiti, a l i se boš z nožem v roki in 
pesmijo na ustih boril do zadnjega, ali samo do prve resnejše za
preke, ali boš zbežal, ali se boš predal. Prav tako dobro kot ti 
vem, da je naša prava resnica zapisana s krvjo, ne s tinto. 

Ne živim za pisanje, s pisanjem se samo preživljam. Za kaj 
pa potem živim? To je zapisano v zvezdah na nebu, ali pa mor
da nekje globoko v moji krvi, v meni tujem jeziku in pisavi, ki je 
ne znam prebrati. 

Pravzaprav sem najprej nameraval na Brač. Že bežen po
gled na avtokarto nam pove, da ima izmed vseh večjih jadran
skih otokov Brač najmanj asfaltiranih cest, asfalt pa je vsake
mu vnetemu privržencu pešačenja najhujši sovražnik. Asfalt to 
pomeni smrad po bencinu, brenčanje avtomobilskih motorjev. 
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prizanesljive poglede šoferjev, ki smatrajo vsakega pešca za 
manjvredno bitje. Kaj pa gospod za volanom ve za potohodčev 
ponos, za njegov prezir do te bleščeče zloščene pločevine, ki na 
pogled tako zmagoslavno drvi mimo njega. Že samo možnost, da 
mu utegne kdo od teh samoljubnežev ustaviti in te s kraljevsko 
kretnjo povabiti noter k sebi (in si pri tem še domišljati, 
kakšno veliko milost ti podeljuje s tem) - že to je več kot do
volj, da se vsak zaresni pešpotnik na daleč izogiba krajev, kjer 
smrdi po bencinu. 

Zakaj pa sem se potem odločil za Cres in ne za Brač, ko pa 
nam avtokarta jasno pove, da je čez ves otok Cres, od Porozina 
na severu pa do Punta Križa na jugu asfaltna cesta, z nje pa 
vodi še več asfaltnih odsekov do posameznih krajev na obali 
(Valun, Martinščica). 

Razlogi so naslednji: prvi je ta, da živi Cres že od nekdaj v 
moji zavesti kot najbolj divji in samotni jadranski otok. Drugi 
je ta, da sem si vzel za ta svoj pohod samo en teden časa, in do 
Cresa je nam Slovencem precej bliže kot pa do Brača. Tret j im 
poglavitni razlog pa je ta, da imam prijatelja, ki je na Cresu 
nekaj časa služil vojsko in mi je po vrnitvi večkrat zaneseno pri
povedoval o čudovitih jesenih in zimah, ki so baje na tem otoku. 

Ker pa stvarem, ki jih doživljajo drugi, pa najsi bodo še 
tako čudovite, ne morem verjeti, dokler jih ne izkusim na svoji 
lastni koži, sem sklenil, da grem tja in se o vsem prepričam. 

Vmes sem se ustavil v Ljubljani na Erjavčevi 29. V to hišo, 
ki je bila že dlje časa prazna so se konec oktobra na silo vselili 
brezdomni študentje — o tem je v začetku novembra obširno 
pisalo tudi časopisje. V dnevni sobi se je vso noč dogajala zelo 
spontana poezija, glasba, levo usmerjena politika, v kuhinji pa 
so dekleta lupile krompir in na razbeljeni štedilnikovi plošči 
pekle čapatije. 

Čeprav so se jedle okusne jedi in pete lepe pesmi, sem vse
eno čutil, da ta hiša ni MOJA hiša in da te pesmi — pa naj so 
bile še tako milozvočne in iz srca zapete — niso bile moje pesmi. 
(In zato tudi nisem pel, čeprav so vsi drugi peli). 

Kje so zapisane moje pesmi? M i jih piše burja na otoku 
Cresu, mi jih piše morje, ki buta v obalne čeri? 

Ves neprespan in utrujen sem zjutraj stopil iz hiše v zasir-
jen ljubljanski zrak. V garderobi na železniški postaji sem dvig
nil nahrbtnik, si ogrel želodec s skodelico čaja in kosom toplega 

bureka in kupil karto za Reko. Ob enih popoldne sem bil v Reki 
— sprevodnik me je na končni postaji moral zbuditi, ker sem 
spal kot polh — ob štirih pa sem se po poldrugi uri vožnje pripe
ljal s trajektom v Porozino na Cresu. 

Porozine nimajo hiš niti za eno pošteno vas, tam ni drugega 
kot pomol, kjer pristajajo ladje iz Reke in Brestove, nekaj 
počitniških hišic, kiosk, v katerem prodajajo vozovnice in re
stavracija, kjer te natakarica, če naročiš pleskavico ali pražena 
jetrca, pogleda, kot da bi padel z Marsa, če pa pri tej želji vztra
jaš te zavrne, češ, da se pri njih s kuhanjem ukvarjajo samo od 
junija do avgusta, izven sezone pa niti sendvičev ne delajo več. 

K o se je trajekt odlepil od pomola in so se potniki odpeljali 
s svojimi avtomobili ali pa se naložili na avtobuse, so Porozine 
popolnoma opustele. Na srečo mi je v restavraciji uspelo dobiti 
vsaj vroč čaj, da sem si z njim lahko pogrel želodec, če ga že na
polniti nisem imel s čim. 

Po stezi sem se odpravil navzgor v hrib in čez pol ure je bilo 
že tako mračno, da mi ni ostalo nič drugega, kot da sem v gozdu 
na tleh razgrnil spalno vrečo in se odpravil spat, čeprav je bila 
ura komaj kakšno minuto čez pet. Slaba stran tega poznega ter
mina, ki sem ga izbral za pohod je bila namreč ta, da je novem
bra dan dolg komaj deset ur, noč pa štirinajt, in če prenočuješ 
v gozdu ali kje drugje, kjer si ne moreš pomagati z elektriko, 
si prisiljen vseh teh štirinajst ur tudi prespati — hočeš ali nočeš. 
Bal sem se, da me bo ponoči zeblo, a je moja zimska spalna vre
ča made in USA dobro prestala preizkušnjo. Njena edina slaba 
stran je, da pri prenašanju zavzame v nahrbtniku največ pro
stora in da je težka kar dva kilograma in pol. Ampak v tej rožni 
jeseni, ko vsevprek pihajo vetrovi in se ves čas pripravlja k dež
ju, si kaj lažjega že nisem mogel privoščiti. 

Vso noč je v blagem vetriču šelestelo listje nad menoj in 
nastlalo ležišče. Skozi obletele krošnje hrastov me je gledala 
luna. 

Zjutraj sem se vrnil nazaj v Porozine, ker sem prišel na ide
jo, da bi se peljal z avtobusom do južnega konca otoka in potem 
peš nazaj v Porozine. Seveda ne po isti poti, pač pa po kolovozih 
in kozjih stezah. 
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Izvršni svet OS Radovljica je na 32. seji, 8. januarja, prvi v 
1979. letu, ponovno obravnaval programski del zazidalnega na
črta Center Lesce in sprejel predlog delovnega programa izvrš
nega sveta za I. polletje 1979, ki je usklajen s programom občin
ske skupščine, sprejetim na zadnji decembrski seji vseh treh 
zborov. Na seji so se dogovorili tudi o pripravi družbenega dogo
vora o pospeševanju turizma v občini za 1979. leto na osnovi 
zbranih podatkov in predlogov vseh delovnih organizacij in dru
gih dejavnikov s področja turizma. Sprejeli so osnutek odloka o 
organizaciji, ureditvi in poslovanju veterinarsko higienske služ
be in sklenili, da se pošlje v javno razpravo kmetijskim zadru
gam, kmetijsko zemljiški skupnosti in živinorejsko veterinar
skemu zavodu Kranj. Beseda je tekla tudi o stanju gospodarje
nja in družbenih dejavnosti po statističnih podatkih za novem
ber 1978, o premoženjskih pravnih zadevah, stanovanjskih in fi
nančnih vprašanjih na osnovi vlog, ki so jih posredovali organi 
skupščine in drugi. 

Prejšnji teden je bil v hotelu Svoboda na Bledu tridnevni 
seminar pod vodstvom predsednika R K ZSS Vinka Hafnerja za 
vodilne sindikalne delavce ljubljanskih in gorenjskih občin. 
Tema razgovorov so bili dohodkovni odnosi in aktualna vpraša
nja dejavnosti sindikatov na temelju stališč in sklepov lanskih 
sindikalnih kongresov. V sklepni razpravi so sodelovali tudi se
kretar medobčinskega sveta ZKS, predsednika M K S Z D L in 
ZSMS za Gorenjsko in člani predsedstva R K ZSMS, ki so odgo
varjali ha vprašanja udeležencev seminarja. 

Med prednostne naloge si je OK ZSMS Radovljica v opera
tivnem programu v letu 1979 zastavila organizacijsko kadrov
sko okrepitev OO ZSMS in občinskih interesnih konferenc, 
predvsem pa njihovo večjo aktivnost. Od 65 sedanjih 0 0 ZSMS, 
od teh jih je v K S 19, svoje 0 0 ZSMS nimajo za zdaj le še v K S 
Ribno, jih večina še ni upravičila svojega poslanstva. Po ocenah 
predsedstva OK ZSMS so najbolj delavne 0 0 ZSMS v LIP -
TOZD Tomaž Godec Bohinjska Bistrica, v Verigi - TOZD TIO 
Lesce, v TOZD Zdravstveni dom Radovljica, Psihiatrični bol
nišnici Begunje ter v Murki Lesce. 

V pripravi za oblikovanje družbenega dogovora o pospeše
vanju turizma v radovljiški občini je izvršni svet OS Radovljica 
prejšnji teden posredoval vsem nosilcem turistično gostinske in 
spremljajočih dejavnosti na področju turizma vprašalnik o pro
blemih turizma in kaj je storjenega v tej dejavnosti v 1978. 
letu ter načrtih za leto 1979. Odgovore bodo zbrali na oddelku 

za gospodarstvo do 30. januarja. 

Od 15. decembra lani do 15. januarja 1979 je v javni razpra
vi v vseh 0 0 ZSMS radovljiške občine predlog operativnega 
programa OK ZSMS Radovljica in vseh njenih organov za 1979. 
leto. Največji poudarek v delu ZSMS v občini je na idejnopoli-
tičnem izobraževanju in usposabljanju mladih ter na organiza
cijsko kadrovski krepitvi vseh 0 0 ter njihovem vključevanju v 
izvajanje programov interesnih skupnosti, K S , društev ter zla
sti v delegatski sistem v združenem delu in K S . Razen številnih 

akcij in prireditev, načrtujejo letos široko zasnovan program 
proslav 60-letnice ustanovitve SKOJa. Operativni program bo 
po končani razpravi sprejela OK ZSMS na prvem zasedanju do 
konca januarja. 

V sredo, 10. januarja popoldne, je v veliki sejni dvorani ob
činske skupščine Radovljica podalo pred predsednikom skupšči
ne Leopoldom Pernušem svečano izjavo 73 sodnikov-porotni-
kov temeljnega sodišča v Kranju, ki so bili izvoljeni ha decem
brskih sejah vseh treh zborov občinske skupščine za naslednje 
mandatno obdobje. 

Za ureditev in izvajanje pogrebne službe, ki je bila doslej 
domala povsem neorganizirana v radovljiški občini, je na pred
log izvršnega sveta, občinska skupščina na zadnji lanskoletni 
seji sprejela sklep, da se iz sredstev proračunskih dohodkov po 
sprejetem rebalansu za 1978. leto dodeli 350.000 din komunalne
mu gospodarstvu TOZD Bled in TOZD Radovljica. Obe TOZD 
bosta v januarju prevzeli pogrebno službo hkrati s prevzemom 
novozgrajenih poslovilnih vežic na Bledu in v Radovljici. 

V okviru zavoda Matevž Langus Kamna gorica je v teko
čem šolskem letu v desetih zunanjih oddelkih vključeno v 
Radovljici 84 učencev, v Bohinjski Bistrici pa v dveh oddelkih s 
kombiniranim poukom 13 učencev. V enem oddelku podaljša
nega bivanja je za zdaj vključeno 22 učencev, kar predstavlja 
dobro petino vseh učencev zunanjih oddelkov. V Kamni gorici 
je v 6 čistih, 1 kombiniranem in v 2 oddelkih za delovno uspo
sabljanje vključen 101 učenec, od teh pa le 19 iz radovljiške ob
čine. 

Prvi osnutek programa sanacije hotela Jezero v Bohinju, ki 
je bil 1976. leta zaradi potresa povsem onesposobljen, predvide
va obnovo in izgradnjo novega objekta na skupni površini 1.960 
kvadratnih metrov in 400 kvadratnih metrov ureditve zunanjih 
površin. Po predračunu Alpetour Škofja Loka — DO Gostin
stvo, ki ga je predložilo v obravnavo izvršnemu svetu OS Ra
dovljica, bo znašala vrednost celotne, naložbe 34,5 milijonov 
din. Izvršni svet je imel na predlog več pripomb med drugim, da 
se razširi prostor kavarne v novem hotelu in centralna recepci
ja, ki bi služila za širše hotelsko zaledje v Bohinju. Razen tega 
je izvršni svet predlagal, da se pridobi ponudba za celotno 
območje razširjeno z investicijo na obnovi hotela Stane Žagar 
in gradnjo hotela Lev kot skupna naložba. 

Trgovsko podjetje Murka Lesce je pred novoletnimi praz
niki odprlo v novem D traktu hotela Park na Bledu sodobno 
prodajalno tekstilnih in kozmetičnih izdelkov ter bogatega iz
bora kvalitetnih spominkov. Prodajalna Pletna, kot se imenuje 
ta trgovski lokal, je velika pridobitev za blejski turizem, ki bo 
lahko nudila domačinom in tujim gostom res kakovostno blago 
in spominke, katere so na Bledu vseskozi pogrešali. 

Turistični promet, ki je v radovljiški občini še vedno izrazi
to sezonskega značaja, doseže najnižjo stopnjo v mesecu no
vembru. Kljub temu pa se število nočnin iz leta v leto tudi v 
tem, tako imenovanem mrtvem mesecu, vidno povečuje. Po 
uradni statistiki je bilo v novembru 1974. leta 18.424 nočnin, 
1975. leta 20.560, novembra 1976. leta 16.706, leta 1977 že 21.714 
in lanskega novembra 24.422 nočitev. Od začetka leta do konca 
novembra 1978 so v občini že presegli 900.000 nočitev, kar je za 
8 % več v primerjavi z 1977. letom. 

Letni plan proizvodnje za 1978. leto so že v novembru iz
polnili in presegli v Almiri Radovljica za 2 ? , LIP Bled za 5, 
Iskra Lipnica za 7 in Sukno Zapuže za 19%. Enajstmesečne 
planske obveznosti so za 4 % presegli v Žitu Triglav, Žito 
Gorenjka in Kemični tovarni Podnart, za 11 % v Almiri 
Radovljica, za 15 v LIP Bled, za 16 v Iskri Lipnica in za 30 f 
v Suknu Zapuže. 

Po statističnih podatkih oddelka za gospodarstvo in finan
ce OS Radovljica je bila industrijska proizvodnja v novembru 

1978 za 25%. višja od lanskoletne. V vseh 11 mesecih lanskega 
leta pa v primerjavi z enakim obdobjem 1977. leta za 15 * . V 
tem obdobju lani je bil izvoz višji od predlanskega za 10 %, uvoz 
pa za 21 Več so izvozili kot uvažajo v Verigi Lesce, Plamenu 
Kropa, Iskri Otoče, Iskri Lipnica, LIPu Bled in Elanu Begunje. 

Samoupravni sporazum o trajnem poslovnem sodelovanju 
na družbenoekonomskih osnovah skupnega prihodka in skup
nega dohodka z DO trgovsko podjetje Murka Lesce je do konca 
1978. leta podpisalo že 66 OZD - dobaviteljev iz SR Slovenije 
in drugih republik. V tem času je podpisalo izjave o pristopu k 
poslovni skupnosti naknadno še 5 OZD, letos pa pričakujejo še 
okoli 20 novih podpisnikov. 

TOZD Komunala Radovljica je v začetku januarja prevze
la v upravljanje novozgrajeni pokopališki objekt z mrliškimi ve
žicami v Radovljici. Prebivalci K S Radovljica se bodo lahko ne
posredno preko te delovne organizacije« posluževali celokupnih 
pokopaliških in pogrebnih storitev v Radovljici, ki so bile doslej 
vse prej kot zadovoljive. Komunala ima lastno pogrebno vozilo 
in celotno opremo, tako da občani ne bodo več odvisni od stori
tev iz sosednih K S in občin. 

Kot je bilo pričakovati so se napovedi turističnih delavcev 
na Bledu o številu gostov in prenočitvah v 1978. letu povsem 
uresničile. 2e do konca novembra je bilo na Bledu prijavljeno 
146.342 gostov, ki so ustvarili že 482.929 nočitev. Konec decem
bra pa je ta številka blizu 150.000 gostov, ki so ustvarili nad 
504.000 nočitev. S tem številom so že dosegli rekorden turistični 
promet po vojni. Posebno spodbudno je to, da je bilo kar 31 % 
več tujih gostov, ki so ustvarili 21 f več prenočitev kot 1977. 
leta. 

Za novoletne praznike v K S Ljubno so na prireditvi dedka 
Mraza, ki sta jo skupaj organizirala K K SZDL in K O Rdečega 
križa, otrokom podelili 124 knjig slikanic, katere je brezplačno 
podarila Mladinska knjiga iz Ljubljane, šest k"alitetnih knjig 
pa je podarila Državna založba Slovenije knjižnici podružnične 
osnovne šole v Ljubnem. 

Razstavna dejavnost v galerijskih prostorih Šivčeve hiše v 
Radovljici, ki jo vodi muzejsko galerijski odbor pri kulturni 
skupnosti Radovljica je iz leta v leto uspešnejša, raznovrstnejša 
in bolj obiskana. Primerjalni podatki kažejo, da je bilo v 1977. 1. 
v teh prostorih na 11 razstavah 6897 obiskovalcev, lani pa si je 
deset razstav ogledalo že 8.233 obiskovalcev ter 612 
obiskovalcev razstave Talci na Gorenjskem, ki je bila postav
ljena v dvorani radovljiške graščine. Tudi za letos planirajo v 
Sivčevi hiši postavitev desetih razstav. Pričakujejo pa še večji 
obisk glede na to, da se je Sivčeva hiša močno uveljavila tudi že 
v slovenskem likovnem življenju. 

Letošnji program kulturne akcije za delovne kolektive v ra
dovljiški občini, ki jo skupaj organizirajo sindikati, kulturna 
skupnost in ZKO so začeli izvajati že januarja z nastopi dram
ske skupine D P D Svoboda Rudi Jedretič Ribno, ki v režiji Ra-
dota Mužana z velikim uspehom uprizarja Linhartovo igro Zu
panova Micka. Doslej so nastopili dvakrat v Ribnem, gostovali 
pa že v Mošnjah. Radovljici, Podnartu, v Bohinjski Bistrici, na 
Bohinjski Beli in na Lancovem. 

Knjižnica A.T. Linhart Radovljica s svojimi 16 enotami v 
občini načrtuje v 1979. letu nakup 2800 novih knjig, prav toliko 
kot lani, 85.000 izposojenih knjižnih izvodov, ali 2000 izvodov 
več kot lani in 35.000 obiskov, kar je za 1000 nad lanskoletnimi. 
Letos predvidevajo v knjižnici vpis 200 novih članov — rednih 
bralcev, razen tega pa programirajo postavitev dveh knjižnih 
razstav in ureditev treh krajevnih knjižnic, predvsem pa novo 
knjižnico v družbenem domu Jožeta Ažmana v Bohinjski Bi 
strici, ki bo zgrajen spomladi za jubilejne proslave K P J in C K 
K P J . 

TRETJIČ 0 TURISTIČNI PROBLEMATIKI 
V JESENIŠKI OBČINI 

V zvezi s prispevkom Še enkrat 
o turistični problematiki v občini 
Jesenice, ki je bil objavljen na 
11. strani Zelezarja 1/79 bi rad do
polnil pisca s pojasnilom, da predlo
gi, ki sem jih po omenjeni seji 21. de
cembra 1978 izročil načelniku Leo
poldu Zoniku niso bili moji, pač pa 
so to stališča turističnega društva 
Jesenice. Oblikovali smo jih na zelo 
rednih sejah zelo aktivnega uprav
nega odbora in se nam je s tem se
stankom ponudila izredna prilika, 
da smo jih lahko posredovali izvrš
nemu svetu skupščine občine Jese
nice. 

Na sestanku, na katerega so bili 
vabljeni štirje člani izvršnega sveta 
skupščine občine Jesenice, predsed
niki svetov K S in turističnih dru
štev, smo obravnavali analizo turi
stičnega gospodarstva v občini Jese
nice, poročilo o delu komisije za var
stvo okolja pri gorenjski turistični 

zvezi, predlog za spremembo odloka 
o oddajanju sob z& prenočevanje in 
ureditev prijavno odjavne službe in 
drugo problematiko s področja tu
rizma. 

Pr i tem pa je res, da zaradi po
manjkanja časa vseh teh zadev ust
no nisem mogel povedati in sem bil 
zadovoljen, ko je bilo rečeno, naj vse 
to predložim v pisni obliki. To sem 
čez dva dni tudi storil in sem kot 
dopisnik smatral, da o tem prav tako 
lahko pišem, kot o tistem, kar so 
ustno iznesli predstavniki T D iz 
Mojstrane, Kranjske gore, Rateč in 
drugi. Razumljivo, če bi bil na seji 
samo kot dopisnik, ne bi mogel vede
ti za predloge T D Jesenice, ki sem 
jih predložil v pisni obliki. Ker pa je 
bilo to tako naročeno, menim, da je 
bilo prav, da sem te predloge omenil 
v sestavku. Pripominjam, da nikjer 
nisem napisal, da se je s pripombami 
in predlogi, ki sem jih predložil, že 

ukvarjal izvršni svet skupščine obči
ne Jesenice. Upravni odbor T D kot 
tudi osebno pa zelo želimo, da bi 
o njih spregovorili v prihodnje. Zato 
smo jih tudi napisali in predložili. 

Osebno menim, da so predlogi 
dobri in da bi bilo prav, če bi jih 
uresničili. Kar zadeva železnice v 
Dolino, pa je napisano v predlo
ženem naslednje: »V nasipu, ki bo 
nastal pod Belim poljem ob graditvi 
karavanškega predora je zahtevati, 
da se naredi predor, kot rezervat za 
železnico, ki jo bo treba v 20 letih 

SZDL: KAKO 
Kakšnih organizacijskih oblik se 

bodo v tekočem obdobju posluževala 
novoizvoljena vodstva socialistične 
zveze? V poročilu s seje krajevne 
konference S Z D L Dovje — Moj
strana J . Rabič omenja, da je 
predsednik OK SZDL Zdravko Crv 
med nalogami v prihodnjem obdob
ju poudaril predvsem vlogo vaških 
odborov socialistične zveze. Delo
vanje SZDL preko sekcij v tem 
sestavku ni omenjeno, čeprav se zdi, 
glede na sprejeta politična stališča, 
da naj bi ravno delo preko sekcij 
S Z D L predstavljalo eno najpo
membnejših novosti v delovanju 
SZDL kot frontne organizacije. 

Delovanju socialistične zveze pre
ko sekcij daje poseben poudarek tudi 
Edvard Kardelj v znani študiji o 
smereh razvoja našega političnega 
sistema, prav tako pa je delovanje 
S Z D L preko sekcij naglasil tudi 
Zdravko Črv v sestavku, k i je bi l 
objavljen v Zelezarju. dne 16. no
vembra lani (»K sekcijam se znova 
vračamo, kajti izgleda, da bodo ena 
od izhodiščnih vprašanj nadaljnjega 
delovanja SZDL kot protiutež fo-
rumskega delovanja SZDL«, je 
zapisal tedaj.). 

Kaj torej pomeni poudarek na 
vlogi vaških odborov? Vaški odbori, 
četudi so delegatsko .sestavljeni, so . 

zopet zgraditi do flanice za potrebe 
turizma in da vedno številnejši avto
mobili ne bodo uničevali okolice.« 
Na to smo samo opozorili, ker je 
v osnutku urbanističnega načrta 
Doline še vedno predviden rezervat 
za železnico. Zelo težko bi bilo nam
reč narediti predor skozi nov nasip, 
če bi kdaj res nastopila potreba po 
obnovitvi železnice. 

S tem dodatnim pojasnilom me
nim, da bodo bralci lažje razumeli, 
za kaj pravzaprav gre v zvezi s to 
problematiko. Branko Blenkuš 

PO NOVEM? 
predvsem forumi, delovanje preko 
forumov pa nikakor ne more imeti 
iste mobilizacijske moči, kot delo
vanje preko sekcij. Iz prakse tudi 
vemo, da delegati vse prepogosto v 
telesih, kamor so delegirani, zasto
pajo predvsem osebna stališča, ki 
niso, ne glede na zaupanje, ki jim je 
bilo z izvolitvijo izkazano, poprej s 
strani baze zadosti družbeno - veri
ficirana. Ravno delovanje preko sek
cij, kjer bi vsi »zainteresirani in 
kvalificirani« dejavniki, kot pravi 
Kardelj, delegati različnih orga
nizacij in vsi zainteresirani občani) 
razčlenili določen problem (sekcija 
R K SZDL, na katero so bili vabljeni 
tudi vsi zainteresirani občani, je 
nedavno tega, na primer, razprav
ljala o vprašanju kulturne politike), 
pa bi delegatom vsekakor omogočilo, 
da svoj osebni pogled na problem 
širše družbeno verificirajo in tako s 
strani baze dobe bolj splošno 
u.s.neritev za svoje delo v telesih, 
kamor .so delegirani. 

Da bi bilo takšno delovanje preko 
sekcij še kako potrebno kaže-, na 
primer, tudi poročilo o izvajanju 
srednjeročnega programa kulturne 
skupnosti Jesenice (Zelezar. dne 26. 
oktobra lilTH). kjer je med drugim 
navedeno, da OZD in krajevne 
skupnosti nimajo oblikovanih svojih 

letnih in razvojnih načrtov za 
zadovoljevanje kulturnih potreb in 
interesov delavcev in krajanov. To 
je vsekakor že ena od tem, o katerih 
bi kazalo spregovoriti ne zgolj v 
okviru K U D , ki v krajevni skupno-ti 
mogoče (ozko) deluje ali pa tudi ne 
temveč ravno v sekciji. 

No, mogoče je, da je poročevalec / 
omenjene seje mimogrede po abil 
omeniti tudi pomembnost sekcij za 
delovanje socialistične zveze. I pa
rno, da na to ne bodo pozahila tudi 
vodstva in se še naprej držala ozkega 
forumskega delovanja, ki ga je 
Zdravko Crv v omenjenem sestavku 
v Zelezarju sam kritiziral.. 

Božidar Lakota 

TEČAJ ZA NIŽJE 
GASILSKE 
ČASTNIKE 
IN VODJE 

CIVILNE ZAŠČITE 
Obč inska gasilska zve/a J e s e 

nice je v sodelovanju z občin
skim š t abom civi lne zašči te pri
pravi la tečaj za naziv nižji 
gasi lski č a s t n i k i n za vodjo c i 
vilne zašč i te . V tem tečaju, ki je 
vsak ponedeljek, 9redo, petek in 
nedeljo, v prostorih poklicne 
gasilske i n r e ševa lne čete Žele
zarne, predava 11 predavateljev 
o organizaciji gasilstva in civi lne 
zašči te , o gradbenih zadevah in 
vodogradnjah, o osnovah elek
trotehnike, o teoriji gorenja i n 
gašenja , p rep rečevan je požarov , 
gasilski tehniki in t ak t ik i ter 
prvi pomoči . Razen tega imaio 
udeleženci tudi p r a k t i č n e vaje z 
vsemi vrstami naprav in orodij. 
Tečaj je začel 8. januarja in bo 
trajal do konca februarja, ko bo 
preverjanje znanja iz teorije in 
prakse. B . 

ŽELEZAR 11 Udeleženci tečaja za višje gasilske častnike in vodje civilne zaščite s pre
davateljem Stanetom Tramtetom - (Futo B. Blenkuš) , , 

S 1. januarjem je prevzel dolžnost izvršnega sekretarja OK 
ZK Radovljica Mirko Birk, dosedanji vodja splošnega sektorja 
hotelskega turističnega podjetja Bled. Tov. Birka je izvolila OK 
ZK na zadnji decembrski seji namesto Milana Baloha, ki je pre
vzel dolžnost individualnega poslovodnega organa delavske uni
verze Radovljica. 



SEJA SKUPŠČINE KS IN KKSZDL 
V PLANINI POD GOLICO 

V petek, 12. januarja so se zbrali na prvo sejo delegati skupščine 
KS in KK SZDL v Planini pod Golico. Pripomniti moramo, da so pri 
volitvah v organe KS in SZDL v Planini vključili predvsem mlade in 
tudi vodstvo organov poverili istim. Tako so: predsednik skupščine 
KS Jože Štefelin, sveta KS Janez Brane in KK SZDL Tomaž Blažič. 

Pr i zelo dobri udeležbi, saj je bilo 
navzočih 80 %. vseh delegatov ter vsi 
vabljeni predstavniki organizacij, so 
določili člane komisij pri K S . Pred
sedniki posameznih komisij so: 

— za gospodarska in komunalna 
vprašanja ter varstvo okolja Klinar 
Peter, 

— za statut Jože Stare, 
— poravnalni svet Alojzija Rav

nik, 
— potrošniški svet Franci K l i 

nar, 
— socialno varstvo Doroteja 

Klinar. 
Obravnavali so tudi nekatere 

kadrovske spremembe v odboru 
civilne zaščite in soglašali, da je 
dolžnost slehernega krajana, da za 
zaščito in varnost svojega kraja stori 
prav vse, kar je v njegovih močeh in 
se temu ne more in ne sme izmikati. 

Največ pozornosti so namenili 
vprašanju komunalne ureditve vseh 
treh naselij. Ker je območje K S 
izredno obsežno, saj sega od Zer-
javca do meje, se pojavljajo popol
noma drugačni problemi, kot v 
strnjenem in komunalno urejenem 
mestnem območju. Sprejet je bil 
plan komunalnih del za leto 1979, ki 
naj bi se izvedel s sodelovanjem 
komunalne skupnosti in območne 
vodne skupnosti Kranj. Le-ta za
jema: 

1. Nadaljevanje rekonstrukcije 
ceste Jesenice-Planina pod Golico. 

2. Postavitev treh avtobusnih po
stajališč. 

3. Popravilo mostov. 
4. nadaljevanje z regulacijo poto

ka Jesenice in vseh hudournikov na 
področju K S . 

5. Ureditev telefonskega omrežja 
v vseh treh naseljih. Glede na to, da 
sta Plavški rovt in Prihodi do sedaj 
brez telefonske napeljave, v Planini 

pa je omejena na 2 telefonska pri
ključka, smo pa obmejna K S je 
rešitev tega problema zelo nujna in 
pereča. 

6. Nadaljevanje obnove vodovod
nega omrežja. 

7. Redno vzdrževanje ceste Jese
nice—Planina in Žerjave —Plavški 
rovt v letnem in posebno v zimskem 
času ter s tem zagotoviti varen pre
voz otrok v Solona Jesenice 

8. Urediti organizirani odvoz 
smeti. 

9. Planirati razširitev pokopališča 
in v bližnji prihodnosti gradnjo 
mrliške vežice. 

Plan komunalnih del je res zelo 
obširen, toda glede na to, da je vas v 
primerjavi z ostalim področjem 
občine zelo slabo komunalno ureje
na, je nujno potrebno narediti vse, 
da se to spremeni. 

Sprejet je bil tudi sklep, da se 
društvu tabornikov Jesenice postavi 
vprašanje, kaj nameravajo narediti 
z domom tabornikov, ki so ga 
popolnoma prepustili propadanju in 
uničenju. 

Menili so, da se TOZD V I A T O R 
Jesenice mora odločiti, ali je v nji
hovem interesu, da vzdržuje žičnico 
in smučišče tako, kot je to potrebno, 
ali naj isto čimprej odstopi v uprav
ljanje drugemu interesentu. 

Poudarili so tudi, da je treba resno 
in odločno pristopiti k reševanju 
problematike gradnje vikendov, saj 
je v K S v sedanjem primeru pri 
izdaji gradbenih dovoljenj nemočna, 
da bi zagovarjala interese in stališča 
krajanov, ki pa bi morala biti ko
munalno urejena. 

Na konstituantni seji K S in K K 
SZDL je bil obravnavan tudi 
problem prireditve »Miss narcis«, ki 
jo hoče T D Jesenice organizirati v 
Planini pod Golico. Svet K S je že v 

Jeseniški dom upokojencev 

NOVI ORGANI V KS BLEJSKA DOBRAVA 
Rezultati volilnih priprav, tako za 

volitve lansko pomlad, kot skrbna 
izbira kandidatov pri evidentiranju, 
ter dobro pripravljeni zbori občanov 
na BI. Dobravi, Lipcah in Kočni so 
13. januarja na skupščini delegacij 
K S potrdili resnost dela voljjne 
komisije in družbenopolitičnih orga
nizacij na BI. Dobravi. Na zborih 
občanov so se <xlločili, da bodo tudi 
v zaselkih Lipee in Kočna pododbori 
S Z D L in pododbori sveta K S , katere 
bodo vodili podpredsedniki sveta. 
Seveda bo temu primerno tudi 
prilagodili organiziranost družbeno
političnih organizacij in društev kot 
je io že storjeno za pododbore za LO 
in DS. S 1 fin želijo doseči, da bo 
sodelovanje pri odločanju o razvoju 
in življenju v K S res približano 
večini krajanov in da bo dana 
najširša možnost sodelovanja vsake
mu občanu. 

Na skupščini sta dosedanja pred
sednika sveta K S in predsedstva 
S Z D L podala svoja poročila o delu v 
zadnjem mandatu. Posebej pa je bil 
obrazložen gospoda rsko-komunalni 
načrt K S Seveda obstojajo še 
nerešena vprašanja, toda želje so še 
večje, vendar še je treba omejevati 
r.a realne finančne možnosti in 
jledati na K S kot del naše občine, 

ira bilo tudi o delovanju 
•'skega sis'ema, o samopri

spevku in njegovi porabi, urbani-
- i. nem načrtovanju, ter o drugih 
nalogah, ki čakajo svet in komisije. 

Pred edn; občinske konference 
S2 ' t. Zdra ko Črv je ocenil delo 
le- ato\ KM in orisal osnovne 
rjal -v 'delovanja SZDL v K S . 
Poudaril je tudi sodelovanje in od-

'iost sVeta K S in izvršilnega 
od -a-konfrrence S Z D L . 

l:i predsednika skupščine delega
cij KS j? bil izvoljen Jakopič 
Bernard. Jolanda Strugar pa bo 

podpredsednik. Predsednik sveta K S 
bo Franc Srbčič, podpredsedniki pa 
Oton Markun za Kočno, Marjan 
Medja za Lipce in za zadeve LO in 
DS Anton Arh. Izvoljeni so bili tudi 
organi skupščine, to je poravnalni in 
potrošniški svet ter komisije za 
družbeni nadzor. Istočasno pa so 
bile potrjene tudi predlagane komi
sije sveta K S . 

Vodstvo S Z D L je osveženo z 
mladimi tovariši, za predsednika 
konference pa je bil izvoljen Zdenko 
Tratnik, za predsednika izvršilnega 
odbora pa Andrej Pikon. 

Članom sveta K S in vodstvu 
SZDL, katerim je potekel mandat, 
je bila za zavzetost in delo za 
katerega so porabili dosti časa in 
naporov, izrečena zahvala. Novo iz
voljenim pa želimo dober start in 
dobre uspehe s sodelovanjem vseh 
krajanov v korist krajevne skup
nosti. A . L . 

preteklem mandatnem obdobju po
slal na ta naslov dopis, da prireditev 
kot taka sploh ne ustreza naši 
socialistični miselnosti, saj se je 
povsem sprevrgla v organizirano pi
jančevanje in onesnaževanje okolja. 
Kadar bo K S potrebovala pomoč 
T D Jesenice in tov. Blenkuša, in bo 
za to sama prosila, sicer pa je za vse 
ljubitelje narave dostopna lepota 
narcisnih poljan brez vstopnine in 
brez uničevanja zaščitenega cvetja. 

KONSTI-
TUARNA SEJA 

KRAJEVNE 
SAMOUPRAVE 

V krajevni skupnosti Žirovnica so 
imeli konstituantno sejo skupščine 
krajevne skupnosti v petek, 5. 
januarja. Na njej so za predsednika 
skupščine izvolili Janka Svetina, za 
predsednika sveta K S pa Zdravka 
Mežka. Razen tega so izvolili tudi 
vse komisije in sprejeli program dela 
za letošnje leto. Ob tem naj povemo, 
da so bila v minulem letu poglavitna 
komunalna dela asfaltiranje krajev
nih cest in kanalizacija v Smokuču 
ter asfaltiranje cest v Zabreznici. 
Letos pa bodo nadaljevali s kanali
zacijo v Žirovnici in dograditvijo 
prostorov za varstvo predšolskih 
otrok v poslopju osnovne šole. 

Konstituantna seja krajevne kon
ference SZDL bo predvidoma konec 
januarja, ko bodo končali s kadrov
skimi pripravami za vodstvene funk
cije. V zvezi s tem naj povemo, da so 
vse delegate že izbrali. V času teh 
priprav pa so izbrali tudi po sedem 
delegatov v vaške odbore SZDL in 
po tri odbore vaške samouprave. B. 

REZERVNI VOJAŠKI 
STAREŠINE IZ KO PLAVŽ 

NAJŠTEVILNEJŠI VENDAR 
PREMALO ODLOČNI PRI IZVAJANJU 

PROGRAMA IN AKCIJ 
Značilnost osnovne organizacije 

Zveze rezervnih vojaških starešin 
mora biti izredna aktivnost, dina
mičnost, in pestra družbenopolitična 
dejavnost na vseh področjih dela. V 
ta proces in področje dela v osnovni 
organizaciji R V S se mora s sociali
stično patriotočno zavestjo in po
litično voljo vključiti sleherni voja
ški rezervni starešina, ker le tako 
lahko prispeva k ugledu organizacije 
in doseganju ciljev v družbeni pre
obrazbi sredine v kateri živi. Re
zervni vojaški starešina mora biti v 
vsakem pogledu zanesljiva opora 
politiki zveze komunistov. 

Zaradi izredno velikega števila 
rezervnih vojaških starešin na Plav
žu, se je vodstvo K O ZRVS Plavž v 
letu 1978 odločilo za. reorganizacijo. 
Formirali so osnovne organizacije 
Plavž ena, dve in tri ter aktiv 
Hrušica in aktiv Planina pod Golico. 
Zal pa je delo teh organizacij in akti
vov nekako zamrlo. Aktivnost posa
meznih članov še zdaleč ni taka, kot 
to zahteva lik rezervnega vojaškega 

Vodstvo K O ZRVS Plavž se vse
stransko prizadeva, da se osnovne 

organizacije in oba aktiva kadrovsko 
okrepijo. Zal pa vodstva osnovnih 
organizacij ne najdejo pravega 
načina, kako se vključiti v program 
dela ZRVS. Program dela-in akcije, 
ki bi jih morale izvajati osnovne 

organizacije se pretežno izvajajo na 
pobudo K O . Sicer so posamezni 
člani sodelovali na številnih akcijah, 
pohodih, strelskih tekmovanjih, ba
linanju in podobno. Toda na izredno 
veliko število članstva, so bili na teh 
akcijah premalo zastopani. Uspešno 
pa sodelujejo z organizacijo ZB 
NOV na Plavžu. 

Komisija za LO in DS pri KO 
ZRVS Plavž je v osnovni šoli Tone 
Cufar organizirala predavanje o 
puški M 48 za učence sedmih in 
osmih razredov. Z vstmi obramb
nimi strukturami izvajajo in vodijo 
akcije obrambnega dne v šoli Tone 
Cufar in v K S Plavž. » 

Obsežen program splošno vojaške
ga usposabljanja in idejnopolitične-
ga izobraževanja so sicer realizirali, 
toda približno 20 % članov se je 
izognilo pohoda, čeprav je bil plani
ran v obveznem programu. 

Čeprav ta zapis zveni bolj kritično 
o delu R V S na Plavžu, pa vsekakor 
velja omeniti tudi to, da je nekaj 
članov ZRVS iz Plavža dosledno za
stopanih v vodstvih družbenopoli
tičnih in družbenih organizacij, v de
legacijah samoupravnih interesnih 
skupnostih, TOZD itd. Strokovno in 
kadrovsko usposobljeni R V S iz 
Plavža pa so tudi dosledno zastopa
ni v vodstvu občinske konference 
ZRVS Jesenice. 

Jože Urh 

VESTI IZ DRUŠTVA UPOKOJENCEV JESENICE 
V četrtek, 28. decembra, so se v 

prostorih društva zbrali pevci in 
člani upokojenci — aktivni šport
niki, ki so sodelovali na raznih 
tekmovanjih v okviru občine, regije 
ali republike. Tradicionalno je že, da 
se zberejo zadnje dni leta in opravijo 
pregled dela in uspehov v tekočem 
letu. 

Pevci so pod vodstvom požrtvo
valnega pevovodje Janeza Ponikv.arja 
opravili poleg rednih 14 dnevnih oz. 
tedenskih vaj tudi 30 nastopov pred 
javnostjo in sicer: 

— 20 nastopov na območju obči
ne, dva v gorenjski regiji in osem v 
osmih krajih Slovenije. Ugotovljeno 
je bilo, da je tudi revija pevskih 
zborov D U Gorenjske, organizacij
sko in glasbeno popolnoma uspela, 
kot tudi, da je bil program zbora za 
leto 1879 v celoti realiziran oz. pre
sežen. 

— Člani upokojenci-športniki so 
na raznih tekmovanjih v letu 1978 
dosegli nadvse zadovoljive rezultate 
in to na tekmovanjih med občin
skimi D U , v regiji Sloveniji. Udele
žili so se tudi tekmovanj, ki jih 
organizirajo sindikati ali pa posa
mezne sekcije društev. Upokojenci-
športniki so dosegli naslednje rezul
tate: 

— kegljači: 4 prva mesta, 2 drugi 
mesti in 1 četrto mesto; priznanja 4 
pokali in 5 diplom; 

— balinarji: 1 prvo mesto, 2 drugi 
mesti, 1 tretje mesto in 1 peto 
mesto; priznanja in pokali: 1 pokal 
in 4 diplome; 

— strelci: 1 prvo mesto, 1 tretje 
mesto in 1 deseto mesto; priznanja: 
1 pokal in 2 diplomi; 

— šahisti: 1 prvo mesto, 2 tretji 
mesti; priznanja: 1 pokal in 3 
diplome. 

Za leto 1979 so sklenili, da se 
uvedeta še dve tekmovalni disciplini 
in sicer kegljanje na ledu in 
smučanje (slalom). Udeleženci so se 
obvezali z osebnimi stiki pridobiti še 
ostale upokojence — bivše športnike 
in športne delavce k sodelovanju, k 
rekreativni in tekmovalni aktivno
sti. 

K doseženim uspehom jim ie če
stital predsednik Verdnik z željo za 
uspešno delo in sodelovanje tudi v 
letu 1979 ter navzoče povabil na 
skromno zakusko kot priznanje za 
uspešno opravljeno delo. 

12 ŽELEZAR 

PROGRAM PLUŽENJA IN POSIPANJA 
CESTA V OBČINI JESENICE 

Samoupravna komunalna skupnost občine Jesenice je že 
pred časom razposlala vsem krajevnim skupnostim v občini 
program zimske službe, oziroma program pluženja in posipa
nja cest. Program n a t a n č n o opredeljuje čiščenje in posipanje 
posameznih področ i j in odgovorne za to. P r i tem je treba po
udari t i , da v programu ni prioritete za pluženje in se morajo 
vse ceste plužiti i s točasno . Seveda pa je razumljivo, da imajo 
v pr imerih izjemnih snežnih padavin glavne cestne povezave 
prednost. 

Občani si lahko program zimske službe v občini ogledajo 
na svojih krajevnih skupnostih, kamor lahko tudi sporoči jo 
svoje pripombe al i predloge. 

Ob tem moramo še posebej opozoriti na občinski odlok o 
javnem redu in miru , k i tudi občane — lastnike hiše in h išne 
svete obvezuje za čiščenje p ločnikov in dostopov do kontej
nerjev oziroma kant za smeti. Č e bi ta odlok discipl inirano 
spoš toval i bi bilo včas ih mnogo manj hude k r v i pa tudi ne
up rav ičene kr i t ike komunalne službe, predvsem kar se ploč
nikov t iče. 

Prvo soboto v januarju je bil redni 
mesečni sestanek članov društva. Po 
uvodni besedi je predsednik podal 
tudi kratko poročilo iz zadnje seje 
izvršnega odbora Z D U Slovenije. 

Podpredsednik Tepina je navzoče 
seznanil z razpravo in sklepi izvršne
ga odbora enote občine Jesenice z 
dne 22. decembra. Podana je bila 
kratka analiza invalidnosti v naši 
občini, problemi in predlogi, da je 
nujno, da tudi druge OZD posvečajo 
zaposlitvi invalidnih oseb večjo po
zornost in skrb. Pri tem je treba 
pohvaliti Železarno, ki ima navzlic 
temu, da spada v težko industrijo, 
največ zaslug pri reševanju zaposlo
vanja invalidov. 

V naslednji informaciji so dobili 
navzoči vpogled v izpolnjevanje 
plana in o problematiki stanovanj 
za upokojence, finančnih sredstvih 
in prošnji socialnega zavoda dr. 
F. Berglja za odobritev dotacije v 
znesku 7,790.950 din za dokončno 
ureditev doma upokojencev na Jese
nicah. 

Pri obravnavi te problematike je 
bila izrečena ostra kritika na 
obstoječe stanje, ker je bilo v planu 
do leta 1980 predvideno letno 16 sta
novanjskih mest za upokojence, 
dočim je bila možna realizacija le za 
garsonjere, čeprav je več»kot dovolj 
finančnih sredstev za realizacijo 
plana. 

Razlogi za tako stanje so pred- " 
vsem lokacijskega značaja kot tudi 
načina gradnje, ki v novih objektih 
ne more zagotoviti dovolj stanovanj 
po veljavnih standardih za upoko
jence. 

Komisija za reševanje stanovanj 
in vprašanj invalidov in upokojen
cev je za obdobje 1979-1980 predlo
žila izvršilnemu odboru naslednji 
program: 

— H r u š i c a : 8 garsonjer in 13 
enosobnih stanovanj 

— Ži rovnica : 6 enosobnih sta
novanj 

— Mojstrana: 2 enosobni stano
vanji 

— K r . gora: 2 garsonjeri in 1 
enosobno stanovanje (že na razpo
lago) 

— Center II Jesenice: 4 enosob-
na stanovanja, ali skupno 36 sta
novanjskih enot 

Pri nadaljni izgradnji centra II je 
treba doseči, da se predvidi več 
manjših stanovanjskih enot. 

Člani 10 so predlog komisije v 
celoti sprejeli kot tudi sklep, da se 
odobri ureditev 36 stanovanjskih 
enot preko stanovanjske skupnosti 
Jesenice iz skladov skupnosti pokoj
ninskega in invalidskega zavarova
nja za reševanje stanovanjskih 
vprašanj upokojencev in invalidov v 

znesku 13,828.800 din in sicer v štirih 
kvartalih v obdobju 1979- 1980. 

Po dokaj podrobni obrazložitvi 
prošnje socialnega zavoda dr. F. Ber
glja za dotacijo za dokončno uredi
tev doma upokojencev na Plavžu, ki 
zajema tri etape v skupni vrednosti 
15,581.900 din, je 10 sprejel sklep, da 
se iz že navedenega s! lada odobri 
dotacijo v zaprošeni višini, to je 
7,790.950 din za pokritje stroškov pri 
dograditvi doma upokojencev, po 
predloženem predračunu. 

Razprava na podano poročilo, v 
kateri je sodeloval tudi predsednik 
zbora delegatov SPIZ občine Jeseni
ce Zdravko Pogačnik, je bila zelo 
pestra in objektivna. V zaključku so 
navzoči zadolžili delegata, da na 
zboru delegatov zastopa in podpre 
stališče in sklepe izvršilnega odbora. 

' V razpravi so navzoči kritično 
ocenili T V oddajo z dne 12 decem
bra 1978 »Med ljudmi živeti«, ki je le 
delno zadela »v živo«, saj smo v so
delujoči ekipi pogrešali predstavnika 
ZDU Slovenije, ki bi lahko posegel 
bolj konkretno v razpravo. 

TRIGLAVSKA 
MUZEJSKA 

ZBIRKA 
V GODEŠIČU 

V domu družbenopolitičnih orga
nizacij v Godešiču pri Skofji Loki so 
odprli zanimivo razstavo z naslo
vom: Triglavska muzejska zbirka. 
Gradivo za razstavo, ki je bila lani v 
poletnih mesecih že odprta v Moj
strani, so pripravili in uredili člani 
muzejskega odbora pri Planinskem 
društvu Dovje — Mojstrana, v Go
dešiču pa so jo uredili prizadevni 
člani domačega kulturno-umetni-
škega društva Brata Križar. 

Otvoritve razstave, ki sodi v praz
novanje občinskega praznika Škofja 
Loka, so se udeležili ugledni pred
stavniki družbenopolitičnega življe
nja, med drugim medobčinski sekre
tar zveze komunistov za Gorenjsko 
Zdravko Krvina, predsednik skupšči
ne občine Škofja Loka Viktor Zakelj 
in drugi. Zbrane je med drugim po
zdravil tudi predsednik Planinskega 
društva Dovje — Mojstrana August 
Delavec. Omenimo naj še, da poleg 
planinske zbirke razstavlja tudi aka
demski slikar domačin France No-
vinc. Muzejska planinska zbirka je 
naletela na velik odmev, člane mu
zejskega odbora pa je še posebno 
pohvalil Zdravko Krvina in se tudi 
zavzel, da jo še razširijo in obogatijo. 

J . R . 

Zimska noč na Jesenicah — (Foto J. Jekler) 



KAKO LJUBLJANSKA TV HIŠA NAREDI 
IZ ČLOVEKA, DA KOT TELE V »I« ZIJA 

čeprav si sicer domišljuje, da je še nekam pismen, bi zdajle rad raz
ložil. Nekam moram stresti moro, ki me je po sinočnjih T V oddajah 
tlačila vso noč. 

Zlatoporočenca Francka in Bogomir Žnidar s pričama in ožjimi sorodniki — 
Foto B. Blenkuš) 

Nekateri so odšli v tujino kasneje, 
13-letno dekle šele lani iz 7. razreda 
osnovne šole. Vsi hodijo v nemške 
šole. Tuj jezik morajo uporabljati v 
trgovini, na avtobusu in celo na 
igriščih, ko se srečujejo s sošolci — 
Nemci. Slovenski jezik praktično 
lahko uporabljajo le v krogu svoje 
družine. Tak pogovorni jezik in 
kakšna prebrana slovenska knjiga, 
brez znanja pravopisa in slovnice je 
seveda mnogo premalo. V šoli se uče 
zgodovino Nemčije, zemljepis Nem
čije itd. Za majhno nadomestilo o 
naši domovini, se sedaj pojavljajo 
potujoče osnovne šole. Potujejo pa 
seveda učitelji, vsak dan v tednu v 
drug kraj. Tam se zbirajo po 
končani dopoldanski šoli pri dopol
nilnem pouku otroci od 1. do 8. 
razreda. Delo je izredno težko, saj je 
treba pouk prilagajati od 7 do 15-
letnim otrokom, na razpolago pa je 
imajo le nekaj učnih ur. Ob vsem pa 
je le razveseljivo, da je letos vklju
čenih v posameznih krajih tudi 
po petkrat več otrok kot pred leti. 

T i otroci so torej rojeni v Nem
čiji, otroštvo in šolanje preživljajo 
pri tujem narodu. Navzemajo se 
vedenja, navad in običajev tujega 
naroda! Kako bodo zaživeli v svoji 
pravi domovini, ko se bodo vrnili? 
A l i storimo dovolj in vse, da se ne 
bodo pri nas doma počutili zdomci? 
Morda je bil naš stik z njimi droben 
kamenček v mozaiku življenja v 
domovini, kateri pripadajo tudi oni. 
Domenili smo se, da se prihodnje 
leto spet srečamo, vmes pa si bomo 
pogosto pisali. 

Pionirska in mladinska 
organizacija osnovne šole 
Kranjska gora 

OGLED OPERNE PREDSTAVE 
Komisija za kulturo in izobraževanje pri IO osnovnih or

ganizacij zveze sindikatov organizira v soboto, dne 27. ja
nuarja ob 19.30 ogled operne predstave Giuseppe Verdija 
»OTHELLO« v ljubljanski operi. 

Opera je v štirih dejanjih. Krstna uprizoritev je bila leta 
1887 v Milanu. 

Kratka vsebina: V pristanišču na Cipru pristane povelj
nik benečanske mornarice Othello, zmagovalec nad Turki. 
Vsi ga navdušeno pozdravljajo, le praporščak Jago potihoma 
priseže maščevanje, ker je Othello dal prednost pri napredo
vanju stotniku Cassiu. Zaroto skuje skupaj z Rodrigom, za 
katerega ve, da je naskrivaj zaljubljen v Othellovo ženo 
Desdemono. Po prepiru Rodriga in Cassia, Othello razreši 
Cassia službe. Jago svoj načrt razvija naprej in nagovarja 
Cassia, da prosi pri Desdemoni, da bi zanj pri Othellu rekla 
dobro besedo. Jago začne vcepljati Othellu prve kali 
ljubosumja, o ženini nezvestobi pa ga prepriča tudi s tem, da 
obtoži Cassia, da v sanjah šepeta Desdemonino ime in da je 
pri njem opazil Desdemonin robček. Ko Desdemona omeni 
Cassia in njegovo prošnjo, Othello pa tudi ne more najti nje
nega robčka, katerega je Jago podtaknil Cassiu, je Othello 
dokončno prepričan, da mu je nezvesta in jo sklene kazno
vati s smrtjo. Desdemona sluti svojo smrt. Tragedija je neiz
bežna, Jagovo maščevanje je popolno. 

Prijave in denar za vstopnice (vstopnic je le 50) naj kul
turni referenti v TOZD in DS oddajo na sindikat Železarne, do 
22. januarja. 

Odhod avtobusa, ki je brezplačen, bo v soboto, dne 27. ja
nuarja ob 17. uri izpred Cufarja. Avtobus bo ustavljal na vseh 
postajah do Radovljice. 

Cene vstopnic: od 51.00 do 71.00 din. 

Sinoči — to je bilo v ponedeljek, 
8. januarja leta 1979. 

Porabski Slovenci so me ganili 
zaradi Madžarov, ki so v svoji ugroi, 
tatarščini blebetali kar na pamet. 
Nobenega napisanega besedila pred 
seboj! Kdo je že kaj takega kdaj do
živel? Tomaž Terček, Borut Men
cinger, Silvo Pleša, Stanka Godni-
čeva, Tone Frelih, Milan Maher in 
kar je še drugih iz slovenske televi
zijske plejade — vsi čedno berejo iz 
svojih listkov, na vsakih pet minut 
pa povzdignejo oči v gledalce. 

(Ni dobro: 
trepalnice se jim za hip odpro — 

na vsakih pet minut — tedaj pa se 
televizijski gledalec lahko zagleda 
v oči človeka, ki mu na kar najbolj 
učen način soli borno slovensko 
pamet.) 

Tile Madžari pa, ki jih skrbi kul
turno, gospodarsko, folklorno in 
sploh drugačno življenje slovenske, 
slovaške, romunske, nemške, južno-
slovanske manjšine, da o drugih ne 
govorim, pa govorijo kar na pamet! 
Naj bo to podpredsednik županijske-
ga sveta ali od njega še višji funkcio
nar: nobenega papirja pred seboj! 
Nobenega branja, ki so manj sloven
ski televizijci v dolgih letih spoštlji
vega poslušanja tako lepo navadili. 

Madžarom njihova besedila letč iz 
ust. Slovenska ljubljanska T V hiša 
pa j ih sproti prevaja. Namučil sem 
se, ljubi moji, ko sem tiste prevode 
bral! Silno branje! 

Prevodom ni kaj^reči. Taki sloven
ski stavki, da bi za vsakega še sam 
postavil piko. Prebiral sem jih, od 
vsebine pa mi ni nič ostalo. 

Ženska se je oglasila s kavča: 
»Zapri televizor! Ne utegnem 

brati!« 
Ekran je nastal zaradi tega, da bi 

človek videl sliko. 
Za besedo, za zvok imamo radio. 
Ponedeljek, 8. januarja leta 1979. 
Slovenska ljubljanska T V hiša in 

vsi njeni pretvorniki ponujajo od 
porabskih Slovencev utrujenim 
bralcem portret angleške dramske in 
filmske igralke Glende Jackson. 

Ker sem Slovenec, ne Anglež, 
english pa le za silo znam, mi dru
gega ne kaže: 

Beri prevode! 
Jacksonova tako hiti govoriti, da 

je sploh ne dohajam. 
Ekran je nastal zaradi tega, da bi 

človek gledal sliko. 
Za besedo, za zvok imamo radio. 
Imelo me je, da bi pod ljubljansko 

T V hišo podtaknil bombo. Za preva
jalko (če ni bil prevajalec) pa petico. 
Pripravila nas je do dobrega bra
nja, ogoljufala pa za sliko. Kdor je 
vse pametno govorjenje Glende 
Jackson hotel prebrat i , je slike 
videl samo mimogrede. 

Ekran je nastal zaradi tega, da bi 
človek gledal sliko. 

Za besedo, za zvok imamo radio. 
Ponedeljek, 8. januarja leta 1979. 
Drugi T V dnevnik. Darko Marin 

se pogovarja s političnimi funkcio
narji iz nekaterih slovenskih občin. 
Z udeleženci s seje C K Z K S . Moža
karji delujejo v Celju, v Tolminu, 
v Kranju in še kod. Ženska poudari, 
da je doma iz najbolj nerazvite slo
venske občine — iz Lenarta. 

K o bi se Darko Marin vsaj pogo
varjal! Ušlo mu je vsega skupaj 
kakšnih pet, šest vprašanj. Tak po
nesrečen intervju (besedo sem po
vzel po Glendi Jackson), da bi ga 
moral urednik drugega T V dnevnika 
vreči iz programa. 

Videli smo sliko tovarišev za mizo 
in slišali tistih nekaj Marinovih 
vprašanj. 

PRIPRAVLJAJO 
PROSLAVO OB 
8. FEBRUARJU 

Pevsko društvo Vintgar na Blejski 
Dobravi je sredi priprav za prazno
vanje slovenskega kulturnega praz
nika, ki bo v soboto, 10, februarja, ob 
19. uri v šoli na Blejski Dobravi. 

Da bo to resničen kulturni 
praznik krajevne skupnosti dokazu
je to, da bo razen moškega pevskega 
zbora nastopila v programu tudi 
mladina iz TOZD Iskra BI. Dobrava 
in mladina vaškega aktiva, zabavno 
glasbeni ansambel iz vasi ter 
cicibani in pionirji s svojimi učitelji 
iz podružnične šole na Dobravi in 
starejši pionirji iz osnovne šole Ka 
ravanških kurirjev NOB s Koroške 
Bele. 

Na sestanku so se dogovorili za 
izbor kvalitetnih del in za zelo 
pester in zanimiv program proslave. 
Vsi sodelujoči se že učijo in vadijo, 
ker je želja vseh, posebno pa 
mladih, da krajanom pokažajo svoje 
uspehe in dosežke na področju 
kulturnega delovanja. Organizator 
in sodelujoči pričakujejo, kot vedno, 
polno dvorano poslušalcev. 

A L . 

ki so v praksi ostali odtujeni. Se
stanki in na njih objavljeno sklepče 
nje ne gredo potem v prakso. Za to, 
da bi bili sklepi, sprejeti na teoretič
nih sestankih, spravljeni potem v 
prakso, se bo treba bolj zagnati.« 

Televizija je vse to flancanje po
snela. 

Ekran je nastal zaradi tega, da bi 
človek gledal sliko! 

Za besedo, za zvok imamo radio. 
Ob sinočnjih Madžarih, ob Glendi 

Jackson in oh Marinovih intervju-
jancih so mi popustili živci. 

Naj vrag pocitra T V ljubljansko 
hišo, Krvavec in mojstranski pre
tvornik! 

Ekran je nastal zaradi tega, da bi 
človek gledal sliko! J a n e z S v o l j š a k 

Varovanci vrtca Julke Pibernik pri igri na snegu 

POTI IN STRANPOTI 
LJUBLJANSKE TELEVIZIJE 

Bi l i so časi! Da. Tako naj bi se pri
čela pravljica, ki so jo že zdavnaj in 
jo še danes pripovedujejo mamice in 
očki svojim malčkom ob večerih 
pred spanjem. 

Toda oprostite! Kar imam namen 
v tem sestavku povedati, ne bo prav
ljica, temveč kronika časa, v kate
rem živimo. 

K o se danes po toliko in toliko 
letih slučajno srečamo s svojimi 
vrstniki iz mladih let se dostikrat 
zgodi, da se po običajnem pozdravu 
napotimo v prvi lokal na kavico ali 
kozarček. Nemalokrat sledi temu 
tudi razgovor oziroma obujanje spo
minov iz mladosti. Podzavestno nam 
največkrat z jezika uidejo besede: 
»to so bili časi«. 

Da res! Bi l i so časi: ko so se fantje 
po napornem dnevu zvečer zbrali 
pod vaško lipo, orehom aii kosta
njem ter si povedali uspehe in ne
uspehe minulega dne, nato pa ubra
no zapeli narodne pesmi, se napotili 
po vasi in z nežnim petjem budili 
izvoljenke, se zbirali ob nedeljah 
popoldan v raznih prostorih, tudi na 
skednju ali kar na prostem in ob 
zvokih harmonike vrteli dekleta do 
onemoglosti. Še in še bi lahko človek 
našteval stvari, ki so se včasih doga
jale v mestih, predvsem pa na pode
želju. Da, takrat so bili res časi, ko je 
človek po napornem delovnem dne
vu oziroma tednu moral sam po
skrbeti za svojo zabavo in razve
drilo. Ko se danes spominjamo tega, 
moramo priznati, da so bili za mlade 
ljudi to res lepi časi. Obenem, ko je 
človek moral sam skrbeti za svojo 
zabavo in razvedrilo, so se ljudje 
med seboj bolj razumeli, spoznavali, 
poglabljali tesnejše prijateljstvo, bo
disi v naravi ali pa kar na neobdela
nih deskah vaškega plesišča. 

Toda čas gre svojo pot naprej! Iz 
časa, ki se ga danes le še spominja
mo, smo prišli tako rekoč v moderen 
čas. Zbiranje fantov na vasi so za
menjali razni sestanki. Vaška plesi
šča so zamenjale parketne dvorane 
in saloni. Na splošno pa so združe
vanje ljudi v veliki meri izpodrinili 
avtomobili. Namesto petja fantov 
na vasi imamo radio in televizijo. 

Prav televizija je tisto, kar me je 
spodbudilo k temu razmišljanju. 
Priznati moram, da si človrk ne 
more zmisliti lepšega in boljšega raz
vedrila, predvsem v dolgih zimskih 
večerih, kakor udobno sedeti v lepi, 
topli sobi in gledati televizijo. Tudi 
program je raznolik, od dnevnih no
vic, komentarjev, zabavne in resne 
glasbe, domačih in tujih filmov do 
iger in nadaljevank in vsakdo najde 
lahko kaj za sebe. 

Tako smo zadnjih devet nedelj 
imeli na sporedu domačo T V nada
ljevanko »Poti in stranpoti«. Če se 
dobro spominjam, je napovedovalka 
pred pričetkom prve epizode pove
dala, da bomo gledali trinajst nada
ljevanj. Ne vem, kam so se štiri izgu
bile, ker je bilo v nedeljo poudar
jeno, da je to deveta in zadnja epi
zoda, čeprav je bilo skoraj očitno, da 
vse še ni bilo doseženo. 

Priznati moram, .ia je bila nada
ljevanka vsekakor zanimiva za gle
dalca predvsem zato, ker je bila vse
bina aktualna. Privlačna je bila 
kljub temu, da je gledalec lahko že 
vnaprej sklepal, dn bo Kerin s svoji
mi somišljeniki glavni junak zgodbe 
in seveda tudi zmagovalec. Zato 

marsikomu verjetno ni bilo žal teh 
nekaj nedeljskih večernih ur, ki jih 
je presedel pred ekranom. 

Toda pri gledanju take zgodbe, če 
jo lahko tako imenujem, se pač člo-
vek-samoupravljalec mora zamisli
ti? A l i je mogoče, da se vse to dogaja 
v današnji samoupravni družbi? 
Kako more nekaj odgovornih, ki so 
na visokih položajih, na tako lahek 
način ignorirati družbo, oziroma 
prebivalstvo nekega kraja, in vse 
občinske forume od skupščine do 
družbenopolitičnih organizacij. Kako 
more neki referent, kakor je bil 
v zgodbi, na primer Lesjak, na svojo 
pest kupovati parcele, na njih gra
diti barake in ljudem za visoke na
jemnine oddajati neprimerna stano
vanja? Al i podkupnina tajnici banke 
in drugo. Iz nadaljevanke je bilo 
lahko videti, da so za to početje 
vedeli tudi nekateri odgovorni. V no
benem primeru pa ni bilo videti, da 
bi bodisi v kombinatu, bodisi v rud
niku imeli sindikalno organizacijo, 
kaj šele organe delavske kontrole. 

Sicer pa, da ne bi kdo mislil, da 
nameravam ljudem, ki se na dram
ska in podobna dela razumejo, soliti 
pamet. Daleč od tega! Igralce vse
kakor lahko pohvalimo, da so za
igrali odlično. Kljub temu pa bi od 
ljubljanske televizije rad dobil odgo
vor na nekaj vprašanj, ki me kot 
povprečnega delavca-samoupravljal-
ca zanimajo. Kako se more v današ
njih časih, ko vsi stremimo za čim-
boljšimi samoupravnimi odnosi, ko 
se borimo za utrjevanje samouprav
ljanja, kaj takega dogajati. Zanimi
vo bi bilo zvedeti, kaj se je s temi 
ljudmi zgodilo in kdo jih je poklical 
na odgovornost? Kajt i nedvomno je 
avtor Aleksander Marodič gradil 

svojo nadaljevanko na resničnih pri
merih. Če pa je v zgodbi karkoli 
izmišljenega, zaradi »poduko« samo-
upravljalcem, so bili to res lahko 
v večini primerov skrajno ekstrem-
ni primeri. 

Bralcem Zelezarja pojasnjujem, 
da sem prispevek napisal za ljub
ljanski Dnevnik. Prepričan pa sem, 
da marsikateri delavec našega kolek
tiva podobno gleda na nadaljevan
ko, zato sem prispevek poslal tudi 
uredništvu Zelezarja. Kolikor bo 
ljubljanski (nedeljski) Dnevnik pri
spevek objavil, sem prepričan, da 
bomo dobili tudi odgovore na moja 
vprašanja. 

Jože Benedičič 

ZLATA POROKA FRANCKE 
IN BOGOMIRJA ŽNIDAR 

V soboto, 13. januarja, sta imela zlato poroko Francka in 
Bogomir Znidar z Jesenic. Poročila sta se 6. januarja 1929. leta. V 
družini, v kateri se je rodil Bogomir, je bilo šest bratov in ena 
sestra. Oče jim je zgodaj umrl za malarijo, ko se je vrnil z ruskega 
ujetništva. Francka je bila rojena Pintar. V njeni družini pa so bile 
tri dekleta in en brat. Njim pa je zgodaj umrla mama. Bogomir 
in Francka sta se morala kmalu vsak po svoje znajti v življenju v 
tistih težkih časih, ko je bilo težko dobiti delo. Bogomir je delal v 
Železarni, največ v žebljarni, Francka pa v tovarni nogavic. V 
zakonu se jima je rodila hčerka Majda, ki se je poročila z Borisom 
Čebuljem s katerim sedaj živita v Radovljici. Med vojno sta 
podpirala narodnoosvobodilno gibanje. 

Ob zlatem jubileju ju je zopet poročil Slavko Osredkar, pred
sednik skupščine občine Jesenice, ki jima je pripravil topel in 
prisrčen govor in jima zaželel še obilo zdravja in zadovoljstva v 
skupnem življenju. 

SREČANJE Z VRSTNIKI NAŠIH 
DELAVCEV NA ZAČASNEM DELU V TUJINI 

Nikoli si nisem mislil, da znajo 
ljudje tako flancati. 

»V drugem spletu vprašanj ome-
njujem predvsem splet vprašanj, ko 
gre v tem spletu vprašanj predvsem 
za splet vprašanj okrog nepotreb
nega sestankovanja.« 

»Vidite, premalo se je delalo za 
prakso. Sprejemali smo sklepe (sic!). 

Ze drugo leto so organizirali 
slovenski učitelji, ki delajo v Nem
čiji, šolo v naravi za otroke naših 
delavcev na začasnem delu v tujini. 
Obakrat so bili v Kranjski gori in z 
njimi smo učenci kranjskogorske 
osnovne šole navezali tesne stike, ki 
jih bomo z medsebojnim dopiso
vanjem obdržali vse leto. V petek, 
12. januarja, smo se zbrali na skup
nem mitingu, ki nam je izredno 
uspel. Nastopili so naši recitatorji, 
harmonikarski in pevski zbor, pred
stavili smo jim tudi našo celodnevno 
osnovno šolo. Vseh 70 naših so
vrstnikov je obdarila naša šolska 
hranilnica, v spomin pa smo jim 
izročili tudi veliko sliko s posveti
lom. 

Tudi oni so bili na srečanje 
pripravljeni: poslušali smo njihove 
flavtiste, harmonikarja, poslušali 
petje in gledali baletni nastop pri
kupne baletke. Tudi oni so nas 
obdarili. Ob koncu pa sta se naša in 
njihova izbrana skupina pomerili v 
nogometu. Tokrat so zmagali do
mačini. 

Sodelovali smo tudi na drugih 
področjih: naši učitelji in smučarji 
alpinci so jim organiziali smučarsko 
tekmovanje, v naši telovadnici so 
preživeli del prostega časa, naš avto
bus jih je pripeljal z Jesenic v Kranj
sko goro. 

Iz nagovora njihovega učitelja pa 
so nam globoko v zavest padle 
besede o svojevrstni tragiki teh 
naših sovrstnikov. Nekateri med 
njimi so bili rojeni v Nemčiji in 
poznajo svojo domovino le toliko, 
kolikor so jo spoznali ob redkih 
letnih dopustih svojih staršev. 



UJETNIKA ZASNEŽENE IN V LED VKOVANE STENE 

Plezalci in alpinisti so nestrpno čakali 
prave mrzle in globoko zasnežene zime, ki 
naj bi bila tudi ledena. Starejši , prekaljeni 
asi, ki so se ponašal i s š tevi lnimi pomemb
nimi dosežki v kopnih in zasneženih in v 
led ukovanih domačih stenah, grebenih, 
zajedah in robeh, kjer je bilo mnogokrat 
potrebno znati tudi mnogo tistega, česar se 
niso imeli prilike učiti in naučiti nikjer. Ne 
samo to, da so bili uspešni in zmagoviti v 
stenah nad Okresljem ali v Martuljku, v 
Travniku, Dolgem hrbtu in Sita h, z lahko
to so zmagovali tudi težke in zahtevne za
jede, diretissime in odlome v Vršičih, 
De.icu, Široki peči, Koglu, Rakovi spici in 
sam ne vem kje se vse. 

V stenah in robeh nad Jezerskim, Krmo, 
Planico, nad bistr iško dolino, v Kotu, ali 
nad Krnico skoraj ni bilo več »belih lis«, 
kjer se ne bi pozimi ali poleti odmevala 
pesem klinov in kladiv. 

Ne samo krotitelji prevesnih in prepad-
nih sten v dolini Yosemite, Andih ali Kav
kazu, Dolomitih in centralnih Alpah, tudi 
oni ki so sestavljali jedra naš ih alpinist ič
nih odprav v gore črnega kontinenta, Kav
kaza, Karakoruma in Hindukuša, Pamirja 
in junaki iz sten Trisulov, Anapurn, Kang-
bachena in Makaluja, so se s prvenstve
nimi vzponi hotel vpisati z velikimi Črkami 
v našo planinsko, plezalno, alpinist ično 
zgodovino. Za temi protagonisti našega 
vrhunskega plezalnega športa in alpiniz
ma pa so nezadržano prihajali z naglimi 
koraki, v skokih Številni mladi, ki niso 
hoteli capljati ali celo stati v senci junakov 
in asov. . 

Mladi so se hoteli uveljaviti tam, kjer so 
s t a r e j š e generacije obstale in omagale. 
Mladi so hoteli opozoriti stroge selektorje 
na sebe pri morebitni izbiri najboljših za 
prihodnje odprave proti visoko postavlje
nim in težko dosegljivim ciljem. Tudi v naj-
ostrejsi konkurenci niso hoteli igrati 
podrejene vloge. 

Visoki, najviš j i vrh piramide našega 
vrhunskega in ekstremnega plezalnega 
športa in alpinizma je začel odloči len boj 
za zadnje lovorike in zmage v naših kopnih 
in zasneženih , v led ukovanih stenah. 

Matjaž in Klemen, dva izmed prihajajo
čih in veliko obetajočih sta naglo in neza
držano silila v ospredje tudi v ostri konku
renci elite našega plezalnega Športa in 
vrhunskega, ekstremnega alpinizma. 

Premagala in ukrotila sta že pretežni del 
težkih in najtežjih plezalnih smeri v pripe
ki poletnega sonca in tudi v kratkih dnevih 
v strupenem mrazu zim. 

Poznala in merila sta svoje znanje in 
moči v robeh, zajeda^, pečeh in previsih 
nad prepadi v severni steni Podrte gore, ki 
je bila vaba, šola in kovačnica števi lnih ge
neracij naš ih najboljših plezalcev. 

Severna stena Podrte gore je bila v pra
vem pomenu lepotec, ki se je ponašala s 
fantas t ično izoblikovanimi stebri, počmi, 
previsi in zajedami, ki so zahtevali od obi
skovalcev in naskakovalcev maksimalno 
.mero znanja, volje in poguma. Domači in 
iud\ tuji plezalci ter alpinisti so se navdu-

'Sevali nad to lepotico, primerjali so jo s 
stenami, kampanili, sfingami in zvoniki 
Dolomitov, ozebniki centralnih Alp in naj
težje osvojljivih vrhov na Ognjeni zemlji. 

Klemen in Matjaž sta imela v Podrti gori 
velike in visoke cilje. Njuni načrti in raču
ni so bili znani samo njima, tiho in zaupno 
sta jih zaupala samo Polonci, JoŠtu in 
Boštjanu. 

V zadnjih letih, ko sta se Matjaž in Kle
men šolala in kalila v vseh mogočih plezal-
noalpinist ičnih vrtcih in težkih in najtež
jih ter zahtevnih domačih in tujih gorah, 
sta si vzela vedno toliko časa, da sta pleza
la, krotila in zmagovala tudi v stenah, zaje
dah, robeh, previsih in prepadih severne 
stene Podrte gore. 

Skoraj sta lahko smelo trdila, da poznata 
vsak meter te stene, vsak prijem in tudi 
labilen in krušljiv stop, vsak tvegan razte
zaj in vsako težko ključno mesto. Severno 
steno Podrte gore sta plezala navzgor v se
stopu in v vseh mogočih prečnicah in va
riantah. V severni steni Podrte gore sta 
bila Matjaž in Klemen kakor doma na dvo
rišču. 

Pozimi v sever .i steni Podrte gore še ni 
bil nihče, nit1 ne najbolj pogumni in izku
šeni iz starejših generacij in niti ne kdor
koli izmed najbolj neučakanih in zagnanih 
mladcev. 

Na robeh in grebenih Podrte gore so ve
trovi in snežni meteži gradili ogromne 
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s ne ž ne opasti, ki so se lomile in trgale 
preko vse zime. 

Preko severne stene Podrte gore so hru
meli in peli svojo pesem vseuničujoči pla
zovi, v žlebovih in tokavah je klokotala 
voda, ki je spreminjala steno v ledene sla
pove. V debeli in globoki ledeno mrzli zimi 
gora in še posebej sten, ni dajala upanja na 
uspeh in zmago, hromila in žugala je vsa
komur, tudi najbolj neustrašenim, srčnim 
in pogumnim. 

Matjaž in Klemen sta se odločila prema
gati in ukrotiti ta nenehni žugajoči strah. 

Zajeda, ki je sekala severno steno Podrte 
gore v dveh delih od prodišč do vrha, ki se 
je dotikal neba in ga prebadal, jima je da
jala skopo upanje. To zajedo sta Klemen in 
Matjaž poleti mnogokrat ukrotila in 
preplezala, opremila sta jo s števi lnimi 
klini in zankami. Poznala in vedela sta za 
vse prijeme. Stopi, tudi labilni in varljivi, 
so jima kazali smer preko strehastih previ
sov do ključnega mesta v sredini stene, 
kjer se je skopo ponujala skrajno izpostav
ljena prečnica z neznatnimi prijemi nad 
žugajočo praznino iz katere je dihal hlad. 
Drugi, vršnji del smeri je vodil preko preč-
nice v izstopno zajedo, ki se je končala v 
skrajno krušlj ivih strehastih previsih. 

To je bila idealno zamišljena smer v se
verni steni Podrte gore, ki je vabila in 
navduševala pogumna in neustrašena 
mladca. 

Tudi Klemen in Matjaž sta se spočetka 
p l a š i l a teh velikih želja, srce jima je 
močneje bilo, ko sta zamišljeno smer ogle
dovala iz bližnjega razglednega počivala 
pod steno. Bolelo ju je v tilniku, ko sta stop 
za stopom, prijem za prijemom v mislih 
plezala po spodnji vstopni in gornji izstop
ni zajedi. 

Končno je bila poleti vsa smer že več
krat preplezana in premagana in tudi za 
silo opremljena s klini in zankami, tudi 
svedrovci so bili v izpostavljeni, labilni 
precnici nad praznino. 

V pozni jeseni, tik pred prvimi večjimi 
snežnimi padavinami, sta plezalca prav 
ekspedicijsko opremila steno in smer s 
skladišči hrane in druge šare, potrebne in 
primerne za vzpon in v skrajni sili tudi za 
sestop. 

Nastopila je zgodaj prava koledarska 
zima. Matjaž in Klemen pa tudi stena in 
smer so bili pripravljeni na tvegan 
poizkus. 

Mukoma sta Klemen in Matjaž zgazila 
globoko gaz od stanu v okrešlju Gorenjega 
Kala pod steno. Pod steno Podrte gore sta 
plezalca duškala, tesno ju je t iščalo v grlu, 
srce jima je bilo tako m o č n o kakor da bi 
hotelo skočit i iz prsi. Vsa gora in stene 
levo in desno so bile pobeljene, skoraj se ni 
dalo videti skal! 

Po visokem snežnem stožcu sta naglo 
napredovala na konicah derez, cepin in 
ledno kadivo sta dobro in temeljito opravi
la težko in skrajno odgovorno delo. Na 
dvojni vrvi sta po od plazov zbitem trdem 
snegu naglo pridobivala na viš ini dokler 
nista prispela do skrajno ozkega lijaka, 
vstopa v tesno spodnjo skalno zajedo. Še 
predno sta uspela priti do prvega znanega 
klina se je Klemenu, prvemu plezalcu zare
zala v obraz zlizana plaznica pod katero 
se je kristalil led. Utrujeni Klemen je dal 
prednost Matjažu, ki nikoli ni priznal 
nevarnosti in težav. Težka nahrbtnika sta 
s pleč romala na pomožno vrvico. Klemen 
je skrbno naglo pripravil varno stoj išče in 
varoval i šče . 

Matjaž je sekal prijeme in stope, le poča
si je pridobival v plaznici in gladkem ledu 
na višini , boril se je za vsak prijem in za 
vsak stop. Drobir snega in ledu je iskal vse 
okoli. Matjažu so se lepili lasje na oznojeno 
čelo, s labše je bilo Klemenu, ki je moral 
varovati prvega pod komando padajočega 
snega in ledu. Plaho je s strahom mislil 
tudi na sprožitev plazu, ki utegne vsak tre
nutek prihrumeti skozi globoko zasneženo 
zajedo. Odganjal je Klemen plaho misel in 
tesneje poprijel vrvi dokler Matjaž ni dose
gel prvega klina v desni skali, uponka je 
sprejela rdečo plezalno vrv. Matjaž je po
prijel pomožno vrvico in začel se je 
transport težkih nahrbtnikov po plaznici 
in ledu do vstopa v zajedo, kjer je bil že pri
pravljen prostor in skrbno varoval i šče . 

Ko je po stopih in prijemih Matjaža pri
spel v zajedo še Klemen, sta zamenjala 
vodstvo na vrvi. Globoko zasnežena zajeda 
se je poganjala strmo navzgor. V plaznici 
je bil sneg primerno zglajen, da vzpon ni 
bil nevaren in težak je izmenoma Klemen 
upenjal vrvi in uponke v že zabite kline. Še 
predno so iztekle dolžine vrvi je našel v 
Krajni zevi primeren prostor za počivali
šče. Zabil je nove kline za varno varovali
šče. 

Pred Matjažem je potegnil še oba nahrbt
nika. Ugotovila sta, da naglo pridobivata 
na višini , njima se je vzpon zdel mnogo 
lažji kot poleti, ko sta morala plezati skozi 
zajedo po vlažnih, mokrih in algastih ska
lah, ki so bile zlizane in gladke od slapov, 
kamenja in plazov, ki imajo leto in dan 
tirnice skozi zajedo. 

Matjaž in Klemen v tem zadovoljstvu 
skoraj nista imela Časa ugotoviti, da se je 
nebo prevleki** z oblaki, tudi dan se je 
mnogo preje kot sta mislila nagnil na ve
čer. Po gorah nasproti Podrti gori so vi
hrale snežne zastave, tudi po robeh zajede 
Podrte gore so se vrtinčil i manjši in večji 
prsni plaziči in plazovi. V zajedi je vedno 
bolj postajalo hladno in mračno. Klemen je 
priganjal Matjaža k nadaljnji poti, ki je po
stajala vedno bolj strma in mračna. 

Še dvakrat ali trikrat sta se izmenjala na 
vrvi, transport nahrbtnikov in sploh seka
nje stopov in prijemov je postajalo vedno 
težje in utrudljivejše. Hitela sta, hotela sta 
prehiteti umirajoči dan. 

Gore so že legale k poč i tku , snežni 
metež, ki se je z ihto razvnemal v vihar, je 
odločno ukazoval počitek in priprave za 
prvi bivak, ki sta si ga lepo in varno 
uredila pod strehastim previsom na vrhu 
prvega, spodnjega dela zajede, nekje sredi 
stene. 

Tu sta si Klemen in Matjaž že jeseni pri 
zadnjem vzponu uredila večjo zalogo 
hrane in opreme. Zaradi varnosti in udob
nosti sta si zabila Še nekaj klinov in 
zravnala rez snega, da sta si povečala in 
razširi la prostor. Mojstrsko sta si uredila 
ne le sedeže, temveč razkošno , prostorno, 
varno ležišče, tudi za kuhinjo in shrambo 
je bilo dovolj prostora pod skalnato streho. 

Kmalu je juha zavrela na kuhalniku, ve
čerja je bila potrebna, zato je bila obilna in 
izdatna. Zadovoljstvo nad doseženim uspe
hom jima je po večerji kalilo slabo vreme, 
ki ni obetalo nič dobrega za prihodnji dan. 
Veter, zunaj spalne in bivak v r e č e v 
puhasti obleki, je pometal po steni in 
vrtinčil prsne plazice, preko strehe nad bi
vakom je od časa do časa plaz zdrsnil ali 
p laz ič . Svetilk nista smela uporabljati, 
kajti ljudje v dolini bi jo utegnili opaziti in 
smatrati to kot klice na pomoč. Zato sta se 
kmalu zavlekla in potuhnila v spalne in 
bivak vreče, kjer je bil počitek udoben in 
skoraj prijeten. 

Matjaž je kmalu mirno in spokojno za
dremal, Klemen pa ni in ni mogel privabiti 
sna. Obračal in obračal se je, od časa do 
časa v skrbi prisluhnil vetru, ki seje upiral 
v bivak in vrečo. 

Matjaž je že dolgo mirno in spokojno dre
mal in spal globoko zavit v puhasti obleki, 
spalni vreči , ko je Klemena prebudil večji 

sunek vetra, ki je z veliko ihto robkal po 
tokavi in se tesnil po pečeh, silil je v reše
valno vrečo in silil z ledenimi prsti tudi v 
slonovo nogo, čutil ga je do telesa in kosti. 

Eden od plazov je planil preko strehaste-
ga previsa, kjer so se vesile ledene sveče in 
se v sivem mrču pognal v tokavo pod biva
kom. Klemen od tedaj dalje v nemirni in vi
hravi noči ni imel več miru, ni in ni si 
mogel priklicati mirnega snu in niti 
spanca. Skoraj gaje postalo strah, strah ga 
je bilo ob plahi misli, da sta skupaj z Mat
jažem postala ujetnika gore in smeri, 
očital si je, da sta si zadala mnogo pretež
ko, nevarno in tvegano, prezahtevno nalo
go in obvezo. Buden in priseben je bil dolgo 
v noč, v kateri so se vetrovi razvnemali v 
divji ples snežink, s strahom je pris luško
val pesmi plazov, ki so se plazili v steni in 
merili v silnih truščih v i š ino in globino 
stene. 

Plašil seje prebuditi Matjaža sredi vihra
joči h snežn ih metežev, bal se ga je seznani
ti z žugajočo in hromečo resnico . . . 

Tesneje se je stisnil k tovarišu, ki je 
mirno spal na notranji strani zavit v puha
ste vreče in obleke. Tudi to ga ni umirilo in 
občutil je da se trese in drhti po vsem tele
su, ni in ni mogel ugotoviti ali ga razjeda 
strah ali ga hladi mraz. 

Znova je prijetno zabrnel kuhalnik in 
Klemen je pristavil čaj, žejalo ga je in tudi 
v tem je spoznal in ugotovil, da je strah, ki 
vrta po njegovi notranjosti in mu hromi 
misli, ž ivce in miš ice , vse okol išč ine bi ga 
kmalu oropale poguma. 

Nikakor ni Klemen v tem okolju mogel 
pričakovati božajoče jutranje rahle zarje, 
ki naj bi bila znanilka novega dne. Jutra
nja s o n č n a luč ni utegnila rahlo poljubiti 
najvišja čela špikov, vse je bilo zavito v 
težak, nič dobrega obetajoči sv inčeni mrč. 
Gosti roji snež ink so zgostili sivo prejo 
megla in oblačkov, ki so se kot grozeča 
vojska viharno spuščali v slapovih preko 
škrbin in ožili obzorje. 

Ko je bilo Klemenu dovolj vseh teh Žuga
joči h furij je rahlo in obzirno prebudil Mat
jaža. Sam je v polsnu hotel ugotoviti kako 
jima je naklonjena ali nenaklonjena nara
va. Zdrznil se je, ko je skozi ozko rez videl 
pobesnelo okolje. 

Brez prave volje in navdušenja sta naglo 
pozajtrkovala in uredila plezalno opremo. 
Med njima ni bilo besed, tiho sta premišlje
vala svojo zlo usodo. Čakala in čakala sta 
sede, nista se mogla sporazumeti in 
odločiti za nadaljnjo pot. Matjaž je dobro 
spočit in naspan kazal željo, da naskoči ta 
teman, vlažen strehast previs in se lotita 
preudarno kočljive in skrajno izpostavlje
ne prečnice v kateri so bili prehodi skraj
no skopo odmerjeni. Še tiste neznatne raz
člembe, ki so bile, so bile krušlj ive in ne
znatne, smer so kazali le klini in svedrovci 
v galeriji, ki je kazala pot, smer nad 
zevajočo praznino. Pet, šest , deset klinov 
je bilo razporejenih in labilno zabitih do 
prvega boljšega prijema in stopa na glavi
ču. Tam bo duškal in se spočil ter pripravil 
še za drugi del izpostavljene prečnice. 
Odločil se je, da bo brez derez, oborožen z 
uponkami, pomožnimi stopnimi zankami 
in kopico novih klinov napadel prečko in 
jo skušal po mačje ukrotiti, prelisičiti in 
premagati. Misel je bila izrečena brez be
sed . . . 

Klemen, skrajno slabe volje in nerazpo-
ložen je natančno pregledoval s idrišče in 
varoval i šče . Š e in še je preizkušal kline 
pod smelnastim previsom. Tih in mrk je 
bil, pogledi so mu vedno pogosteje uhajali 
navzdol po zajedi, po gladko splazeni plaz
nici, ki se je izgubljala v praznini globi
ne . . . 

Kleren je tesneje poprijel vrvi in se stis
nil globoko pod preveso, ko je Matjaž dejal 
pazi, grem . . . 

Roke so tipale navzgor ob robu, iskale 
stik z zasneženo steno in v lažnim streha
stim previsom. Matjaž je odkrušil nekaj 
ledenih sveč in ž e j e telo izginjalo v strmal. 
Vrvi so počasi drsele preko ramen in dlani, 
dokler se Matjaž ni odločno in m o č n o dvig
nil, da so noge zanihale v zraku. Matjaž je 
izginil za robom proti desni. Klemen je še 
sl išal kako je Matjaž zapel prvo uponko v 
klin in hitreje potegnil rdečo vrv. Ta ugo
tovitev je ublažila tudi notranjo napetost, 
prebudilo in rodilo je spočetka dokaj rahlo 
upanje . . . 

Med Matjažem in Klemenom ni bilo go
vorjenja, vsak zase sta dobro, predobro ve
dela kaj je naloga enega in drugega. 

Vrvi B O nihale, skoraj mirovale, neznat
no so se pomikale skozi dlani Klemena, ki 
je dobro, predobro vedel, da Matjaž oprav
lja težko in nevarno delo, močneje in tes
neje je poprijel vrvi in se tesneje prilepil 
pod obokani previs. 

Matjaž je z vsemi čutili zrl in napeto 
iskal novih prijemov in konice čevljev niso 
in niso mogle najti varnega stopa. Nasled
njega klina, svedrovca ni hotelo biti ni
kjer, ali so ga prekrili snegovi ali ga je 
ukoval led ali ga je izbilo padajoče kame
nje, ni in ni ga mogel izslediti. Srhljivo mu 
je grozila in žugala globina . . . 

I skajoč i prsti so mu ledeneli iskajoč 
novih prijemov. Matjaž je strahoma ugoto
vil, da tu, prav tu ni nič lahkega. Vrvi v 
Klemenovih dlaneh so obstale, to je bil žu
gajoč in hromeč znak, da je Matjaž na 
ključnem mestu. Matjaž je plaho iskal, 
začel se je nem, tih boj pogledov, iskanje in 
odločitev. Vrvi so trepetale v sunkih vetra. 

Oba, Klemen in Matjaž, sta vsak zase 
čutila burne, sunkovite utripe srca visoko 
v grlu. Mišice obeh so bile napete kot 
jeklene strune, pripravljena na vse, tudi na 
n a j h u j š e . . . 

Slabši in močnejši sunki vetra so lomili 
in hromili labilno ravnotežje. Snežni mete
ži so metali Matjažu prgišče ostrih, ledenih 
snežink v oči in obraz, da so ga slepila in 
mu skoraj onemogoči la dihanje. 

Končno so se vrvi sunkovito in naglo 
premaknile. Matjaž je v skrajni sili moral 
najti prehod. V tako napetem položaju bi 
ga skoraj zagrabil krč v rokah in nogah. 
Odločil se je za skrajno tvegan razkorak in 

. prijem, po mačje, kakor zver se je sprožil 
dalje. . . 

Klemen je dobro vedel, kje je trenutno 
Matjaž, še malo, meter ali dva, tri in bo pri 
dobro zabitem klinu. Tam bo duškal , tam 
se bo spočil in nabral novih moči. Hudo 
mu je bilo, da mu ne more prav nič poma
gati, da niti s pogledi ne more dati in vliti 
poguma, ki je na nevarnih, ključnih tvega
nih mestih najboljši svetovalec in prijatelj, 
bil je tesno ob njem. 

Večji, težji del izpostavljene prečnice je 
bil že za Matjažem, tudi Klemen se je 
tolažil s to prešerno ugotovitvijo. 

Klemen je zaznal novo Življenje v vrveh, 
Matjaž je počasi napredoval... 

Tedaj pa se je odprl pravi zevajoči pekel. 
2e preje so vetrovni sunki majali Matjaže
vo ravnotežje v skrajno nevarni, slabo 
razčlenjeni in izpostavljeni prečki. Nekje 
se je rodil silen, velik plaz, plaz, ki je drvel 
skozi desno izstopno zajedo, hrumel in 
padal v praznino.. . Matjaža bi ohromil ta 
uničujoči plaz iz skrajno labilnega položa
ja ga je vrgel silovit piš . . . 

Komaj je utegnil iz preplašenih ust izsi
liti in zavpiti in opozoriti trepetajočega 
Klemena, pa^i . . . , d r ž i . . . , padam , 
d r ž i . . . je odmevalo po steni in se izgublja
lo po plaznicah, zajedah in tokavah. 

Klemena bi n :halni padec Matjaža kmalu 
in skoraj vrgel iz s idrišča in varoval isča. 
Vrvi, ki so se napele do skrajnosti so z 

blazno naglico hitele preko pleč, ramen in 
dlani, zadišalo je po prežganem blagu, koži 
in mesu. V hipu je začutil s trašno pekočo 
bolečino, hote ali nehote, zavestno ali pod
zavestno je vedel samo eno, kar mu je bil 
osnovni zakon, drži in vzdrži, d r ž i . . . 
d r ž i . . . 

Vpet v plezalni pas je Matjaž globoko 
varno zanihal in pristal v plaznico zajede 
globoko pod Klemenom. Klemen je zagle
dal pod seboj obraz podoben maski strahu 
in smrti . . . 

Kmalu se je ozračje umirilo, pesem vse-
uničujočega plazu je globoko spodaj nekje 
utihnila. Samo snež ike so gosteje zaplesale 
svoj ples. 

V globoko zasneženi zajedi pod straba-
stim previsom, v labilno izpostavljeni 
prečnici nad globino, je le za kratek čas 
umrlo življenje. 

Klemen je bil prvi, ki seje kljub pekočim 
boleč inam, zavedal svojega bednega polo
žaja. V strahu in skrbi za tovariša je plaho 
poklical Matjaž, Matjaž, Matjaž . . . Spodaj, 
tik pod njim se je oglasilo: Klemen, 
Klemen, nič ni hudega, rešena sva, kako in 
kaj je s teboj .. .? 

Matjaž je sam naglo in ročno priplezal do 
Klemena, kjer je videl mnogo bolj tragično 
in bolečo ugotovitev. Klemen je molče in z 
muko prenašal žgoče, ske leče in boleče 
bolečine. Dlani obeh rok so bile globoko 
požgane do belih kosti, tudi ramena so 
bolela. 

Naglo je Matjaž oskrbel pekoče rane . . . 
Dan se je že zdavnaj zazoril in se nagnil 

na večerno stran. 
Vsak dotik Klemenovih dlani s snegom 

ali vlago mu je povzročil nove pekoče bole
č ine . V vročici mu je Matjaž pripravi) 
varno, toplo in udobno ležišče. Matjaž seje 
trudil in prizadeval, da bi Klemena umiril, 
ga nahranil in spravil v dobro voljo in pri
pravil za spust in sestop. Mrak pa je pre
naglo privabil hladno, viharno noč. 
Sneži lo je vedno bolj. Plazovi so se oglašali 
sedaj manjši in večji, pozneje daleč in 
zopet blizu, čisto blizu. Merili so v iš ino in 
globino stene skozi sosednjo, izstopno 
zajedo, pa tudi skozi njuno, vstopno. 

OD 16. DO 18. FEBRUARJA ZIMSKI 
SPOMINSKI POHOD NA STOL 

Zimski spominski pohod na Stol je vsa
koletna množična manifestacija v spomin 
na junaško borbo jesen i ške čete, 20. fe
bruarja leta 1942, ko se je na Stolu spo
padla s š tev i lčno močnejš im okupatorjem. 
V tej borbi je padel tudi partizan Jože 
Koder. Je sen i ška četa je takrat štela 38 
borcev, vodil pa jo je Polde Stražišar. Da
nes je živih še pet borcev, in sicer štirje 
Jesen ičan i Ivan Vovk-2ivan, Franc Kono-
belj-Slovenko, Ivanka Kožar in Ciril Tr i -
ler-Ciro ter Anton Matoh-Stepse) iz Ljub
ljane. Januarja, leta 1962 je alpinist ični 
odsek Planinskega društva Jesenice dal 
pobudo, da bi v počast i tev 20-letnice bitke 
na Stolu izvedli zimski spominski pohod 
na najvišji vrh v Karavankah, ki naj bi_ 
postal tradicionalen. 

Prvi pohod je bil 25. januarja leta 1962, 
udeležilo pa se ga je 51 alpinistov, planin
cev in preživel ih borcev bitke na Stolu. 
Malokdo je takrat pričakoval , da se bo 
pohod Čez nekaj let spremenil v vsesloven
sko planinsko manifestacijo. Drugi pohod 
je bil leta 1967 s 84 udeleženci , od tega leta 
dalje pa je pohod vsako leto v februarju. 
Leta 1974 je bilo prvič več kot 1000 udele
žencev, rekordno Število pa je bilo leta 
1977, in sicer 4005 planincev in drugih de
lovnih ljudi in občanov iz Slovenije, drugih 
republik in tudi iz zamejstva. Pri tem velja 
omeniti, da je bilo na lanskem 13. pohodu 
Še več udeležencev, in sicer 4468, vendar 
so všteti tudi učenci iz jesenišk ih osnovnih 
šoL, ki so lani imeli prvič pohod do Valva
sorjevega doma. 

Ta pohod bo odslej tradicionalen, udele
ževali pa se ga bodo učenci osnovnih šol 
iz j e sen i ške in radovlj iške občine. Vse
kakor bodo mladi lahko tako najbolj nepo
sredno spoznavali dogodke iz NOB s tega 
območja. Na vseh dosedanjih trinajstih po
hodih na Stol je sodelovalo natanko 16.982 
alpinistov, planincev, č lanov najrazl ičnej
ših društev in organizacij, delovnih kolek-
titov, lovcev, tabornikov, graničarjev, pri
padnikov teritorialne obrambe in drugih. 

Letošnji, tokrat že Štirinajsti zimski spo
minski pohod na Stol, bo od 16. do 18. fe
bruarja. Glavna organizacija bo tudi to
krat v rokah posebnega pripravljalnega 
odbora, ki deluje v okviru koordinacijske
ga odbora planinskih društev občine Jese
nice in obč inskega odbora ZZB NOV Je
senice. Pokroviteljstvo pa sta tudi letos 
prevzela ČGP Delo iz Ljubljane in Ljub
ljanska banka — temeljna banka za Go
renjsko. 

V petek, 16. februarja, bo najprej pohod 
šo lske mladine iz j e sen i ške in radovlj iške 
občine do Valvasorjevega doma. Učenci 

bodo krenili na pot iz dveh smeri, in sicer 
izpred spomenika talcev v Mostah pri Ži
rovnici in izpred osnovne šole Karavan
ških kurirjev na Koroški Beli. Učenci bodo 
prejeli tudi spominsko značko . 

V soboto, 17. in nedeljo, 18. februarja 
pa bo pohod ostalih udeležencev na vrh 
Stola. Tudi letos bo enak postopek s kon
trolnimi kuponi. Vsak udeleženec bo pri 
vodstvu pohoda prejel rdeč karton, ki ga 
bo moral pri Prešernovi koči na Stolu za
menjati za modrega. Vodstvo pohoda opo
zarja večkratne udeležence, da naj nikar 
ne pozabijo vzeti s seboj posebne izkaz
nice, v katero bodo vpisali udeležbo ne 

ohodu. Za enkratno udeležbo na pohodu 
o vsak udeleženec dobil izkaznico in bro

nasto značko, tisti, ki so bili na pohodu že 
trikrat, bodo dobili srebrno značko, pet
kratni udeleženci pa zlato. Desetkratni 
udeleženci pa bodo prejeli posebno častno 
diplomo in plaketo. 

Organizatorji bodo tudi za letošnji zim
ski spominski pohod na Stol pripravili več 
proslav s kulturnim programom. 

V petek, 16. februarja, bo ob 11. uri pro
slava za šo lsko mladino pri Valvasorjevem 
domu. Zbranim bo spregovoril udeleženec 
februarske bitke Ivan Vovk-Živan, v kul
turnem programu pa bo sodeloval mladin
ski pevski zbor osnovne Šole Prežihov 
Voranc in recitatorji osnovne šole Tone 
Čufar Jesenice. Drugi del proslave bo pri 
gra ni carski karavli, kjer bo učencem spre
govoril predstavnik graničarskih enot. 

17. in 18. februarja bo proslava oba 
dneva ob 13.30 pred Valvasorjevim do
mom, komemorativna svečanost pa bo 
v soboto in nedeljo ob 10. uri pri Prešer
novi koči na Stolu. Pri Valvasorjevem 
domu bo v soboto govoril predsednik Pla
ninske zveze Slovenije Miha Potočnik, v 
nedeljo pa predsednik OK ZSMS Jesenice 
Slavko Mežek. Pri Prešernovi koči na Sto
lu bo oba dneva govoril predstavnik Pla
ninskega društva Jesenice Stojan Valodi. 
Na proslavah bodo v kulturnem programu 
nastopili mladi igralci skupine Izvir Jese
nice, recitatorji DPD Svoboda Javornik — 
Koroška Bela in dekliški oktet DPD Svo
boda Žirovnica — Breznica. 

V s lučaju slabih vremenskih snežnih 
razmer bo pohod od Valvasorjevega doma 
preko planin pod Stolom, proslava pa bo 
po povratku pred Valvasorjevim domom. 
Organizatorji še posebej opozarjajo pohod-
nike iz oddaljenih krajev, da v dneh poho
da ne bo mogoče v Valvasorjevem domu 
dobiti prenočišča. 

JANKO RABIČ 

PLANINCI JAVORNIKA IN KOROŠKE BELE 
V DRAŽGOŠAH 

V počast i tev obletnice dražgoške bitke 
smo se planinci udeležili proslave v 
Dražgošah. Z vlakom smo prispeli do po
staje Soteska. EUo nas je okoli sto. Kar na 
začetku smo se že pričeli vzpenjati. Hodili 
smo po globokem snegu, ki pa je bil na 
srečo še dosti trd. Vojaki so nam že prejš
nji dan narodih gaz, zato smo lahko hitro 
napredovali. Kmalu smo ie ogreli, kajti pot 
je bila dosti strma. Po enourni hoji smo 
prispeli na vrh grebena. Vzpenjanja je bilo 
konec, pred nami se je pokazala ravnina. 
Ob poti je tekel potok in z biižnjih skal so 
visele ledene sveče . Pomagali smo si s 
palicami, kljub temu pa smo hodili počasi . 
Končno se je ozka gaz končala in prispeli 
smo na spluženo cesto. Kar oddahnili smo 
si. V ozadju smo zagledali ožarjene okoli
ške hribe, kajti sonce je pravkar vzšlo . 
Včasih smo Bv. malo ustavili in oddahnili, 
vodnica pa je slikala naravo, ki nas je 
obkrožala. 

Kmalu je bilo konec naporne hoje. 
-Prispeli smo na planino, kjer so nas 

postregli s Čajem in klobasami."Po krajšem 
počitku smo nadaljevali pot. Kmalu smo se 
odcepili od ceste. Naprej smo morali gaziti. 
Sneg je bil mehak. Cez nekaj Časa so se 
nam pridružili tudi vojaki. Kdaj pa kdaj 
so mimo nas prismučali tudi tekmovalci. 
Ze smo pred sabo zagledali Dražgoše. Se 
malo in zbrali smo se ob spomeniku, kjer je 
bila proslava. Nastopajoči so recitirali 
pesmi iz NOB, poslušali pa smo tudi se
stavek o dražgošk i hi rk i. Po končan i 
proslavi smo odšli v vas Rudno, ki leži pod 
Dražgošami. Tu so nas že čakali avtobusi 
in nas odpeljali proti domu. 

Sklenil sem, da ne bom nikoli zamudil 
nobene priložnosti , da bi spoznal požrtvo
valno borbo naših partizanov, ki so 
pretrepeli neč loveške napore za osvobodi
tev. Posebno mladi, ki nismo doživeli 
vojne, bi se morali učiti ob dejanjih teh 
hrabrih ljudi, ki jim je bila svoboda naj
dragocenejši cilj, vreden vsake Žrtve. 

Igor Razinger 

Zima v Mojstrani 

Klemen se je prvi zavedel krute in neus
miljene resnice, da sta oba postala ujetnika 
severne stene Podrte gore, po kateri so 
jezdili viharji, snežni me teži in so plesali 
roji snežink ter peli svojo vseunicujoco 
pesem plazovi. 

Noe sta Klemen in Matjaž preživela v 
drugem udobnem in varnem bivaku sredi 
stene. Nič jima ni primanjkovalo. Uživala 
sta v naročju plemenitega tovarištva z 

Sora, v opoju sreče in zadovoljstva. Tudi 
lemenove pekoče bolečine so se umirile, 

zadovoljstvo je bilo skoraj popolno, še po
sebej, ko je Klemen sredi viharne noči v 
blodnjah in vročici opozoril Matjaža, da je 
spodaj v Kalu slišal č loveške glasove in 
klice. Da je razločno sl išal glasove Polon
ce, ki je klicala Klemen, Klemen, . . . men 
. . . . je odmevalo od gluhih sten, robov in 
grebenov. Prisluhnil je tudi Matjaž in 
pritrdil Klemenovim ugotovitvam. Spodaj 
pod steno Podprte gore v oklešju Kala so v 
zboru klicali Primož, Boštjan in Polonca, 
Matjaž, Klemen, Matjaž, Matjaž. Viharne 
furje so trgale izpred ust odgovor in ga 
cefrale po tokavah. Vse je v redu, dobro je, 
jutri sestopiva po smeri pristopa, vse je v 
redu, jutri sestopiva v Kal. Matjaž je še 
prižgal močno čelno svetilko in dvakrat, 
trikrat zakrožil s svetlim stožcem v sivo, 
sv inčeno prejo megle in v globino . . . jutri 
zgodaj zjutraj sestopiva po smeri pristopa 
v Kal. 

Matjaž je še enkrat skrbno, obzirno, to-
variško oskrbel Klemena in ukročena to
variša sta začela sestopati po zglajeni plat
nici v vstopni, spodnji zajedi severne stene 
Podrte gore. 

Svidenje pod strmim stožcem sesutih 
plazov v Kalu je bilo presrečno in iskreno. 
Klemena dlani niso več skelele, bolele, 
celila jih je nega in skrb Polonce. Skozi 
gorenji in spodnji Kal je bila zgažena 
globoka gaz, ki jo je utiral J o š t , za njim pa 
so se v gosjem redu zvrstili Matjaž, Klemen 
in spremstvu Polonce, za njimi pa je nosit 
težko breme nahrbtnikov Boštjan. 

To zimo in tudi v poznejših severna 
stena Podrte gore ni dobila drznih obisko
valcev in naskakovalcev srečnih zmago-
v a l c e v - Uros Zupančič 



Kaj bomo gledali v kinu RAZPIS SMUČARSKIH 
TEKMOVANJ NA KRESU 

Komisija za športno rekreacijo pri sindikatu železarne Jesenice vabi vse 
delavce TOZD in delovnih skupnosti Železarne ter njihove svojce na smučarsko 
tekmovanje na KRES Organizator tekmovanja je Z T K O Jesenice, izvajalec na 
TVD Partizan Javornik - Koroška Bela. P 

Tekmovanje bo 17. in 28. januarja po naslednjem programu* 
Sobota, dne 27. januarja — NOČNI SLALOM — start ob 18. uri: 1. kategorija 

mladinci do 27 let, 2. kategorije mladinke do 27 let, 3. kategorija člani od 27 do 
45 let, 4. kategorija člani nad 45 let. 

Nedelja, dne 28. januarja - SLALOM - start ob 10. uri: 5. kategorija 
cicibani letniki 74, 75, 76, 6. kategorija cicibanke letniki 74, 75 in 76 7 
kategorija cicibani letniki 72 in 73, 8. kategorija cicibanke letniki 72 in 73, 9. 
kategorija pionirke od 1. do 4. razreda, 10. kategorija pionirji od 1. do 4. razreda, 
11. kategorija pionirke od 5. do 8. razreda, 12. kategorija pionirji od 5. do 8. 
razreda. 

Prijave sprejemamo eno uro pred tekmovanjem. TEKMOV A LCI T E K M U 
JEJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 

SOZD SAP-VIATOR - DO TP VIATOR LJUBLJANA -
TOZD TOVORNI PROMET JESENICE, 
Jesenice, Titova 67 -

vabi k sodelovanju 

VEC VOZNIKOV TOVORNJAKA 
s kvalifikacijo »C« in «E« kategorije, 
z dveletnimi delovnimi izkušnjami in kot posebni pogoj se določi 
dvomesečno poskusno delo. 

Sprejeti delavci bodo združevali delo za nedoločen čas s polnim 
delovnim časom. 

Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazili o izobrazbi in dosedanjih 
zaposlitvah v roku 15 dni po objavi na naslov: VIATOR, TOZD 
Tovorni promet Jesenice, Titova 67, p. p. 47. 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI BLEJSKA DOBRAVA 

R A Z P I S U J E 
prosta dela in opravila tajnika sveta krajevne skupnosti na Blejski 
Dobravi. 
Zahteva se samostojno vodenje administrativnih in finančnih 
opravil za svet K S . Obvladati je treba znanje strojepisja. Kandidat 
mora biti družbenopolitično neoporečen in mora imeti veselje do re
ševanja problematike v K S , 
Delo se bo izvrševalo v polnem delovnem času in se delovno razmer
je sklene za nedoločen čas. 
Poskusno delo traja 3 mesece. 
Osebni dohodek po kriterijih sporazuma o delitvi dohodkov delavcev 
organov samoupravnih skupnosti. 
Rok za prijavo je do 10. februarja 1979. 

ZAHVALA 
23. decembra smo pokopali na po

kopališču na Blejski Dobravi našega 
moža, očeta, brata in starega očeta 

JOŽETA VINDIŠARJA 
strojevodjo v pokoju 

Zahvaljujemo se vsem prijateljem, 
znancem in sosedom, ki ste nam ob 
težkih trenutkih pomagali in ga 
spremili na njegovo zadnjo pot. Po
sebno smo se dolžni zahvaliti 
dr. Rojčevi in dr. Sajovcu, ki sta mu 
lajšala bolečine v zadnjih mesecih 
njegovega življenja. Zahvaljujemo 
se tudi pihalnemu orkestru Jeseni
ških železarjev in pevcem za žalo-
stinke, delavcem TOZD Transport 
jeseniške železarne, kolektivu ŽIC in 
kolektivu skupščine občine Jesenice. 

Vsi njegovi 

Z A H V A L A 
Ob izgubi drage mame 

ANICE KRMELJ 
se zahvaljujemo zdravnikom in 
strežnemu osebju internega oddelka 
splošne bolnice Jesenice za lajšanje 
bolečin. Iskrena hvala vsem, ki so 
nam karkoli pomagali in sočustvo
vali z nami. Posebno zahvalo izre
kamo sodelavcem inštalacijskega 
oddelka Javornik za podarjen venec 
in vsem tistim, ki so jo spremili na 
njeni zadnji poti. 

Sin Emil in Mirko z družinama 
ter sin Vojko in ostali 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi dragega očeta 

JANEZA PENICA 

se iskreno zahvaljujem vsem, ki so 
mi izrekli sožalje in mi kakorkoli 
pomagali. 

sin Rafko 

Z A H V A L A 

Sindikalni organizaciji nabavnega 
sektorja se najlepše zahvaljujem za 
pozornost ob moji bolezni. 

Marta Ažman 

Z A H V A L A 

Osnovni organizaciji sindikata 
TOZD Valjarne debele pločevine se 
za izkazano pozornost ob novem 
letu prisrčno zahvaljujem. 

Ludvik Benedik 

Z A H V A L A 

Najlepše se zahvaljujem sodelav
cem v oddelku R T A - R M R za 
obisk v bolnici in darilo ter to
varišema Logarju in Sekloču. 

Obenem tudi hvala vsem prija
teljicam in prijateljem, ki so me obi
skali in Danici Aleš za takojšnjo 
pomoč. 

Minka Gašperin 

DEŽURNA TRGOVINA 
V soboto, 20. januarja, bo 

na Jesenicah od 15. do 
19. ure odprta trgovina 

DELIKATESA - kasta 4 
na PLAVŽU. 

AVTO MOTO DRUŠTVO 
JESENICE 

objavlja javno prodajo 
vozil Zastava 750 
KR 507-14 izklicna cena 
13.500 din, 
KR 507-15 izklicna cena 
15.500 din, 
ki bo dne 22. januarja ob 
18. uri v prostorih AMD Je
senice. 
Interesenti morajo pred li
citacijo do 18. ure poravna
ti varščino v višini 10 % od 
izklicne cene. 
Ogled vozil je možen 22. ja
nuarja od 16. do 18. ure. 

OBČNI ZBOR 
PD JAVORNIK -

KOR. BELA 

Vse člane Planinskega 
društva Javornik — Koro
ška Bela obveščamo, da bo 
redni letni občni zbor dru
štva v soboto, 20. januarja, 
ob 19. uri v dvorani osnov
ne šole na Koroški Beli. 
Vabimo vse člane, da se 
zbora zanesljivo udeležijo. 

Upravni odbor 

IŠČEM STANOVANJE 

Sem delavec železarne 
Jesenice in izredno študi
ram. Zato bi rad zaradi štu
dija, za katerega rabim več 
miru dobil privatno sobo s 
sanitarijam na Jesenicah 
ali izven njih. 

Branko Škrlec 
Ruparjeva 5 
Jesenice 

Z A H V A L A 

Društvu upokojencev Javornik — 
Koroška Bela se najlepše zahvalju
jem za darilo in obisk na domu ob 
novem letu. 

Franc Berčič 

Z A H V A L A 

Najlepše se zahvaljujem društvu 
upokojencev Javornik — Koroška 
Bela za obisk na domu, čestitke in 
darilo. 

Obenem se zahvaljujem gojenkam 
četrtega letnika šole za zdravstvene 
delavce, ki mi nudijo tako skrbno 
nego na domu ob težki bolezni. 

Miha Luznar 

Z A H V A L A 

Odboru osnovne organizacije zve
ze sindikatov TOZD Strojne delav
nice se najlepše zahvaljujem za de
narno pomoč, obenem pa se zahva
ljujem vodju TOZD in predstavniku 
sindikata za obisk na domu. 

Franc Koprivec 

Z A H V A L A 

OO sindikata TOZD Žičarna se 
najlepše zahvaljujem za čestitke ob 
novem letu in denarno pomoč. 

Hasan Bešič 

DOPISUJTE 
V ŽELEZARJA 

ZA RAZVEDRILO Vodoravno: 1. Pred leti odl ičen hokejski 
branilec in Član drž. reprezentance (Vik
tor), 7. odl ičen hokejist Jesenic, sedaj član 
H K Bled (Viki), 13. roman franc. šv icarsk. 
pisatelja Aneta, 14. nemški filozof (Theo-
dor W. 1903-1969), 15. želatina iz alg, 16. 
manjša tekoča voda, 18. znižana nota E , 
19. belokranjska trikotaža, 20. pevec 
Mineo, 21. tropska papiga, 22. del obraza, 
23. nočni lokal, 24. nemška tovarna gospo
dinjski strojev, 25. okrajšava za stran, 26. 
včas ih odličen branilec Jesenic, eden od 
treh bratov (Ivo), 27. nekdaj odličen vratar 
Jesenic -in drž. reprezentance, jezni mla
denič (Rudi), 29. Krivec Ivan, 30. sopra-
nistka ljubljanske opere (Ana Jerič) , 32. 
ital. filmski komik, 33. gl. mesto Turčije, 
35. največja amaterska kolesarska dirka 
na svetu (Tour d'), 37. del mehanizma, ki 
prenaša pritisk, 38. lesena koliba. 

Navpično: 1. avstrijski politik, 1953 — 61 
zvezni kancler (Julius, 1891-1964), 2. juž
noameriška država, kjer je bilo pred nekaj 
meseci nogometno svetovno prvenstvo, 
3. j e sen i ško avtobusno podjetje, 4. ena od 

Rrojekcij, 5. veznik, 6. nenadna smrt, 7. 
[ongol, 8. malik, 9. nenaden hud pretres 

živčnega sistema, 10. Lojze Rozman, 11. 
strokovnjak za energetiko, 12. jutranja 
padavina, 17. ljubljanski radiotehnik (Ma
rij), 21. ant ično ime Nina, 23. slovenski 
pridigar, iz prve polovice 18. stol. (Jernej), 
24. udeleženec, igralec, 25. e lektr ična mor
ska riba, 26. ime glasbenika Robežnika, 
28. ž. ime, 30. poseben položaj pri (patu) 
šahu, 31. naš otok, 34. Kosovel Srečko, 36. 
avtomobil, oznaka Valjeva. 

Kino RADIO 
20. januarja amer. barvni gl. ko

medija T O M S A W Y E R , režija Don . 
Taylor, v gl. vlogi Jonnv Whitaker, 
ob 15. uri. 

20. in 21. januarja hongkongški 
barvni karate PEST V E L I K E G A 
Z M A J A , režija Lo Wei. v gl. vlogi 
Bruce Lee, ob 17. in 19. uri. 

22. in 23. januarja hongkongški 
barvni karate film V E L I K I GA-
ZDA, režija Lerry Tmomas, v gl. 
vlogi Bruce Lee, ob 17. in 19. uri. 

24. januarja hongkongški barvni 
karate film V R N I T E V T I G R A , 
režija Jimmy Shaw, v gl. vlogi 
Bruce Lee, ob 17. in 19. uri. 

25. januarja ni predstav! 
26. januarja amer. barvni kome

dijski film NAJVEČJI L J U B I M E C 
NA S V E T U , ob 17. in 19. uri. 

73. in 28. januarja amer. barvni 
revi jski film VROČICA SOBOTNE 
NOČI, režija John Badham, v gl. 
vlogi John Travolta, ob 17. in 19. uri. 

Kino PLAVŽ 
20. in 21. januarja hongkongški 

barvni karate film V E L I K I GA-
ZDA, ob 18. in 20. uri. 

21. januarja amer. barvni gl. ko-
med. film T O M S A W Y E R , ob 
10. uri. 

22. in 23. januarja hongkongški 
barvni karate film PEST V E L I K E 
GA Z M A J A , ob 18. in 20. uri 

24. januarja ni predstav. 

25. in 26. januarja hongkongški 
barvni karate film V R N I T E V TI
G R A , ob 18. in 20. uri. 

27. in 28. januarja amer. barvni 
vojni film - drama J U N A K I , ob 18. 
in 20. uri. 

Kino KRANJSKA GORA 
20. januarja amer. barvni glasbeni 

film H E L L O D O L L Y , ob 20. uri. 
24. januarja hongkongški barvni 

karate film' V E L I K I G A Z D A . ob 
20. uri. 

27. januarja hongkongški barvni 
karate film P E S T V E L I K E G A 
Z M A J A , ob 20. uri. 

Kno DOVJE - MOJSTRANA 
20. januarja amer. barvni glasbeni 

film H E L L O D O L L Y , ob 19. uri. 
21. januarja francoski barvni film 

L ' A N I M A L , ob 19. uri. 
27. januarja hongkongški barvni 

karate film V E L I K I G A Z D A . ob 
19. uri. 

28. januarja hongkongški barvni 
karate film PEST V E L I K E G A 
Z M A J A , ob 19. uri. 

Gledališče 

ČETRTEK, 18. januarja, 
ob 19.30 Matej Bor: RAZ
T R G A N O - za izven. 

PROGRAM 
RADIA 

TRIGLAV -
JESENICE 

Oddaja: vsak dan od 16. ure 
dalje, ob nedeljah od 11. ure 
dalje, na SV (srednjih valo
vih) na frekvenci 1485 Me-
gaherca; na U K V (ultra
kratkih valovih) pa na 
frekvencah: 87,7 Mecaher-
ca za radovljiško občino, 
100,6 Megaherca za Jese
nice in okolico, 103,8 Mega
herca za Gornjesavsko do
lino. 

Ponedeljek: 
16.00 Lokalna poročila — 

obvestila 
16.30 Ponedeljkov 

športni pregled 
Morda vas bo 
zanimalo 

Torek: 
16.00 Lokalna poročila — 

obvestila 
16.30 Oddaja za mlade 

Morda vas bo 
zanimalo 

Sreda: 
16.00 Lokalna poročila — 

obvestila 

16.30 Stop - zelena luč 
Morda vas bo 
zanimalo 

Četrtek: 
16.00 Lokalna poročila — 

obvestila 
16.30 Po domače za vas 

Morda vas bo 
zanimalo 

Petek: 
16.04 Lokalna poročila — 

obvestila 
16.30 Kulturna oddaja 

Morda vas bo 
zanimalo 
Kaj je novega 
v produkciji kaset 
in plošč 
RTV Ljubljana 

Sobota: 
16.00 Lokalna poročila — 

obvestila 
16.30 Kam danes in jutri 

Jugoton 
vam predstavlja 

Nedelja: 
11.00 Mi pa nismo 

se uklonili 
Koledar važnejših 
dogodkov 
iz preteklosti 
Morda vas bo 
zanimalo 

11.40 Nedeljska kronika 
Obvestila 

12.00 Čestitke in želje 
Reklamna obvestila 

OBVESTILO 
PODPORNIM ČLANOM 
PIHALNEGA ORKESTRA 

JESENIŠKIH ŽELEZARJEV 
Podporne člane pihalnega orkestra Jeseniških železarjev 

obveščamo, da bo podporno članarino za leto 1979 mogoče 
plačati od 1. februarja do 30. aprila vsak torek in četrtek od 
17. do 19. ure v godbeni sobi v stavbi amaterskega gledališča 
na Jesenicah. 

Podporna članarina za leto 1979 je 100.00 din. 
Pri plačilu se podpisani člani morajo izkazati s potrdilom 

o plačani članarini za leto 1978. Novih članov ne spreje
mamo. 

Ce godba zaradi upravičenih razlogov ne more igrati na 
pogrebu podpornega člana, se izplača odpravnina v višini 
500.00 din. 

Za igranje žalostink na pogrebu nečlana je honorar 
godbe 2.500.00 din. 

PROGRAM ŠPORTNIH PRIREDITEV 
KLUBOV ŠD JESENICE 

UMETNO DRSALIŠČE: 
rekreacijsko drsanje: 
— petek, 19. januarja, od 20. do 22. ure za železarno Jesenice, 
— sobota, 20. januarja, od 14. do 16. ure, 
— sobota, 20. januarja, od 14. do 16. ure, 
— nedelja, 21. januarja, od 13.30 do 15.30 in od 16. do 18. ure zaradi mladin

ske hokejske tekme ob 19. uri, 
— petek, 26. januarja, od 20. do 22. ure za železarno Jesenice, 
— sobota, 27. januarja, od 14. do 16. ure. 
Hokej: 
— sobota, 20. januarja, ob 11.30 prvenstvo pionirjev SR Slovenijo HK 

Kranjska gora : HK Jesenice, ob 18.30 za državno prvenstvo — člani HK Je
senice : H K Medveščak, vstopnina 20 din, 

— nedelja, 21. januarja, ob 19. uri prvenstvo mladincev SR Slovenije HK 
Kranjska gora : HK Tivoli Ljubljana, 

— torek, 23. januarja, ob 18.30 za državno prvenstvo - člani HK Kranisku 
gora : HK Jesenice, vstopnina 20 din. 

Iz pisarni' Šl > -leseniiv 
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Hokej na ledu 

REKORDNA 
ZMAGA 

JESENICE - CRVENA ZVEZDA 
26:0(7:0,11:0,8:0) 

Dvorana v Podmežaklj i , gledalcev 300, 
sodniki: Repina in Curk (Ljubljana) ter 
Andrejka (Prevoje). Strelci so bili: Suvak 
5, I. Scap 4, Pavlic in Beftic po 3, T. Košir, 
S. Košir, Klemene in Hafner po 2 ter 
S. Scap, J . Razinger in Horvat po enega. 

Kljub temo, da so dosegli rekordno zma
go v letošnjem prvenstvu, 26:0, ki jo že 
vrsto let nismo zasledili na naših ledenih 
igr išč ih , pa se večkratnim prvakom ni bilo 
potrebno posebno potruditi. Hokejisti 
Crvene zvezde so že tako ali tako veliko 
slabši nasprotnik, na Jesenicah pa so 
nastopili še oslabljeni. Tako Jesen ičanom 
ni bilo t ežko doseči rekordne zmage. Igra 
je potrdila znani rek »igra mačke z 
biisko«, kajti gostje so se v glavnem le 
branili, domačini pa so igrali zelo sprosce-

Kamina je bila premoč jesen i šk ih hoke-
jiston iiaj pove tudi podatek, ki se redko 

"dogaja na hokejskih igriščih, da so na 
njpttkn druge tretjine Jeseničani z igral-
£eQrmanj dosegli dva zadetka, lahko pa bi 

4tudi tretjega. Tako so jeseniški hokejisti 
znatno popravili razliko v golih, ki je 
morda neke vrste tolažba za nekaj 
neuspehov in porazov v letošnji sezoni. 
Jesen ičan i so namreč dosegli veliko več 
zadetkov (174), kot drugouvrščena Olimpi-
ja(156). 

C E L J E - KRANJSKA GORA 
8:4 (3:2, 3:1,2:1) 

Celje - mestni park, gledalcev 400, sod
niki: Gerc (Beograd) ter E. Petelin in Leš-
niak (oba Ljubljana). Strelci za Celje: F. 
Zbontar in Leftnjak po 2 ter Felc, Vertov-
sek. Ograjftek in Bratec po enega, za 
Kranjsko goro pa: Razpet, Mežnarc, Golja 
in Razinger. . 

Mladi Kranjskogorci so v prvi tretjim 
dvakrat po vedi i, v drugi pa so tudi 
izenačil i na 3:3. Toda boljša igra domači
nov se je obrestovala in so dosegli zasluže
no zmago. Kljub porazu in boljši igri Celja
nov, Kranjskogorci niso razočarali . Igrali 
so v mejah svojih zmožnost i , Čeprav so 
imeli tudi nekaj neizkoriščenih pri ložno
sti. 

17 18 0 1 153: 48 32 
17 13 0 4 174: 54 26 
17 10 0 7 83: 81 20 
17 8 0 9 88: 83 16 
17 4 0 13 54:151 8 
17 0 0 17 31:181 0 

Lestvica: 
Olimpija 
Jesenice 
Celje 
Medveftcak 
Kranj, gora 
C.zvezda 

SLOVENSKA MLADINSKA LIGA 
^ Jesenice : Kranjska gora 8:7 (2:2, 1:4, 

SLOVENSKA PIONIRSKA LIGA 
Kranjska gora : Clje 1:10 (0:2, 1:3, 0:4) 
Jesenice : Olimpija 5:2 (1:1,1:0, 3:1) 

D. 

V DIVJI LIGI VODI 
BLEJSKA DOBRAVA 
Tekmovanje v medobčinski ligi v hokeju 

na ledu (divja liga) je v polnem razmahu. 
Odigranih je bilo že sest kol, trenutno 
neporažena pa je edino se ekipa Blejske 
Dol »rave, ki je bila tudi lansko leto zmago
valec tekmovanja. Ekipa Blejske Dobrave 
tudi v letošnjem letu dobiva precej preprič
ljivo vse tekme, se najtežje pa je zmagala 
proti ekipam Borovlje (6:2), Tržiča (6:2) in 
Zabnice (6:4). Na drugem mestu je po še 
stih kolih ekipa Borovlje, ki je izgubila 
z Blejsko Dobravo in igrala neodločeno 
(3:3) s Kokrico. Nekoliko je razočarala 
ekipa Tržiča, ki je se preteklo leto igrala 
v republiški ligi, letos pa že izgubila sre
čanje z Blejsko Dobravo (2:6) in Borovlja-
mi (7:11) ter deli z Zabnico tretje mesto. 

Posamezna srečanja so se končala ta
kole: Tržič : Peter Majer 9:1, BI. Dobrava : 
Borovlje 5:2, Kokrica : Naklo 8:2, Borovlje 
: Naklo 8:2, Tržič : Kokrica 7:5, Zabnica : 
Peter Majer 3:2, Zabnica : Kokrica 5:3, 
Borovlje : TrtiČ 11:7, BI. Dobrava : Naklo 
7:2, Borovlje : Zabnica 12:6, BI. Dobrava : 
Tržič 6:2, Kokrica : Peter Majer 7:2, Bo
rovlje : Peter Majer 11:4, BI. Dobrava : 
Zabnica 6:4, Tržič : Naklo 10:6, Zabnica : 
Naklo 6:5, BI. Dobrava : Peter Majer 5:0, 
Borovlje: Kokrica 3:3. 

Vrstni red po šest ih kolih: 1. BI. Dobrava 
10 točk, 2. Borovlje 9 točk (eno tekmo več), 
3. Tržič 8 točk, 4. Zabnica 8 točk, 5. Kokri
ca 5 točk, 6. Naklo 0 točk, 7. Peter Majer 
Otočk. 

Do konca prvega dela prvenstva je Še 
eno kolo, vendar pa bodo ekipe odigrale se 
povratna srečanja. Vsa srečanja so bila 
odigrana na drsal išču v Podmežaklj i . 

-bef 

Košarka 

JESENICE : POMURJE (Ž) 62:57 (37.33) 
GORENJSKA LIGA 

V soboto, 13. januarja, so se v telovadnici 
2IC na Jesenicah v okviru petega kola 
l . S K L pomerile domačinke z gostjami iz 
Murske Sobote. Po dramatičnem boju so 
zmagale J e s e n i č a n k e z rezultatom 62:57. 

Za Jesenice so nastopile: Skumavc 12, 
Kantarevič 7, Stražisar 2, Ažman 12, 
Vaupotič 25, Lakota 4, Leskovar. 

Igralke Jesenic nikakor niso mogle najti 
pravega načina igre, da bi si zagotovile 
tako prednost, ki Bi jim omogoči la mirnej
še čakanje konca tekme. Se do minute pred 
koncem so gostje celo vodile, nato pa je v 
razburljivem fraisu odločila Športna sreča. 
J e s e n i č a n k e so si ob rezultatu 57:57 pribo
rile žogo ter dosegle dva koša, enkrat pa so 
bile u s p e š n e še pri izvajanju prostega 
meta. 

DomaČim igralkam gre očitati zelo ner
vozno igro in premajhno spoštovanje tre
nerje vi h navodil. Vsekakor bodo morale 
igralke popraviti igro v conski obrambi. 
Gostje so le malo točk dosegle z meti od 
da leč , pač pa so skozi cono domačink 
prodirale prav pod koš. J e s e n i č a n k e bi 
morale v tem primeru cono zožiti in pre
prečiti prodore ter igro nasprotnih cen
trov. Zaradi slabe igre v conski obrambi so 
d o m a č i n k e s k u š a l e ustavljati gostujoče 
igralke Šele pod košem, pri tem pa so si 
predvsem večje igralke hitro priigrale več

je š tevi lo osebnih napak. Tekmo sta sredi 
drugega polčasa zaradi petih napak morali 
zapustiti S t r a ž i š a r j e v a in Skumavčeva , 
Vaupotičeva pa je igrala prakt ično ves 
drugi polčas s štirimi osebnimi napakami 
in je bil temu primeren tudi njen učinek v 
obrambi. 

Proti agresivni obrambi gostij bi se mo
rale domače igralke bolj posluževati podaj 
na Vaupotičevo, ki je bila razpoložena za 
met izpod koša, razen tega pa bi morale 
hitre obrambne igralke Kontarevičeva , 
A ž m a n o v a in Leskovarjeva izvesti več 
uspešn ih protinapadov. Proti posamični 
obrambi bo potrebno izboljšati blokado, si
cer je res malo možnost i za uspešen zaklju
ček akcij. Pri sedanji višini igralk bi bilo 
nujno izpiliti conski presing in to tako, da 
bodo domače igralke prepreči le možnost 
podaje ali prodora gostjam pravočasno in 
brez nesmiselnih osebnih napak. Jeseni
ško ekipo čaka še dosti trdega dela, ki ob 
mladosti in neizkušenost i sedanje genera
cije predstavlja še veliko rezerv in možno
sti za dvig kvalitete v prihodnosti. 

Igralke Jesenic se bodo v času od 19. do 
21. januarja udeleži le turnirja v pobra
tenem Valjevu, zato je tekma z Ilirijo v 
Ljubljani prestavljena na sredo, 24. ja
nuarja. V. 

OBČINSKO PRVENSTVO V KOŠARKI 
ZA DEKLETA IN FANTE 

OBČINSKO PRVENSTVO 
V KOŠARKI ZA D E K L E T A 

V soboto, 13. januarja, je bilo v telovad
nici osnovne šole v Mojstrani obč insko 
prvenstvo v košarki za osnovne Šole. So
delovale so štiri ekipe deklet: OS Žirovni
ca, OS Prežihov Voranc, OS Tone Cufar, 
OS 16. december Mojstrana. Prvenstvo je 
bilo izvedeno v obliki turnirja, sodila sta 
M. Hladnik in B. Silar. 

Prepričljivo je zmagala ekipa OŠ 16. de
cember Mojstrana, pred OŠ Žirovnica, OŠ 
Tone Cufar in OŠ Prežihov Voranc. 

Nedvomno ima Mojstrana letos najmoč
nejšo ekipo, saj so v tem šo lskem letu 
dekleta zmagala že na treh turnirjih 
osnovnih šol. Prednost te ekipe pred 
drugimi je predvsem v izenačenost i posa
meznic v kvaliteti. 

Za ekipi OŠ Tone Cufar in OŠ Prežihov 
Voranc lahko rečemo, da imajo dobre po
sameznice, ki pa ob slabi igri ostalih, ne 
morejo premagati močnejšega nasprotni
ka. Presenetljivo dobro se je odrezala 
ekipa OS Žirovnica. Brez večjih priprav so 
osvojile drugo mesto. 

REZULTATI: 
Mojstrana : Tone Cufar 52:33 
Žirovnica : Prež ihov Voranc 23:18 
Tone Cufar : Prež ihov Voranc 45:21 
Mojstrana: Žirovnica 36:17. 
J e s e n i š k o občino bo zastopala na pod

ročnem prvenstvu občinska selekcija. 
Upamo, da bo ekipa imela nekaj skupnih 
priprav, kajti letos lahko pričakujemo od 
igralk dobro uvrstitev. 

OBČINSKO PRVENSTVO V KOŠARKI 
ZA FANTE 

V soboto, 13. januarja, je bilo tudi prven
stvo v košarki za fante. Sodelovalo ie pet 
ekip: OS Mojstrana, OŠ Žirovnica, OS Ko
roška Bela, OS Prežihov Voranc, OS Tone 
Cufar. Zmagala je ekipa OŠ Prežihov Vo
ranc, pred Mojstrano, Koroško Belo. Ži
rovnico in OŠ Tone Cufar. 

REZULTATI: 
OŠ Prežihov Voranc : OŠ Tone Cufar 

37:8 
OŠ Žirovnica : OŠ 16. december Mojstra

na 22:40 
OŠ Tone Cufar : OŠ Karavanskih ku

rirjev NOB 12:30 
OŠ Karavanskih kurirjev NOB : OŠ Pre

žihov Voranc 12:38 
OŠ Žirovnica : OŠ Prežihov Voranc 7:26 
OŠ Karavanskih kurirjev NOB : OŠ Moj

strana 19:26 
OŠ Žirovnica : OŠ Karavanskih kurirjev 

NOB 13:24 
OŠ Prež ihov Voranc : OŠ Mojstrana 

28:23 
Suzana Potočki. 
OŠ 16 december 
Mojstrana 

34. REPUBLIŠKO 
PRVENSTVO 

V SMUČARSKIH 
TEKIH V GORJAH 
V soboto in nedeljo, 20. in 21. ja

nuarja, bodo tekmovanja v smučar
skih tekih za republiško prvenstvo 
Slovenije v Gorjah, v organizaciji 
T V D Partizan Gorje. Tekmovanje 
bo za vse kategorizacije. V soboto, 
20. januarja, bodo solo teki, v nede
ljo, 21. januarja, pa Štafetni «*eki. 
Tekmovanje se bo oba dneva 
pričelo ob deveti uri dopoldne. V 
slučaju, da bo snega primanjkova
lo, kar pa je malo verjetno, bodo tek
movanja na Pokljuki (v Kranjski 
dolini). 

Svečani zaključek tekmovanja, 
razglasitev rezultatov, podelitev di
plom in pokalov, bo v nedeljo, ob 14. 
uri v domu T V D Partizan v Gorjah. 
Ob tej priliki bo tudi kratek kultur
ni program, ki ga bo popestril mo
ški pevski zbor z Bleda. 

Namizni tenis 
Gorenjska liga 

JESENICE : GUMAH (KRANJ) 4:5 
Namiznoteniški igralci Jesenic so v tret

jem kolu gorenjske lige gostili ekipo Gu
ma rja iz Kranja. Dvoboj so igralci Jesenic 
začeli zelo dobro, saj so povedi i z rezulta
tom 4:2, do preobrata pa je priš lo po pora
zu Buha proti Brenku. V preostalih dveh 
partijah pa so domači igralci imeli precej 
smole, saj so imeli nekajkrat zaključne 
žoge, ki pa jih na Žalost niso znali izkori
stiti, tako da so na koncu gostje slavili 
zmago z rezultatom 4:5. 

Za domačo ekipo so nastopili Buh in 
Babic, ki sta zmagala vsak po dvakrat in 
Podbregar. 

V naslednjem četrtem kolu bo ekipa Je
senic gostovala v Krizah, kjer zmaga glede 
na kvalitetno razliko ne bi smela biti 
vprašlj iva. 

MUROVA : TRIGLAV (KRANJ) 5:4 
Igralci Murove so v tem kolu gostili v 

svoji dvorani na Murovi ekipo kranjskega 
Triglava. Tako kot vedno doslej, je bilo 
tudi tokrat srečanje zelo napeto in razbur
ljivo prav do konca. Kljub vodstvu domaČe 
ekipe s 4:2 se gostje niso predali in so 
rezultat izenačil i na 4:4. Tako sta se v de
veti odločilni partiji pomerila Šranc za 
domače in Pire za goste iz Kranja. Zmagal 
je Šranc z 2:0 in tako priigral k o n č n o 
zmago za ekipo Murove s 5:4. Poleg Šranca 
je zelo dobro zaigral tudi Filipovič, ki je 
dosegel dve zmagi, eno pa je prispeval Rav
nikar. 

S to zmago je ekipa Murove, pole^ Save 
iz Kranja š e n e p o r a ž e n a . Dvoboj med 
tema dvema ekipama bo danes s pričetkom 
ob 18. uri v dvorani na Murovi. R. 

USPEH 
JESENIŠKE EKIPE 

V DRAŽGOŠAH 
Na tradicionalni, letos že 22. druž

benopolit ični in športni prireditvi 
Po stezah partizanske Jelovice, v 
spomin na 37. obletnico legendarne 
dražgoške bitke Cankarjevega bata
ljona, so člani ZRVS in ZSM občine 
Jesenice v ekipnem orientacijskem 
pohodu po poti narodnega heroja 
Lojzeta Kebeta in dosegli odl ično 
peto mesto. 

V ekipi so za ZRVS sodelovali: 
Vojko Kučina, Franc Mertelj in Ci
ril Svetina, za ZSM pa Marko 
Domevšček , Dolfi Jelene in Darko 
TruSnovec. JU. 

Hokej na ledu 
VELIK 

MEDNARODNI 
USPEH »MURKE« 

V soboto, 13. januarja, je ekipa Murka 
gostovala v avstrijskih Ttrolah v mestu 
Inzino na velikem mednarodnem turnirju 
v kegljanju na ledu in dosegla enega svojih 
največjih uspehov. Med 30 ekipami, ki so 
bile razdeljene v dve grupi, je v svoji grupi 
osvojila prvo mesto. V velikem finalu se je 
pomerila z domačo ekipo in jo prepričljivo 
premagala. 

Clam ekipe so za osvojeno prvo mesto 
prejeli zlate medalje in lep pokal. S to med-
nardno zmago je ekipa Murka potrdila 
svojo odlično formo pred bližnjim evrop
skim prvenstvom tako, da tudi v Balzanu 
pričakujemo njeno visoko uvrstitev. 

Drugi dan pa je ekipa Murke nastopila v 
Voldersu in med 21 ekipami osvojila 
10. mesto. Za ekipo so nastopili: Alojz 
Drinovec, Vladimir Sodja, Jože Klinar, 
Rudi Plesničar in Franc Kralj. 

Ekipe: Krivec, Univerzal in Vatrostalna 
pa so gostovale v Celovcu na velikem med
narodnem turnirju v kegljanju na ledu za 
pokal Krauzberg. Med 30 ekipami je ekipa 
Vatrostalna osvojila solidno 12. mesto. 

RuSa 

Odbojka 

V ODBOJKI 
PREŽIHOV VORANC 
Pretekli teden so dekleta odigrala dve 

srečanji v odbojki v okviru Šolskega 
prvenstva. Med seboj sta se dvakrat pome
rili ekipi Š Š D osnovnih šol Prež ihov Vo
ranc in Tone Cufar. Obakrat so bile bolj 
uspešne odbojkarice ŠŠD OŠ Prež ihov 
Voranc, saj so v obeh srečanjih zmagale 

Prepričljivo. Najprej je B ekipa Š Š D OŠ 
režihov Voranc premagala B ali pa ŠŠD 

OS Tone Cufar z 2:0 (15:10, 15:3), nasprot
nice pa so se uspešno upirale le v prvem 
se tu. 

V drugi tekmi A ekip so zmagale po
nosno odbojkarice OS ŠŠD Prežihov 
Voranc 2:0 (15:1, 15:6) ki so bile vso tekmo 
v očitni premoči . 

To prvenstvo je bilo že drugo po vrsti v 
letošnjem š o l s k e m letu, tudi prvič so bile 
odbojkarice Š Š D OŠ Prežihov Voranc bolj 
uspešne od sovrstnic iz Š Š D OŠ Tone 
Cufar. Barbara 

DS SEO-TKR-NOVOGRADNJE PRVAK 
V ODBOJKI 

Pretekli teden je bilo odigrano finale tekmovanja za prvaka Železarne v 
odbojki. Za tekmovanje se je prijavilo 17 ekip, ki so odigrale pred tekmovanje, v 
finalnem delu pa so nastopile Štiri najboljše ekipe iz predtekmovanja. V finalu 
so igrale vsaka ekipa z vsako, premočno pa je osvojila prvo mesto ekipa delovne 
skupnosti sektorja za ekonomiko, tehnično kontrolo in raziskave ter novograd
nje, ki je premagala vse ostale ekipe gladko z 2:0. Zmagovalna ekipa je nastopa
la v postavi Milan Klinar, Eržen, Končnik, Kalan, Noč, Mlakar in Danilo Kl i 
nar. Drugo mesto je osvojila ekipa delovne skupnosti za kadrovske in sp lošne 
zadeve ter informiranje v postavi: Pintar, Kobentar, Konobelj, Voh, Smolej, 
ErjavSek in Kostič , tretja je bila ekipa TOZD Hladna valjarna Bela v postavi: 
Košir, Muhar, Štrkovič , Kunsič, Burnik, Jelsevar, Š imic in Ravnik, zadnja 
oziroma četrta pa je bila ekipa TOZD Remontne delavnice v postavi: Rakar, 
Štern, Kučina, Pipan, Savorgnari, Grumerec, Milatovič. Žvab in PreSeren. 

Posamezna srečanja so se končala takole: SEO-TKR-NOV: Remontne de
lavnice 2:0 (15:3, 15:8); Kadrovski : HV Bela 2:0 (15:2, 15:3); SEO-tkr-NOV : 
HV Bela 2:0 (15:9, 15:0); Kadrovski : Remontne delavnice 2:1 (12:15, 15:5, 15:6); 
SEO-TKR-NOV : Kadrovski 2:0 (15:1, 15:3), HV Bela : Remontne delavnice 2:1 
(14:16, 15:13, 15:9). 

bef 

Smučanje 

BENEDIKU SREBRO IN BRON 
Mladi smučarji Jesenic so preteklo sobo

to in nedeljo, 13. in 14. januarja, sodelovali 
na števi lnih tekmovanjih sirom Slovenije. 
Pri tem so beležili ponovno lepe uspehe in 
na vsaki tekmi osvojili kako od medalj. 
Med najbolj uspešnimi so bili Robi Zan, 
Sašo Robič, Bor Rojnik, Romana Kotnik, 
Matej Oblak,Barbara Benedičič ter Bojan 
Kavčič, ki je zlasti prijetno presenetil. Ve
lik uspeh pa je dosegel mladinec Grega Be-
nedik, ki je na republiškem prvenstvu os
vojil drugo in tretje mesto. 

Že v soboto so mlajši pionirji sodelovali 
v tekmi selekcijskega razreda v Črni na 
Koroškem, kjer so se pomerili v slalomu. 
Naš Robi Zan je zaradi napake v prvem 
teku precej zaostal, vendar pa si je z izred
no vožnjo in najboljšim časom v drugem 
teku priboril drugo mesto. Le malenkost 
pa je za njim zaostal Sašo Robič. Na tekmi 
sta vozila tudi dva naša cicibana, ki pa ni
sta dosegla boljše uvrstitve. 

REZULTATI: 
Ml. pionirji: 1. Peneš - Triglav 74,24, 2. 

Zan - Jes. 74.62, 3. Robič - Jes. 74.69. 
Prehodni razred je imel tekmo v velesla

lomu na Soriški planini, kjer so se pomerili 
mlajši mladinci, starejši pionirji in pionir
ke iz vse Slovenije. Med mladinci je bil 
uspešen Bojan Kavčič , Matej Oblak pa je le 
za dve stotinki zgrešil kolajno. Ostali niso 
dosegli vidnejših uvrstitev. 

REZULTATI: 
Mlajši mladinci: 1. Flajs — Matajur 

1:39,96, 4. Kavčič - Jes. 1.40,96, 8. Podre-
kar - Jes. 1:41,58. 

Starejši pionirji: 1. Petrovič — Novinar 
1:37,54, 2. Cižman - Olimpija 1:40,83, 4. 
Oblak - Jes. 1:41,20, 8. Pogačnik - Jes. 
1:43,95, 9. Lavtižar - Kr. gora 1:44,25, I. 
Ravnik - 1:46,10, 15. Pire - 1:46,59, 27. 
Gosar — Kr. gora 1:52,55. 

Starejše pionirke: 1. Lesekovar — Novi
nar 1:40,50, 6. Kune - Jes. 1:46,69, 11. Kli
nar - Jes. 1:49,44. 

V nedeljo pa so se smučarji prehodnega 
razreda pomerili na Kobli v slalomu. To
krat je med pionirji prepričljivo zmagal 
Matej Oblak, pa tudi Blaž Ravnik je dose
gel lepo uvrstitev. Med mladinci je bil Bo
jan Kavčič zares dober, med mladinkami 
pa Barbara Benedič ič in Saša Vesek v sa
mem vrhu. Proga je bila precej težka in je 
zahtevala števi lne odstope, žrtve proge pa 
sta bila Kunčeva in Podrekar. 

REZULTATI: 
Mlajši mladinci: 1. Grašič — alpetour 

78.74, 3. Kavčič - Jes. 81,19, 5. Sitar -
Bled 86,93, 9. Benet - Kr. gora 89.20. 

Maj še mladinke: 1. Ravnikar — alpt. 
78.39. 2. Blažič - TrigKv 82,20. 3. Benedi
čič - Jes. 83,06, 4. Vesek - Jes. 84,36, 6. 
Cop - Jes. 87,69. 

Starejši pionirji: 1. Oblak - Jes. 82,03, 2. 
Knific - Alpt. 82.71, 4. Ravnik - Jes. 
86,25, 8. Pogačnik - Jes. 88,15, 9. Lavtižar 
— Kr. gora 88,26, 10. Presterel - Jes. 
88,79, 11. Pire - Jes. 89,44, 15. Borštnik -
Jes. 96.08. 

Starejše pionirke: 1. Mihelič — Alpt. 
84,59, 5. Klinar - Jes. 91.86. 

Številni cicibani pa so ravno tako imeli 
svoje tekmovanje in to v soboto na Kobli, v 
nedeljo pa v Kranjski gori. Zlasti so se dob
ro odrezali naši najmlajši v nedeljo v 
Kranjski gori, ko je bil Bor Rojnik naj
boljši pri cicibanih. Romana Kotnik pa pri 
cicibankah, pa tudi ostale medalje so po
brali cicibani iz naše občne. 

REZULTATI: 
Cicibani — Kranjska gora: 1. Rojnik — 

Jes. 54,07, 2. Potočnik - Jes. 56,54, 3. Go
sar - Kr. gora 56,65, 14. Markež - Jes. 
1:02,27,16. Klinar - Jes. 1303,87. 

Cicibanke: 1. Kotnik - Kr . gora 1:00,62. 
2. Novak - Jes. 1:01,92, 3. Stražisar -
Jes. 1:02,46, 4. Žemva - Bled - 1:02,88, 5. 
Žmitek - Radov., 8. Skrile - K. gora, 9. 
Klinar - Bled, 10. Dolžan - K r. gora. 

REZULTATI: 
Cicibani - Kobla: 1. Jems - Alpt. 56,84, 

2. Klinar - Jes. 57,07, 7. Peternel - Moj
strana, 9. Gosar — Kr. gora. 14. Markež — 
Jes. 

Cicibanke: 1. Klinar - Bled 58,29, 4. No
vak — Jesenic* 1:03,00, 5. Kotnik — Kr. 
gora 1:04,31, 8. Stražisar - Jes. 1:06.96. 
10. Skrile - Kr. gora 1:07,23. 

Tekmovanje na Kobli je bilo v okviru 
tekmovanja »Po stezah partizanske Jelo
vice«. 

Enega lepših uspehov zadnjih let v na
šem smučanju, pa je zabeležil starejši mla
dinec Jesenic Grega Benedik, ki je na re
publiškem prvenstvu za starejše mladince 
osvojil drugo mesto v slalomu in tretje me
sto v veleslalomu. Že v soboto v veleslalo
mu na Kopah je le za las zgrešil srebro, to 
pa mu je uspelo v nedeljo na Ravnah, ko je 
minimalno zaostal za izrednim Frankom. 

REZULTATI: 
Veleslalom Kope: 1. Franko — Olimpija 

2:11,01, 2. Sitar - Branik 2:13,43, 3. Bene
dik - Jes. 2:14.02. 

REZULTATI: 
Slalom — Ravne: 1. Franko — Olim. 

115,30, 2. Benedik - Jes. 115,76. 3- Markič 
- Tržič 116,65. 

Ob koncu naj še omenim, da so Štirje 
naši mladi smučarji vabljeni na trening 
mladinske državne reprezentance, ki bo 
sodelovala na evropskem prvenstvu v Av
striji. Med mladinci sta to Grega Benedik 
in Aleš Podrekar, med mladinkami pa Bar
bara Benedičič in Saša Vesek. 

Prihodnjo soboto in nedeljo bodo na 
sporedu ponovno Številna tekmovanja. V 
Kranjski gori bo republiško prvenstvo za 
mlajše mladince in mladinke v slalomu in 
veleslalomu, na Kobli bo v soboto velesla
lom za selekcijski razred, cicibani bodo 
imeli v soboto veleslalom na Starem vrhu, 
v nedeljo pa v Tržiču. Upamo, da nas bodo 
naši mladi smučarji ponovno dostojno za
stopali. 

bef. 

UDELEŽENCEM KURIRSKEGA SMUKA 
V JAVORNIŠKEM ROVTU 

Udeležence kurirskega smuka in tudi druge uporabnike ceste v Javorn i šk i 
rovt, obveščamo, da bo v nedeljo, 21. januarja, urejen cestni promet na cesti v 
Javornišk i rovt in sicer: 

— od 7. do 10. ure enosmerni promet Trebež — Pristava 
— od 10. do 13. ure bo obojestranski promet ob lastni odgovornosti udele

žencev v cestnem prometu. 
— od 13. do 15. ure enosmerni promet Pristava — Trebež. 
Vse udeležence kurirskega smuka iz smeri Jesenice obveščamo, da bo v 

nedeljo 21. januarja od 6.30 do 9. ure obratovala žičnica Planina pod Golico 
— Španov Vrh. 

Prav tako obveščamo vse tekmovalce in ostale občane, ki se bodo udeležil i 
v nedeljo 21. januarja kurirskega smuka, da upoštevajo navodila mil ičnikov-
prometnikov. 

Organizacijski odbor 

Jesenice odete v sveže 

REMONTNE 
DELAVNICE PRVAK 

ŽELEZARNE 
V NAMIZNEM TENISU 
Pretekli petek je bilo v domu T V D Parti

zan odigrano finale letošnjega prvenstva 
Železarne v namiznem tenisu. V p red tek -
movanju je v Štirih skupinah nastopilo 17 
ekip, v finalu pa so se pomerile najboljše 
štiri ekipe, zmagovalke predtekmovalnih 
skupin. Nepremagana je tudi v finalu 
ostala ekipa TOZD Remontne delavnice v 
postavi Valentar, Korbar, Rotar, drugo 
mesto je osvojila ekipa delovne skupnosti 
ekonomika, tehnično kontrolo in raziska
ve ter Novogradnje v postavi Žlebi r, Vidic, 
Ravnikar, tretja je bila ekipa Hladne 
valjarne in 2 i čar ne v postavi Klinar, 
Grumerc, Treseren, Četrta pa ekipa ener
gije v postavi Buh, Nikolič in Skrjanc. 
Posamezna srečanja v finalu pa so se kon
čala takole: 

SEO-TKR-NOV: HVZ 5:1 
REMONTNE DELAVNICE : ENERGIJA 

5:3 
SEO-TKR-NOV : ENERGIJA 5:3 
REMONTNE DELAVNICE : HVZ 5:3 
REMONTNE DELAVNICE : SEO-TKR-

NOV 5:2 
HV2 : ENERGIJA 5:3 

bef 

V. TRNOVSKI 
MARATON 

Komisija za športno rekracijo pri izvrš
nem odboru konference osnovnih organi
zacij in zveze sindikatov železarne Jeseni
ce vabi sodelavce na sodelovanje na petem 
trnovskem maratonu, ki bo v nedeljo, 
11. februarja ob 9.30 v Črnem vrhu nad 
Idrijo. Start in cilj tekmovanja bo pred 
hotelom Bor. Tekmovanje pa bo potekalo v 
maratonu na 42 km, malem maratonu na 
21 km, smučarskem teku SLO na 12 km 
(pripadniki J L A , teritorialne obrambe in 
milica) ter tek pionirjev na 10 km. 

Za naše sodelavce pride v poštev sodelo
vanje le na velikem in malem maratonu. 

Prijavijo pa naj se do 29. 1. do 10. ure na 
sindikatu Železarne. Ob prijavi mora vsak 
udeleženec plačati startnino 100 din. Za 
naše sodelavce bo prevoz in kosilo brez
plačno. Odhod avtobusa iz Jesenic bo v ne
deljo ob 6. uri izpred Čufarja. 

Vsak u d e l e ž e n e c trnovskega teka bo 
sprejel š tartno Številko v trajno last in 
spominsko značko ter bilten. Spominska 
značka ne bo v prodaji. Nekateri udeležen
ci bodo prejeli prakt ične nagrade, vsak pa 
je zavarovan pri zavarovalni skupnosti 
Triglav. 

bef 

BOGAT PROGRAM 
REKREACIJSKIH 

TEKMOVANJ 
V prihodnjih mesecih bodo na sporedu 

za delavce Železarne š tevi lna zimska tek
movanja. Predvideva se Številna udeležba 
naših sodelavcev na petem trnovskem ma
ratonu v Črnem vrhu nad Idrijo, v febru
arju pa bodo na sporedu prvenstva Žele
zarne v veleslalomu, sankanju in kegljanju 
na ledu, v marcu pa obč insko tekmovanje 
oziroma prvenstvo v veleslalomu in 
zimske športne igre delavcev SOZD Slo
venske že lezarne , katerih prireditelj ie 
železarna Jesenice. Zelezarji se bodo 
pomerili v veleslalomu, tekih na smučeh, 
sankanju in kegljanju na ledu. 

Za delavce našega podjetja in njihove 
svojce pa je tudi omogočeno kopanje v ho
telu Laris v Kranjski gori in to s 50 % po
pustom. Izkaznico podjetja, p lača le 15 din 
vstopnine, kopanje pa je m o g o č e vsak dan 
od 9. do 20. ure, po 18. marcu pa od 8. do 10 
in 16. do 20. ure. 

bef 

NOGOMETAŠEM 
Nogometni klub Jesenice obvešča 

č lansko moštvo Jesenic, da se redni 
treningi p r i č n e j o v nedeljo, dne 
21. januarja ob 10.30. 

S seboj prinesite špor tno opremo. 
Na trening so vabljeni tudi starej

ši mladinci. NK Jesenice 


